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Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia v roku 2020 a hodnotí plnenie hlavných cieľov prijatých na 

realizáciu stratégie spoločnosti podľa dlhodobého plánu rozvoja a investícií spoločnosti.

Dlhodobý plán rozvoja a investícií spoločnosti do roku 2036 bol schválený riadnym Valným zhromaždením dňa 

28. mája 2019 a je základným dokumentom určujúcim hospodársko-strategické smerovanie spoločnosti. Tvorba 

investičných a hospodárskych plánov pre každý nasledujúci kalendárny rok vychádza z tohto dlhodobého plánu 

a pravidiel, ktoré sú súčasťou tohto plánu a to: Obchodného zámeru akciovej spoločnosti do roku 2036, Pravidiel 

tvorby investičného plánu, Pravidiel pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku, Systému hodnotenia 

opodstatnenosti a naliehavosti uplatňovaných rekonštrukcií vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, Plánu obnovy 

a Pravidiel majetkovo – právneho vysporiadavania majetku. Hlavným cieľom Stredoslovenskej vodárenskej spoloč-

nosti, a.s. je zabezpečiť dlhodobý, komplexný a úspešný rozvoj spoločnosti v rámci jej podnikateľských aktivít so 

zameraním na prípravu a realizáciu investičných aktivít v súlade s legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky, 

na obnovu a rozvoj existujúcej infraštruktúry ako aj zabezpečenia politiky kvality. Súčasťou uvedeného cieľa je aj 

zlepšovanie profesionálnej úrovne zamestnancov a ich motivácie na plnení cieľov spoločnosti a na zvyšovanie kvality ich práce.

Na zabezpečenie strategických zámerov spoločnosti, ktoré sú zakotvené v dlhodobom pláne rozvoja a investícií 

a na naplnenie politiky kvality boli na rok 2020 stanovené tieto ciele:

• V investičnej oblasti pokračovať v zabezpečovaní realizácií aktivít podľa schváleného investičného plánu na rok 

2020 so zameraním najmä na realizáciu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR

• Zabezpečovať prípravu na podanie žiadostí o poskytnutie NFP aglomerácií schválených orgánmi spoločnosti 

     a projektov IROP, na ktoré sú podpísané zmluvy o podmienkach vzájomnej spolupráce v prípade vyhlásenia výziev

     operačných programov MŽP SR a MPHRV SR.

• Zabezpečiť riadenie a prevádzkyschopnosť spoločnosti v súlade so schváleným finančným plánom vrátane spl-

nenia záväzkov voči financujúcim bankám.

Vážení akcionári, obchodní partneri, dámy a páni,

PríHOvOr PredSedu PredStAvenStvA 
a generálneho riaditeľa 
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• Zabezpečovať intenzívnu kontrolu a zdokumentovanie prevádzkovania a starostlivosti o prenajímaný infraštruktúrny 

a prevádzkový majetok vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so zameraním na udržia-

vanie jeho prevádzkových a technických parametrov, na plnenie plánu opráv a na plnenie oznamovacích povin-

ností zo zmlúv o nájme. Zvyšovaním efektívnosti činností a využívania pracovného fondu zabezpečiť dosiahnutie 

plánovaného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie.

• Zabezpečiť vyhovujúce programové vybavenie s cieľom zachovania systému kontroly, pravidlá postupu a spôsobu 

kontroly práce jednotlivých odborov s existujúcim programovým vybavením a upgrade KEaPD – mapovanie 

majetku, vizuálna prezentácia geo - údajov.

• Zlepšovať profesionálnu kvalitu zamestnancov najmä zavedením systematického procesu vzdelávania zamest-

nancov a poskytovaním odporúčaných školení a tréningových aktivít. Zároveň motivovať zamestnancov k napĺ-

ňaniu cieľov a plánov spoločnosti so zameraním sa na dosiahnutie výsledkov na jednotlivých úrovniach riadenia, 

individuálny koučing riadiacich pracovníkov, ako aj v rámci celej spoločnosti.

Chcem na tomto mieste konštatovať, že uvedené ciele na rok 2020 boli splnené a vytvorili podmienky pre úspešné 

naplnenie našich predsavzatí v nastávajúcom období. Plnenie úloh a ich hodnotenie uvádzame v nasledujúcich 

častiach tejto výročnej správy.

Vážené dámy, vážení páni,

vedenie spoločnosti sa na operatívnych poradách v roku 2020 zaoberalo rizikami spojenými s pandémiou ochorenie 

COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. V záujme rovnováhy medzi ochranou zdravia zamestnancov 

spoločnosti, obmedzením šírenia tohto ochorenia, minimalizáciou ekonomických škôd a zabezpečením nepretržitého 

fungovania spoločnosti vedenie operatívne prijímalo opatrenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou 

a núdzovým stavom. Vedenie spoločnosti aj naďalej priebežne vyhodnocuje dopad a vplyv pandémie ochorenia 

COVID-19 na fungovanie spoločnosti.

Dňa 04. januára 2021 nás zasiahla správa o náhlom úmrtí pána Ing. Mareka Žabku, člena predstavenstva a riaditeľa 

odboru technického Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Touto cestou vyjadrujem úprimnú ľútosť nad 

stratou kolegu a dobrého spolupracovníka Ing. Mareka Žabku. Česť jeho pamiatke!

Záverom sa chcem poďakovať naším akcionárom za prejavenú dôveru, obchodným partnerom za spoluprácu, 

členom orgánov spoločnosti a našim zamestnancom za vykonanú prácu v roku 2020.

PríHOvOr PredSedu PredStAvenStvA 
a generálneho riaditeľa 
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Základné údaje o spoločnosti
Identifikačné údaje

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo:

Právna forma:

Zápis spoločnosti:

Deň zápisu:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

36 056 006

akciová spoločnosť

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 705/S 

01.09.2002

DOzORNá
RADA

gENERálNy
RIADITEĽ

KANCELÁRIA
SEKRETARIÁTU

ODBOR
INVESTIČNý

KANCELÁRIA
VEREJNéHO

OBSTARáVANiA

ODBOR
TECHNICKý

ORGANIZAČNO-
PRáVNE

ODDElENiE

ODBOR
EKONOMICKý

ODDElENiE
SPRÁVy MAJETKU

ODDElENiE
EVIDEN. MAJETKU

A KONTROLy

VALNé
ZHROMAžDENIE PREDSTAVENSTVO
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Zloženie orgánov spoločnosti:

Predstavenstvo:

Dozorná rada:

Vedenie spoločnosti:

Ing. Vladimír Svrbický

Ing. Lucia Harachová   

Ing. Vojtech Čičmanec 

Ing. Marek Žabka 

Ing. Lenka Balkovičová

Ing. Ján Šufliarsky 

Viera Krakovská 

Vladimír Baran

predseda predstavenstva

podpredseda predstavenstva   

člen predstavenstva 

člen predstavenstva  

člen predstavenstva  

člen predstavenstva 

člen predstavenstva 

člen predstavenstva

Ing. Vladimír Svrbický  

Ing. Lucia Harachová

Ing. Marek Žabka

Mgr. Peter Neuzer 

generálny riaditeľ  

riaditeľ odboru ekonomického  

riaditeľ odboru technického 

riaditeľ odboru investičného 

(od: 10.04.2017)

(od: 03.12.2019)

(od: 01.01.2017)

(od: 24.02.2018)

(od: 01.04.2018)

(od: 25.03.2019)

(od: 25.03.2019)

(od: 25.03.2019)
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Ing. Dalibor Surkoš

JUDr. Ivan Daniš

Ing. Michal Dóša, PhD.

Jana Majerová

JUDr. Tomáš Ábel, PhD.

Ing. Ján Lichanec

JUDr. Katarína Macháčková

PhDr. Alexandra Pivková

Ing. Radoslav Vazan

MUDr. Ján Nosko

predseda dozornej rady (od: 26.05.2020)

člen dozornej rady (od: 24.10.2016)

člen dozornej rady (od: 24.10.2016)

člen dozornej rady (od: 24.10.2016)

člen dozornej rady (od: 28.05.2019)

člen dozornej rady (od: 28.05.2019)

člen dozornej rady (od: 28.05.2019)

člen dozornej rady (od: 26.05.2020)

člen dozornej rady (od: 26.05.2020)

člen dozornej rady (od: 26.05.2020)

(od: 26.05.2020)

(od: 24.10.2016)

(od: 24.10.2016)

(od: 24.10.2016)

(od: 28.05.2019)

(od: 28.05.2019)

(od: 28.05.2019)

(od: 26.05.2020)

(od: 26.05.2020)

(od: 26.05.2020)
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bola založená dňa 12.08.2002. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na 
základe verejnej výzvy na upisovanie akcií a ktorej akcie neboli obchodované na trhu cenných papierov.

Základné imanie spoločnosti je 147 472 314 €.
Základné imanie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 34 €. Akcie spoloč-

nosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere a sú prevoditeľné len na akcionára spoločnosti.
Mestá a obce vlastnia 4 337 421 akcií v menovitej hodnote celkom 147 472 314 €, čo predstavuje 100% podiel 

na základnom imaní.

• poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky 
vodovodov, kanalizácii a čistiarní odpadových vôd

• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
• prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
• prenájom nehnuteľností
• projektovanie stavieb

- vodohospodárske stavby – zdravotno-vodohospodárske stavby - vodárenské stavby
- vodohospodárske stavby – zdravotno-technické stavby /vodojemy a vodárenské technologické zariadenia/
- vodohospodárske stavby – zdravotno-vodohospodárske stavby
- vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda/
- vodohospodárske

• inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu: 
- obstarávanie prác a dodávok
- vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
- rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb

• výroba elektriny, rozvod elektriny
• vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum
• projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického 

     prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
• prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
• prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
• výskum v oblasti technických a prírodných vied

Základné údaje o spoločnosti

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Predmet podnikania spoločnosti:
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Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 

6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

V roku 2020 nedošlo v účtovnej jednotke k žiadnym zmenám účtovných zásad alebo k zmenám účtovných metód, 

ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Odpisovanie majetku sa vykonáva v zmysle odpisového plánu, ktorý bol určený pre rok 2020. Účtovne sa dlhodobý 

majetok začína odpisovať v mesiaci, v ktorom bol daný do používania. To isté platí i pre účtovné odpisy technického 

zhodnotenia plne odpísaného dlhodobého majetku, ktorý je z daňového hľadiska považovaný za iný majetok. Nehmotný 

majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 € alebo menej, je zaradený do DNM, ak doba použiteľnosti je dlhšia 

ako jeden rok. Za takýto majetok spoločnosť považuje prevádzkové poriadky. Spoločnosť eviduje, účtuje a odpisuje 

ako DHM majetok, ktorého ocenenie sa rovná 1 700 € alebo je nižšie, ale vyššie ako 332 € a doba použiteľnosti je dlhšia 

ako jeden rok - počítače a periférne zariadenia, zariadenia na riadenie výrobných procesov a komunikačné zariadenia.

Spoločnosti počas účtovného obdobia nevznikli žiadne významné finančné náklady ani a kurzové straty. Spoloč-

nosti nevznikli v bežnom účtovnom období ani v predchádzajúcom období žiadne mimoriadne náklady.

Spoločnosti za rok 2020 nevznikla daňová povinnosť dane z príjmov právnických osôb. Spôsob výpočtu odloženej 

dane ako dočasných rozdielov je založená na súvahovom princípe, t. j. vychádza sa z rozdielu medzi účtovnou hodnotou 

majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Daňovou základňou je hodnota 

majetku a hodnota záväzku zistená podľa zákona o daniach z príjmov.

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov v spoločnosti v roku 2020 bol 52 z toho 9 vedúcich. Z celkového počtu 

bolo zamestnaných 27 žien. Vysokoškolské vzdelanie má 37 zamestnancov.

Po 31.12.2020 nedošlo k žiadnym skutočnostiam, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku spoločnosti a ani nenastali 

žiadne udalosti, ktoré by významnou mierou ovplyvnili budúci vývoj spoločnosti. Vedenie spoločnosti sa operatívne 

zaoberalo rizikami spojenými s pandémiou Covid-19 a taktiež prijalo opatrenia v súvislosti vyhlásením núdzového 

stavu vládou SR na zabezpečenie potrebných opatrení pre nepretržité fungovanie spoločnosti. Vedenie spoločnosti 

naďalej priebežne vyhodnocuje dopad a vplyv pandémie Covid-19 na fungovanie spoločnosti a nepredpokladá, 

že pandémia Covid-19 bude mať významný vplyv na budúce fungovanie spoločnosti.

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Po 31.12.2020 nedošlo k žiadnym skutočnostiam, 

ktoré by zásadne ovplyvnili účtovnú závierku spoločnosti. Spoločnosť StVS, a.s. v roku 2020 nevynaložila žiadne náklady 

na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, taktiež nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely 

a akcie. StVS, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

eKOnOMIKA A HOSPOdÁrenIe
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Neobežný majetok spoločnosti k 31.12.2020 v obstarávacích cenách dosiahol hodnotu 748,8 mil. €. Oproti 
počiatočnému stavu došlo k nárastu neobežného majetku celkom o 37,8 mil. €. Hodnota dlhodobého hmotného 
majetku k 31.12.2020 v obstarávacích cenách bola 745,5 mil.€, čo predstavuje nárast oproti stavu k 01.01.2020 
o 37,6 mil.€.

Čistá hodnota majetku spoločnosti celkom k 31.12.2020 bola v sume 453,6 mil. €, z toho neobežný majetok 
v sume 436,4 mil. €, obežný majetok v hodnote 17,2 mil. € a časové rozlíšenie vo výške 215 mil. €. Oproti počiatoč-
nému stavu (stav k 01.01.2020) došlo k zvýšeniu čistej hodnoty neobežného majetku o 25,6 mil. € a stav obežného 
majetku sa zvýšil o 0,6 mil. Stav obstarávaného dlhodobého H a NM sa zvýšil o 26,6 mil. €, keď v roku 2020 boli 
zaradené investície do majetku v objeme 9,2 mil. € a po Dohode o určení vlastníckeho práva s mestom Tornaľa zaradili 
do majetku kanalizáciu v objeme 3,4 mil. €. Zúčtované investície boli v objeme 35,73 mil. € z toho z vlastných zdrojov 
v objeme 14 mil. €.

Z hľadiska vývoja zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku celkom došlo v roku 2020 k zvýšeniu zostat-
kovej ceny o 25,7 mil. € oproti počiatočnému stavu, keď zostatková cena dlhodobého majetku celkom k 31.12.2020 
dosiahla hodnotu 435,8 mil. €. Podiel zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku na obstarávacej cene ku koncu 
roka 2020 dosiahol hodnotu 58,45 %.

eKOnOMIKA A HOSPOdÁrenIe

Neobežný majetok 748 795 151 710 936 503
Softvér 1 349 746 1 276 880
Ocenitelné práva 1 850 141 1 673 130
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 33 570 33 570
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku 104 312 124 850
Dlhodobý nehmotný majetok 3 337 769 3 108 430

Budovy a haly 43 190 945 42 470 567
Stavby 507 170 785 498 833 030
Energetické a hnacie stroje a zar. 17 358 965 17 294 564
Pracovné stroje a zariadenia 37 402 940 35 684 135
Prístroje a technické zariadenia 14 075 695 13 865 278
Dopravné prostriedky 2 145 029 2 188 006
Inventár a ostatný DHM 855 878 844 986
Obstarávaný DHM, poskyt. preddavky 115 441 138 88 846 386
Pozemky 7 813 158 7 798 272
Umelecké diela a zbierky 850 850
Dlhodobý hmotný majetok 745 455 382 707 826 073
Dlhodobý finančný majetok 2 000 2 000
Dlhodobý majetok celkom 748 795 151 710 936 503

Stav majetku /€/ k 31.12. 2020 k 31.12. 2019

Stav majetku
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Na financovanie investícií boli v roku 2020 použité prostriedky v objeme 42,4 mil.€.
Z toho vlastné zdroje celkom v objeme 14 mil.€ a NFP z EÚ a ŠR boli použité v objeme 28,4 mil.€.
Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2020 bol v sume 15,5 mil. € keď došlo k zvýšeniu oproti PS o 0,6 mil. €.

Stav krátkodobých pohľadávok z obchodného styku bol vo výške 1,7 mil. €, z toho pohľadávky voči StVPS, a.s. sme 
vykazovali vo výške 1,5 mil.€. Na pohľadávky po lehote splatnosti sú v celej ich výške 0,1 mil. € vytvorené opravné 
položky.

Stav záväzkov celkom k 31.12.2020 dosiahol hodnotu 43,8 mil. € (zníženie oproti PS o 2,8 mil. €), z toho dlhodobé 
záväzky, ktoré sú vo výške 9,2 mil. € spočívajú v odloženom daňovom záväzku. Krátkodobé záväzky dosiahli hodnotu 
8,8 mil. €, z toho záväzky z obchodného styku dosiahli 5,6 mil. €. Stav bankových úverov sa znížil o 190,2 tis. €, súčasný 
stav je vo výške 25,4 mil. €.

V oblasti časového rozlíšenia došlo k zvýšeniu výnosov a výdavkov budúcich období o 27,7 mil. € a ich stav dosia-
hol hodnotu 215,0 mil. €. V roku 2020 boli investičné dotácie rozpustené vo výške 4,2 mil. € a zúčtované boli investičné 
dotácie v objeme 31,9 mil. €.

Okrem vlastného vodohospodárskeho majetku vlastní Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica 
obchodný podiel v spoločnosti StVS – servising, s.r.o. Banská Bystrica. Táto spoločnosť poskytuje najmä projektové 
a inžinierske služby súvisiace s prípravou a realizáciou vodohospodárskych stavieb.

Majetkový podiel v iných spoločnostiach

Dlhodobý hmotný majetok

■ 115 441 138; 15%

■ 14 075 695; 2%
■ 2 145 029; 0%

■ 855 878; 0%

■ 17 358 965; 2%

■ 37 402 940; 5%

■ 7 813 158; 1%
■ 850; 0%

■ 43 190 945; 6%
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■  Budovy a haly

■  Energetické a hnacie stroje a zar.

■  Prístroje a technické zariadenia

■  Inventár a ostatný DHM

■  Pozemky

■  Stavby

■  Pracovné sroje a zariadenia

■  Dopravné prostriedky

■  Obstarávaný DHM, poskyt.preddavky

■  Umelecké diela a zbierky

■ 507 170 785; 68%



V roku 2020 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením – zisk vo výške 

1 335 454,35 €. Po zúčtovaní dane z príjmu vo výške 252 764,59 € spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia 

za účtovné obdobie po zdanení – zisk v sume 1 082 689,76 €. Uvedený výsledok hospodárenia po zdanení bol 

dosiahnutý pri celkových nákladoch vo výške 18 947 391,49 € a celkových výnosoch 20 030 081,25 €.

V oblasti nákladov patrili medzi najvýznamnejšie položky odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotné-

mu a nehmotnému majetku v objeme 13 320 578,82 €, z toho odpisy majetku nadobudnutého spolufinancova-

ním zo zdrojov EÚ a ŠR predstavujú 4 140 725,31 a zostatková cena vyradeného majetku 252 930,23 €. Zúčtované 

boli opravné položky k dlhodobému majetku vo výške 96 629,29 € a novovytvorené boli v objeme 71 226,24 €. 

Osobné náklady vrátane tvorby rezerv na sociálne požitky zamestnancov boli čerpané vo výške 2 076 111,74 €, 

výrobná spotreba v sume 2 219 717,68 €, ostatné náklady na hospodársku činnosť v objeme 730 902,77 €, ná-

kladové úroky vo výške 289 161,50 € a zúčtovaná daň z príjmov v sume 252 764,59 €, z toho splatná v sume 487,59 € 

a odložená v sume 252 277 €.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahla spoločnosť vo výške 14 986 310,41 € (menej oproti 

skutočnosti roka 2019 o 523 194,08 €) a aktivácia dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou 

oceneného vlastnými nákladmi bola zúčtovaná vo výške 825 271,17 €. Tržby z predaja dlhodobého majetku 

a materiálu boli dosiahnuté vo výške 18 417,02 €. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti boli zúčtované vo výške 

4 197 516,38 €, z toho prislúchajúca časť výnosov budúcich období v objeme 4 140 725,31 €. Výnosové úroky 

z dočasne voľných finančných prostriedkov boli dosiahnuté v sume 2 566,25 €.

Spoločnosť vykázala k 31.12.2020 stav úverov vo výške 25 385 568,35 € a v súlade s úverovými podmienkami spla-

tila úvery v sume 3 378 927,06 €. K 31.1.2020 sme predčasne splatili úverové záväzky v Slovenskej záručnej a rozvojovej 

banke, a.s. v sume 4 012 165,06 €, ktoré boli použité na spolufinancovanie projektov ISPA a následne boli prostriedky 

refinancované z VÚB, a.s. za výhodnejších podmienok.

V roku 2020 boli čerpané úverové prostriedky vo výške 3 200 928,43 €, ktoré boli použité na financovanie nákladov 

spojených s realizáciou projektov spolufinancovaných z EÚ a ŠR. Financovanie prevádzkových potrieb a investičnej 

výstavby, okrem aktivít spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR, spoločnosť v roku 2020 zabezpečovala z vlastných 

zdrojov.

Výkaz ziskov a strát

Úverová zaťaženosť
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Spoločnosť k 31.12.2020 vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení – zisk vo výške 

1 082 689,76 €.

V súlade so Stanovami spoločnosti predkladáme orgánom spoločnosti nasledovný návrh na rozdelenie 

dosiahnutého čistého zisku:

doplnenie zákonného rezervného fondu vo výške povinného prídelu na zisku v sume 108 268,98 € 

(povinný prídel najmenej 10 % zo zisku po úhrade dani, a to až do výšky 20 % základného imania);

časť zisku vo výške 974 420,78 € t.j. 90 % ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Vyššie navrhované rozdelenie dosiahnutého výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení je v súlade 

s rozsiahlymi zámermi v investičnej oblasti z hľadiska rozvoja spoločnosti.

V prípade schválenia uvedeného návrhu na rozdelenie bude:

- stav rezervného fondu po navrhovanom doplnení vo výške                   14 538 198,27 € (9,86 % ZI)

- stav nerozdeleného zisku minulých rokov                                               32 744 482,05 €

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2020

V roku 2020 spoločnosť dosiahla kladné peňažné toky zo základných podnikateľských činností v objeme 41,3 mil. 

€ a záporné peňažné toky z investičnej činnosti vo výške 39 mil. € a záporné z finančných činností v objeme 1,7 mil. €, 

čím došlo k zvýšeniu stavu peňažných prostriedkov o 0,6 mil. €.

Peňažné toky spoločnosti
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Činnosť akciovej spoločnosti bola orientovaná predovšetkým na kontrolu dodržiavania zmluvných vzťahov 
s prevádzkovateľom, ktorý zabezpečuje dodávku pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a starostlivosť 
o prenajatý majetok.

StVS a.s. ako vlastnícka spoločnosť dosiahla z prenájmu majetku 99 % tržieb, z toho 98,2 % z prenájmu 
infraštruktúrneho a prevádzkového majetku prevádzkovateľom.

Ďalšou prioritnou činnosťou StVS a.s. bola obnova a rozvoj majetku investičnou činnosťou zameranou na realizáciu 
úloh vyplývajúcich zo základných dokumentov schválených orgánmi spoločnosti.

Strategickým cieľom StVS, a. s. Banská Bystrica je zabezpečiť dlhodobý a komplexný rozvoj spoločnosti v rámci 
jej podnikateľských aktivít, ako aj postupné dosiahnutie súladu prevádzkovania vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry 
s legislatívou EÚ a SR prostredníctvom realizácie investičných projektov. Zabezpečenie obnovy infraštruktúrneho 
majetku prostredníctvom opatrení investičného charakteru je dlhodobou stratégiou akciovej spoločnosti.

Ciele kvality na rok 2020 boli formulované v príkaze generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti s akcentom na 
investičnú výstavbu podľa schváleného investičného plánu so zameraním najmä na realizáciu projektov spolufinan-
covaných zo zdrojov Európskej Únie (EÚ) a Štátneho Rozpočtu (ŠR). Zabezpečovať prípravu na podanie žiadostí 
o poskytnutie NFP aglomerácií schválených orgánmi spoločnosti a projektov IROP. Ďalšou prioritou bolo zabezpečenie 
dôslednej kontroly a zdokumentovanie úrovne prevádzkovania a starostlivosti o prenajatý majetok vo vlastníctve 
StVS, a. s. a zlepšovať profesionálnu kvalitu zamestnancov zavedením systematického procesu vzdelávania.

V roku 2020 pokračovala príprava Projektov aglomerácií v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd aglo-
merácií 2 000 – 10 000 EO podľa programu prípravy projektov na podanie žiadostí o poskytnutie NFP v programovom 
období 2014 – 2020 v súlade s dotačnými pravidlami pre podporu technickej a environmentálnej infraštruktúry pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia.

V roku 2020 pokračovala príprava Projektov aglomerácií v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd aglo-
merácií 2 000 – 10 000 EO podľa programu prípravy projektov na podanie žiadostí o poskytnutie NFP v programovom 
období 2014 – 2020 v súlade s dotačnými pravidlami pre podporu technickej a environmentálnej infraštruktúry pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia. Jedná sa o aglomerácie: Aglomerácia Diviaky nad Nitricou, Aglo-
merácia Nováky – kanalizácia a ČOV, Aglomerácia Nitrianske Rudno - kanalizácia a ČOV, Aglomerácia Valaská Belá 
- kanalizácia a ČOV, Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV, Aglomerácia Nová Baňa, Brehy - kanalizácia a ČOV, 
Aglomerácia Cinobaňa - splašková kanalizácia, Aglomerácia Hliník nad Hronom: Dolná Ždaňa - kanalizácia a ČOV 
a Aglomerácia Nemecká – kanalizácia a ČOV. V roku 2020 sa pokračovalo vo výstavbe 9 aglomerácií, Aglomerácia 
Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV, Aglomerácia Sebedražie – kanalizácia, Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia 
a ČOV, Očová, Zvolenská Slatina - Odvedenie a čistenie odpadových vôd, Aglomerácia Nedožery - Brezany – kana-
lizácia, Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV, Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV, Aglomerácia 
Valaská – Valaská, Hronec – odkanalizovanie, Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie.

Po otvorení zásobníka stavieb MŽP SR bola v decembri 2020 schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
na projekt Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV. Na Aglomeráciu Chrenovec Brusno – kanalizácia 
zo zásobníka stavieb sa v roku 2020 dopĺňali podklady preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia príspevku 
podľa požiadaviek MŽP SR.

činnosŤ spoločnosti v roku 2020
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Z oblasti zabezpečenia zásobovania obyvateľstva bezpečnou pitnou vodou sú v súčasnosti projektovo pripravené 
na modernizáciu ÚV Hriňová, ÚV Klenovec a ÚV Málinec, so začatím realizácie ÚV Klenovec v roku 2019 a ÚV Málinec 
v roku 2020. V roku 2020 bola ukončená projektová príprava modernizácie ÚV Turček, v záujme zvýšenia bezpečnosti 
dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi. Z investičného plánu StVS, a.s. sa postupne podľa finančných možností 
realizuje modernizácia malých a stredných úpravní vôd.

Plán obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií na obdobie rokov 2015 – 2024 predstavuje systematický 
dokument pre realizáciu úloh v oblasti obnovy vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. V roku 2020 bolo do obnovy 
existujúceho majetku alokované viac ako 50 % z vlastných zdrojov akciovej spoločnosti vynaložených na investičnú 
výstavbu.

Okrem prioritného zamerania akciovej spoločnosti na získanie zdrojov financovania obnovy a rozvoja environmen-
tálnej infraštruktúry v aglomeráciách nad 2 000 EO prostredníctvom implementácie projektov v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 sa hľadajú ďalšie možnosti na získanie nenávratného finančného 
príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 – 2020. V roku 2019 bolo pripra-
vovaných 8 projektov zameraných na zabezpečenie vodovodnej infraštruktúry v obciach bez verejného vodovodu, 
dokončenie rozostavaných investícií a na zabezpečenie kvality vody dodávanej z verejného vodovodu. Jedná 
sa o Valaská Belá – rekonštrukcia vodovodu, Gregorova Vieska – verejný vodovod, Pitelová – napojenie obce, Veľké 
Dravce - vodovod, Handlová, ul. Sama Chalupku - rozšírenie verejného vodovodu, Hlinické Pohronie-zásobovanie 
pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča-časť Lovča, Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obcí 
Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča-časť Dolná Ždaňa, Tuhár – vodovod. V novembri 2018 Ministerstvo pôdohospo-
dárstva schválilo StVS a.s. dva projekty: Gregorova Vieska – verejný vodovod a Veľké Dravce – vodovod. V roku 2020 
Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo StVS a.s. zvyšných 6 projektov, pričom pri troch projektoch bola v roku 2020 
začatá aj implementácia: Gregorova Vieska - verejný vodovod, Napojenie obce Pitelová - časť Dolina – vodovod 
a Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu.

V roku 2020 bolo ukončených 24 investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov akciovej spoločnosti.

Úroveň starostlivosti Prevádzkovateľa o prenajatý infraštruktúrny a prevádzkový majetok bola predmetom kontrolnej 
činnosti Vlastníka na základe oprávnenia zakotveného v Zmluve o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry 
a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry. 
Kontrola sa komplexne, plánovite a pravidelne vykonáva od roku 2013 pracovníkmi technického odboru. V priebehu 
roka 2020 bol vykonaný technický audit na 346 objektoch vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, zameraný na 
hlavné objekty fyzicky kontrolovateľné t.j. vodovodov a čistiarní odpadových vôd a prevádzkový majetok. Výsledkom 
kontrolnej činnosti majetku Vlastníkom sú vyhodnotenia a z neho prijaté konkrétne opatrenia Prevádzkovateľom 
v oblasti opráv a údržby prevádzkovaného infraštruktúrneho a prevádzkového majetku.

Celkový plán opráv Prevádzkovateľa - Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica 
v hodnotovom aj vecnom vyjadrení za rok 2020 nebol splnený v plnom rozsahu. Pôvodný plán, bol našej spoločnosti 
predložený v sume 7 480 000 €. V priebehu roka bola Vlastníkovi zaslaná 2 aktualizácia plánu, v rámci ktorej došlo 
k zníženiu finančných prostriedkov o 800 000 €. Podľa vyhodnotenia doručeného našej spoločnosti bola dosiahnutá 
skutočnosť len 6 468 346 €, z čoho vyplýva plnenie na 86 %.

V pláne na rok 2020 však absentovala alokácia financií na realizáciu líniových opráv vodohospodárskej infraštruktúry.

Do starostlivosti o majetok spadá tiež vedenie evidencie a archivovanie technickej a právnej dokumentácie vodo-
vodnej a kanalizačnej infraštruktúry a prevádzkového majetku. StVS, a. s. realizuje túto povinnosť Vlastníka pri správe 
majetku vedením centrálneho technického archívu.
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Celkový objem obstarávaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v roku 2020 dosiahol hodnotu 
35,73 mil. €. Z hľadiska peňažných tokov na financovanie investičnej výstavby v roku 2020 boli vynaložené prostriedky 
v celkovej výške 42,451 mil. €, z toho vlastné zdroje v objeme 14,018 mil. €, dotácie z KF a ŠR v objeme 28,433 mil. €. 
Podiel vlastných zdrojov na financovaní investičnej výstavby dosiahol v roku 2020 hodnotu 33,02 %.
Právoplatné povolenia na uskutočnenie vodných stavieb obsahujú všetky podmienky na ochranu životného prostredia 
a pre investora sú záväzné.
Spoločnosť StVS a.s. prenáša povinnosť vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného prostredia - na 
pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku verejnosti alebo 
nepriaznivým účinkom - do zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom diela.
Zhotoviteľ diela je podľa Zmluvy povinný rešpektovať príslušné právne predpisy a STN týkajúce sa predmetu 
plnenia, ako i predpisy upravujúce nakladanie s látkami škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby 
nedošlo k ich ohrozeniu.
Zhotoviteľ má ďalej povinnosť nakladať a likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov 
o nakladaní s odpadmi.

StVS, a.s., Banská Bystrica, podľa predmetu činnosti patrí v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, do okruhu subjektov s charakterom tzv. 
„vybraných odvetví“.

Zákazky na dodanie tovarov, uskutočňovanie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb boli realizované 
v súlade s vyššie uvedenými zákonmi o verejnom obstarávaní.

Pre verejné obstarávanie zákaziek financovaných z verejných zdrojov prostredníctvom kohéznych fondov EÚ, 
Operačného programu Životné prostredie a Integrovaného regionálneho operačného programu, platili pre verejné 
obstarávanie v roku 2020 finančné limity pre obstarávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek stanovené 
zákonom o VO, limity stanovené v pravidlách pre financovanie EŠIF a v manuáloch jednotlivých operačných 
programov.

V roku 2020 pokračovala StVS, a.s. Banská Bystrica vo verejnom obstarávaní 9 nadlimitných zákaziek na usku-
točnenie stavebných prác a 1 nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb technického dozora stavby, pri ktorej je 
predmet obstarávania rozdelený na 22 častí, obstarávanie 11-tich častí je ukončené, s úspešnými uchádzačmi boli 
podpísané zmluvy o výkone služieb technického dozora stavby.

V roku 2020 pokračovala StVS, a.s. v realizácii projektov spolufinancovaných v rámci programu Integrovaný 
regionálny OP, kód výzvy IROP –PO4-SC21-2017-19. V súlade s operačným programom StVS, a.s. v roku 2020 po-
kračovala v obstarávaní šiestich podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, z ktorých obstarávanie 
štyroch zákaziek bolo úspešne ukončené. Pri zvyšných dvoch zákazkách prebieha kontrola postupov verejného 
obstarávania na príslušnom riadiacom orgáne. V roku 2020 StVS, a.s. vyhlásila a úspešne ukončila verejné ob-
starávanie na jednu podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác a vyhlásila a úspešne ukončila verejné 
obstarávanie na dve zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác.

V rámci uvedeného operačného programu bolo v roku 2020 obstaraných 7 zákaziek s nízkou hodnotou na 
služby stavebného dozora.

Z vlastných zdrojov StVS, a.s. Banská Bystrica bolo v roku 2020 obstaraných celkom 94 zákaziek na usku-
točnenie stavebných prác, poskytnutie služieb a dodanie tovaru postupmi v zmysle Smernice systému kvality SSK 
-09/2016.

Obstarávanie investícií v roku 2020

investičnÝ program v roku 2020

16



17

ÚV Čierny Balog - filtračná jednotka



Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV

Predmet projektu:
Predmetom projektu je realizácia novovybudovanej čistiarne odpadových vôd ako aj vybudovanie stokovej siete 
o dĺžke takmer 12 km v Nitrianskom Pravne.

Vecné plnenie:
Na projekte boli v roku 2020 realizované stavebné práce na kanalizačnej sieti ako aj na ČOV v Nitrianskom Pravne.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 6 593 544,12

Kohézny fond 5 604 512,50
Štátny rozpočet 329 677,21
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 659 354,41
z toho
Stavebné práce 6 553 844,12
Stavebný dozor 39 700,00
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 712 269,29
Stavebný dozor   4 165,20
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Aglomerácie, na ktorých sa pokračovalo s výstavbou v roku 2020

V priebehu roku 2020 spoločnosť StVS a.s. pokračovala v implementácií deviatich aglomerácií s podpísanou 
zmluvou o NFP v celkovej hodnote 84 805 303,42 €.



Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia

Predmet projektu:
Predmetom projektu je vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach Cígeľ, Sebedražie a Koš o celkovej dĺžke 
cca 17 km, so spoločným odvádzaním do čistiarne odpadových vôd v Prievidzi.

Vecné plnenie:
Stavebné práce na projekte boli ukončené v 03/2020. Bola predložená záverečná fakturácia projektu na SD ako aj SP.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 7 601 932,60

Kohézny fond 6 461 642,71
Štátny rozpočet 380 096,63
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 760 193,26
z toho
Stavebné práce 7 560 176,20
Stavebný dozor 41 756,40
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 26 551,05
Stavebný dozor 4 175,64
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Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV 

Predmet projektu:
Predmetom projektu je vybudovanie stokovej siete v meste Tornaľa a v mestskej časti Starňa cca 23 km, ako aj realizácia 
novej čistiarne odpadových vôd.

Vecné plnenie:
Celková prestavanosť stavby ku koncu roka je 94,50%.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 11 010 020,00

Kohézny fond 9 358 517,00
Štátny rozpočet 550 501,00
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 1 101 002,00
z toho
Stavebné práce 10 980 000,00
Neoprávnené výdavky 1 580,00
Stavebný dozor 31 600,00
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 4 353 971,23
Stavebný dozor 11 167,44
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Očová, Zvolenská Slatina - Odvedenie a čistenie odpadových vôd 

Predmet projektu:
Účelom navrhovanej investície je zvýšiť podiel obyvateľov napojených na kanalizáciu a zároveň zabezpečiť čistenie 
odpadových vôd v súlade s našou aj európskou legislatívou. V súčasnosti je v uvedených obciach vybudovaná ka-
nalizačná sieť len čiastočne, alebo vôbec. V rámci dokumentácie navrhujeme rozšírenie splaškovej kanalizácie do 
ulíc, v ktorých nie je vybudovaná a zároveň zvýšenie kapacity vybudovanej ČOV vo Zvolenskej Slatine a vybudovanie 
novej ČOV v Očovej. V celom projekte sa uvažuje s postupným napájaním obyvateľov na verejnú kanalizáciu.

Vecné plnenie:
Stavebné práce na kanalizačnej stoke, ČOV Očová a ČOV Zv. Slatina boli ukončené v 09/2020. Na základe ukonče-
ného vecného aj finančného plnenia stavby došlo aj k prevzatiu diela.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 10 006 370,09

Kohézny fond 8 505 414,58

Štátny rozpočet 500 318,50

Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 1 000 637,01
z toho
Stavebné práce 9 961 370,09
Stavebný dozor 45 000,00
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 3 330 436,70
Stavebný dozor 15 420,82
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Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia

Predmet projektu:
Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie v troch obciach Nedožery-Brezany, Lazany a Poruba tvoriacich 
aglomeráciu Nedožery-Brezany s napojením na existujúcu ČOV Prievidza. Realizáciou aktivít dôjde k vybudovaniu 
kanalizačných sietí v celkovej dĺžke viac ako 26 km a tým k zabezpečeniu odvádzania a čistenia komunálnych vôd 
pre 4 497 obyvateľov predmetnej aglomerácie.

Vecné plnenie:
V rámci stavebných prác boli realizované odstránenia vrstiev komunikácie, hĺbenie rýh, lôžko pod potrubie, montáž 
potrubia z kanalizačných rúr z PVC, montáž kanalizačných šácht, montáž kanalizačných odbočení, obsyp a zásyp 
potrubia so zhutnením, konečná úprava komunikácií, technológia čerpacích staníc.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 12 714 095,60

Kohézny fond 10 806 981,26
Štátny rozpočet 635 704,78
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 1 271 409,56
z toho
Stavebné práce 12 657 575,60
Neoprávnené výdavky 580,00
Stavebný dozor 57 100,00
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 2 105 685,21
Stavebný dozor 9 499,02
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Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV

Predmet projektu:
Inovácia a modernizácia ČOV Hriňová. Zabezpečenie čistenia odpadových vôd na ČOV Hriňová v súlade s platnou 
legislatívou SR.

Vecné plnenie:
Stavebné práce na stavbe ČOV Hriňová boli ukončené v 02/2020. Konečná faktúra od Zhotoviteľa prác bola vystavená 
v 09/2020. Na základe ukončeného vecného plnenia stavby došlo k prevzatiu diela a zaradeniu stavby do majetku 
StVS.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 4 416 923,05

Kohézny fond 3 754 384,59
Štátny rozpočet 220 846,15
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 441 692,31
z toho
Stavebné práce 4 398 023,05
Stavebný dozor 18 900,00
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 157 501,35
Stavebný dozor 1 890,00
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Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV

Predmet projektu:
Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd v obciach Oslany a Čereňany tvoriacich 
Aglomeráciu Oslany - Čereňany. Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu kanalizačných sietí v celkovej dĺžke viac 
ako 23 km a tým k zabezpečeniu odvádzania a čistenia komunálnych vôd celkovo pre 4 100 EO predmetnej aglo-
merácie. Zároveň budú vybudované 2 nové ČOV.

Vecné plnenie:
V rámci stavebných prác boli realizované odstránenia podkladov alebo krytov živičných, hĺbenie rýh, montáž potru-
bia z kanalizačných rúr z PVC, montáž kanalizačných šácht, montáž kanalizačných odbočení, obsyp a zásyp potrubia 
so zhutnením, montáž prípojok, konečná úprava komunikácií, montáž technológie ČOV a ČS.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 12 651 814,00

Kohézny fond 10 754 041,90
Štátny rozpočet 632 590,70
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 1 265 181,40
z toho
Stavebné práce 12 609 899,00
Neoprávnené výdavky 185,00
Stavebný dozor 42 100,00
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 3 580 832,32
Stavebný dozor 11 985,06
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Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 14 258 214,98

Kohézny fond 12 119 482,73
Štátny rozpočet 712 910,75
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 1 425 821,50
z toho
Stavebné práce 14 214 999,00
Neoprávnené výdavky 16 784,02
Stavebný dozor 60 000,00
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 3 250 830,50
Stavebný dozor 14 379,00

Predmet projektu:
Predmetom projektu je vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach Valaská a Hronec v celkovej dĺžke cca 18 km, 
vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd pre obec Hronec a intenzifikácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd 
pre obec Valaská.

Vecné plnenie:
V priebehu roka boli realizované práce na ČOV a jednotlivých kanalizačných zberačoch. Dielo bolo ukončené 
v zmluvnom termíne 13.9.2020.
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Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie

Predmet projektu:
Predmetom projektu je vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Podbrezová v celkovej dĺžke cca 12 km a vybudo-
vanie novej čistiarne odpadových vôd v časti Podbrezová – Lopej.

Vecné plnenie:
Stavebné práce na kanalizačných zberačoch a na ČOV Lopej boli ukončené v termíne 12/2020. V roku 2020 začalo 
preberacie konanie stavby.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 5 552 388,98

Kohézny fond 4 719 530,63
Štátny rozpočet 277 619,45
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 555 238,90
z toho
Stavebné práce 5 523 548,48
Stavebný dozor 28 840,50
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 1 232 147,14
Stavebný dozor 6 429,38
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ČOV Podbrezová
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Inovácia a modernizácia ÚV Klenovec

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 16 657 873,88

Kohézny fond 14 159 192,80
Štátny rozpočet 832 893,69
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 1 665 787,39
z toho
Stavebné práce 16 528 573,88
EPM 49 500,00
Stavebný dozor 79 800,00
Neoprávnené výdavky - EPM: 16 500,00
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 9 302 658,73
Stavebný dozor 44 041,80

Predmet projektu:
Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec zameraná na odstránenie živých organizmov, separáciu železa 
a mangánu, zníženie zákalu, deštrukciu toxínov, stabilizáciu vody, zníženie agresívnych účinkov dopravovanej vody.

Vecné plnenie:
V roku 2020 prebiehali stavebné a technologické práce na všetkých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch. 
Práce prebiehali v súlade so zmluvou o dielo, v znení dodatkov č. 1 a 2 a s časovým a finančným harmonogramom 
pre rok 2020.

Úpravne vôd v realizácii StVS a.s. v roku 2020

V priebehu roku 2020 spoločnosť StVS a.s. realizovala implementáciu dvoch úpravní vôd s podpísanou zmluvou 
o NFP v celkovej hodnote 28 177 826,01 €.
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Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 11 519 952,13

Kohézny fond 9 791 959,31
Štátny rozpočet 575 997,61
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 1 151 995,21
z toho
Stavebné práce 11 423 677,13
EPM 43 875,00
Stavebný dozor 52 400,00
Neoprávnené výdavky - EPM: 14 625,00
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 1 012 200,86
Stavebný dozor 4 443,52

Inovácia a modernizácia ÚV Málinec

Predmet projektu:
Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečnú dodávku pitnej vody z verejného vodovodu pre obyvateľov južnej časti 
Banskobystrického kraja, najmä okresov Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Predmetom riešenia je inovácia 
a modernizácia existujúcej úpravne povrchovej vody Málinec, ktorá slúži na úpravu surovej vody z Vodárenskej 
nádrže Málinec. Jedná sa o kompletnú rekonštrukciu technológie na úpravu pitnej vody.

Vecné plnenie:  
V období od 1.4.2020 – 31.12.2020 boli realizované stavebné práce na SO 01.1 Hala filtrov, SO 01.2 Čerpacia stanica 
a elektročasť, SO 02 Elektroinštalácia v objektoch úpravne vody, SO 04.2 Prestavba častí garáží a dielne, SO 05 
- Stavebné úpravy kalových lagún, PS 01 Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody, PS 02 Elektrotechnické 
zariadenie úpravne vody,  PS 03 Meranie, signalizácia a riadenie úpravne vody. Prestavanosť a čerpanie finančných 
prostriedkov prebieha v súlade so schváleným vecným a finančným harmonogramom.
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Investičné akcie IROP v realizácii StVS a.s. v roku 2020

V roku 2020 boli podpísané zmluvy o NFP s MIRRI na investičné akcie, na ktoré boli pripravované žiadosti o NFP 

v rokoch 2017 až 2019. Schválených bolo osem projektov v celkovej hodnote 8.421.205,68 €, pričom pri troch pro-

jektoch bola v roku 2020 začatá aj implementácia.

Zoznam projektov IROP

1. Tuhár – vodovod

2. Gregorova Vieska - verejný vodovod

3. Napojenie  obce Pitelová - časť Dolina – vodovod

4. Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča

5. Handlová, ulica Sama Chalupku - rozšírenie verejného vodovodu

6. Veľké Dravce – vodovod

7. Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča-časť Dolná Ždaňa

8. Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu

Z toho sú v implementácii nasledovné projekty:
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Gregorova Vieska - verejný vodovod

Predmet projektu:
Predmetom projektu je návrh zásobovania obce Gregorova Vieska pitnou vodou. Verejný vodovod bude napojený 
na skup. vodovod HLF - MUB (HRIŇOVÁ-LUČENEC-FIĽAKOVO a MODROKAMENSKÉ UHOĽNÉ BANE) v km 4,575, 
medzi obcou Tomášovce a Gregorova Vieska. V mieste napojenia sa vybuduje šachta s redukčným ventilom. Voda 
bude privádzaná do obce potrubím HDPE v dĺ. 1.405 m bez akumulácie. Ďalej sa vybuduje rozvodné potrubie v dĺ. 
1.385,21 m.
Vecné plnenie:  
Stavebné práce na všetkých objektoch stavby okrem spätných úprav ciest boli k 30. 9. 2020 ukončené. Prebiehali 
rokovania so správcom a vlastníkom ciest ohľadom rozsahu a spoluúčasti pri spätných úpravách, ktoré sa budú 
realizovať v roku 2021.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 870 508,38

Kohézny fond 739 932,12
Štátny rozpočet 43 525,42
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 92 214,17
z toho
Stavebné práce 858 238,38
Neoprávnené výdavky 5 163,33
Stavebný dozor 17 433,33
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 445 723,74
Stavebný dozor 10 672,00
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Napojenie obce Pitelová - časť Dolina - vodovod

Predmet projektu:
Projekt rieši napojenie obce Piteľová - časť Dolina na systém zásobovania obce Trnavá Hora. Predmetom je vybu-
dovanie rozvodného potrubia DN 90 v dĺžke 529,5 m a 21 ks vodovodných prípojok v dĺžke 56 m.  

Vecné plnenie:  
Dňa 30.10.2020 prebehlo odovzdanie staveniska a zhotoviteľ realizoval stavebné práce na vetvách „hlavný rad“ 
a „rad A“. Prestavanosť diela ku koncu roku 2020 bola cca 60%.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 157 128,48

Kohézny fond 133 559,21
Štátny rozpočet 7 856,42
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 16 964,85
z toho
Stavebné práce 154 280,48
Neoprávnené výdavky 1 252,00
Stavebný dozor 4 100,00
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 0,00
Stavebný dozor 0,00
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Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu

Predmet projektu:
Predmetom stavby je rekonštrukcia prívodného a rozvodného potrubia o celkovej dĺžke 4.812 m. Potrubie je v ne-
vyhovujúcom technickom stave s výskytom častých porúch.

Vecné plnenie:  
V priebehu roku 2020 nadobudla dňa 15.4.2020 účinnosť zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
č. IROP-Z-302041M905-421-19. Štandardná kontrola verejného obstarávania na stavebné práce bola ukončená dňa 
5.10.2020. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 29.10.2020.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 1 292 340,95

Kohézny fond 1 098 489,81
Štátny rozpočet 64 617,05
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 136 840,09
z toho
Stavebné práce 1 271 946,95
Neoprávnené výdavky 7 606,00
Stavebný dozor 28 000,00
Prestavané v roku 2020:
Stavebné práce 0,00
Stavebný dozor 0,00
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Finančné plnenie investícii v roku 2020

Projekt Uhradené 
v r. 2020 (€) VZ (€) Eú (€) ŠR (€)

Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV 718 311,10 97 345,95 586 467,07 34 498,08

Aglomerácia Nitrianske Pravno kanalizácia a ČOV 1 377 892,07 137 789,22 1 171 208,26 68 894,59
Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV 4 170 302,00 417 030,24 3 544 756,67 208 515,09
Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - 
odkanalizovanie 3 422 279,20 346 674,33 2 904 737,95 170 866,92

Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV 2 741 090,95 917 347,03 1 722 424,82 101 319,10
Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie 1 293 740,17 419 259,94 825 898,02 48 582,21
Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia 105 326,21 10 532,62 89 527,28 5 266,31
Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia 1 872 285,11 188 610,12 1 590 137,48 93 537,51
Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čiste-
nie odpadových vôd 3 323 827,08 338 831,94 2 819 162,08 165 833,06

ÚV Klenovec - inovácia a modernizácia 13 194 278,74 1 337 363,94 11 198 197,32 658 717,48
ÚV Málinec - inovácia a modernizácia 38 548,58 5 662,51 31 059,07 1 827,00
Gregorova Vieska - vodovod 460 792,95 69 641,15 369 421,14 21 730,66
Spolu 32 718 674,16 4 286 088,99 26 852 997,16 1 579 588,01

Vlastné investície 9 731 860,12 9 731 860,12    

Finančné plnenie spolu 42 450 534,28 14 017 949,11 26 852 997,16 1 579 588,01 

Príprava stavieb 879 460,47
Stavebné investície 33 099 493,74
Stroje, zariadenie, nehmotný majetok 679 938,18
Výkup pozemkov 19 931,09
Vodovodné/ kanalizačné prípojky 107 651,42
Ostatné 942 211,44
Spolu 35 728 686,34

Vecné členenie     EUR (€)

■  Príprava stavieb

■  Stavebné investície

■  Stroje, zariadenie, nehmotný majetok

■  Výkup pozemkov

■  Vodovodné a kanalizačné prípojky

■  Ostatné

■ 33 099 493,74; 93%

■ 879 460,47; 2%

■ 942 211,44; 3%
■ 107 651,42; 0%

■ 19 931,09; 0%

■ 679 938,18; 2%
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Vecné plnenie investícii v roku 2020



■ 33 099 493,74; 93%

Vývoj štruktúry zdrojov financovania v období 2017 - 2020 (Tis.€)

ČOV Hronec

Rok 2017 2018 2019 2020

Vlastné zdroje 6 482 8 285 11 197 14 018

Fondy KF/ISPA 72 21 521 27 646 26 853

Štátny rozpočet 4 1 266 1 626 1 580

Spolu 6 558 31 072 40 469 42 451

■  Vlastné investície

■  Fondy KF/ISPA

■  Štátny rozpočet
■ 26 853; 63%

■ 14 018; 33% ■ 1 580; 4%
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ÚV Čierny Balog - kompresorovňa
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VÝROČNÁ SPRÁVA
PRÍLOHA č.1
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Účtovná závierka za rok 2020

STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.



41

Účtovná závierka za rok 2020



42

Účtovná závierka za rok 2020



43

Účtovná závierka za rok 2020



44

Účtovná závierka za rok 2020



45

Účtovná závierka za rok 2020



46

Účtovná závierka za rok 2020



47

Účtovná závierka za rok 2020



Účtovná závierka za rok 2020

48



Účtovná závierka za rok 2020

49



50

Účtovná závierka za rok 2020



51

Účtovná závierka za rok 2020



Účtovná závierka za rok 2020

52



Manažment Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

stanovil politiku kvality, ktorá je v súlade s víziou 

a stratégiou vrcholového manažmentu o budúcnosti spoločnosti.

Cieľom je zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj 

spoločnosti v rámci jej podnikateľských aktivít. Plne si uvedomujeme, 

že tento cieľ môžeme dosiahnuť uspokojovaním požiadaviek našich 

zákazníkov, systematickou starostlivosťou o kvalitu služieb, zlepšením

 internej komunikácie, ako aj kvalitou všetkých procesov a činností

podieľajúcich sa na realizácii našich služieb.

POLItIKA
KvALItY




