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PríHOVOr PredSedu 
PREDSTAVENSTVA 
A GENERÁLNEHO RIADITEĽA 

predkladám Vám výročnú správu  Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Ban-

ská Bystrica, ktorá poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia v roku 2021 a hodnotí plnenie hlavných cieľov prija-

tých 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. 

Hlavným cieľom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je zabezpečiť dlhodobý, komplexný a úspešný rozvoj spoločnosti 

so zameraním na prípravu a realizáciu investičných aktivít a  na obnovu a rozvoj existujúcej infraštruktúry ako aj zabezpečenia 

politiky kvality. Súčasťou uvedeného cieľa je aj zlepšovanie profesionálnej úrovne zamestnancov a ich motivácie pri plnení cieľov 

spoločnosti.

Na zabezpečenie strategických zámerov spoločnosti a na naplnenie politiky kvality boli na rok 2021 stanovené tieto ciele:

•	V investičnej oblasti pokračovať v zabezpečovaní realizácií aktivít podľa schváleného investičného plánu na rok 2021 

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 projek-

tov IROP, na ktoré sú podpísané zmluvy o podmienkach vzájomnej spolupráce v prípade vyhlásenia výziev operačných 

programov MŽP SR a MIRRI SR.

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

záväzkov voči financujúcim bankám

•	Zabezpečovať intenzívnu kontrolu a zdokumentovanie prevádzkovania a starostlivosti o prenajímaný infraštruktúrny a pre-

vádzkový majetok vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so zameraním na udržiavanie jeho prevádz-

kových a technických parametrov, na  plnenie plánu opráv a na plnenie oznamovacích povinností zo zmlúv o nájme. 

•	Zvyšovaním efektívnosti činností a využívania pracovného fondu zabezpečiť dosiahnutie plánovaného výsledku hos-

podárenia za účtovné obdobie  pred zdanením – zisk  vo výške 637 830.- €  a postupné zlepšovanie finančnej stability 

spoločnosti.

•	Zlepšovať profesionálnu kvalitu zamestnancov najmä zavedením systematického procesu vzdelávania zamestnancov 

a poskytovaním odporúčaných školení a tréningových aktivít.  Zároveň motivovať zamestnancov k napĺňaniu cieľov 

a  plánov spoločnosti so zameraním sa na dosiahnutie výsledkov na jednotlivých úrovniach riadenia, individuálny kou-

čing riadiacich pracovníkov, ako aj v rámci celej spoločnosti.

Vážení akcionári, obchodní partneri, dámy a páni,
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Aj napriek zmenám legislatívnych podmienok, chcem na tomto mieste konštatovať, že uvedené ciele na rok 2021 boli 

splnené a vytvorili podmienky pre úspešné naplnenie našich predsavzatí v nastávajúcom období. V súvislosti so zmenou 

legislatívnych podmienok (Zákon  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. a zmena regulačnej 

politiky na 6. regulačné obdobie) budeme musieť pristúpiť k aktualizácii dlhodobého plánu rozvoja a investícií od roku 

2023.  Plnenie  úloh a ich hodnotenie uvádzame v nasledujúcich častiach tejto výročnej správy.

Vážené dámy, vážení páni,

Vedenie spoločnosti sa v roku 2021 na operatívnych poradách  zaoberalo rizikami spojenými s pandémiou ochorenia Co-

vid 19 a zároveň schválilo „Pandemický plán pre ochorenie Covid 19“ na zabezpečenie potrebných opatrení pre nepretržité 

fungovanie spoločnosti. Následne boli všetci zamestnanci oboznámený s „Pandemickým plánom pre ochorenie Covid 19“. 

V roku 2021 spoločnosť zaobstarala pre svojich zamestnancov širokú škálu ochranných pomôcok, taktiež po prehodnotení 

aktuálnej situácie bol umožnený zamestnancom home office. Spoločnosť priebežne zabezpečovala dodržiavanie uzne-

sení vlády SR a vyhlášok UVZ. Vedenie spoločnosti naďalej priebežne vyhodnocuje dopad a  vplyv pandémie ochorenia 

Covid 19 na fungovanie spoločnosti a nepredpokladá, že pandémia ochorenia Covid 19 bude mať významný vplyv na 

budúce fungovanie spoločnosti.

V období od 07.07.2021 do 15.10.2021 vykonal v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. kontrolu „Hospodárenie 

vybraných vodárenských spoločností“ za obdobie rokov 2018-2020 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Predme-

tom kontroly bol manažment majetku a zdrojov jeho krytia, investičná politika a zdroje financovania vrátane investičného 

dlhu, výsledky hospodárenia spoločnosti, dividendová politika a manažment kontroly. V protokole z kontroly bolo ako 

jediné kontrolné zistenie uvedené, že spoločnosť nezverejňovala všetky faktúry do 30 dní od ich uhradenia, čím nepostu-

povala v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

podala Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky dňa 21.12.2021 písomnú správu o splnení prijatého opatre-

nia na odstránenie kontrolou zisteného nedostatku.

NKÚ v rámci kontroly analyzovala finančnú situáciu spoločnosti so zameraním na likviditu, aktivitu, zadlženosť, rentabilitu 

tržieb a vlastného imania a CAPEX,  ktorú  pozitívne hodnotila v protokole nakoľko niektoré hodnoty boli dosahované 

vyššie ako odporúčané. Súčasťou bolo aj vyčíslenie odhadu investičného dlhu na obnovu a rozvoj v celkovej výške 971 

mil. € a bez dostatočného zapojenia cudzích zdrojov do financovania obnovy a rozvoja sa bude suma vyčísleného odhadu 

investičného dlhu naďalej zvyšovať. 

Za účelom celkového skvalitnenia činnosti našich zamestnancov a spoločnosti ako celku sme v roku 2021 prvým dozor-

ným auditom potvrdili zhodu vybudovaného systému manažérstva kvality s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016. 

Výsledkom tohto úsilia bola potvrdená a udržaná certifikácia zavedeného systému manažérstva kvality.

Záverom mi dovoľte, aby som sa poďakoval akcionárom našej spoločnosti za prejavenú dôveru, obchodným partnerom za 

spoluprácu, členom orgánov spoločnosti a našim zamestnancom za vykonanú prácu v roku 2021 a vyslovil presvedčenie, 

že spoločne splníme ciele a zámery stanovené pre ďalšie obdobie.

PríHOVOr PredSedu 
PREDSTAVENSTVA 
A GENERÁLNEHO RIADITEĽA 
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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

valné
zhrOmaždeNie PreDstavenstvo

identifikačné údaje

ZÁKLADNé úDAJE O SPOLOČNOSTI 
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zloženie orgánov spoločnosti:

Predstavenstvo:

dozorná rada:

Vedenie spoločnosti:

Ing. Vladimír Svrbický – predseda predstavenstva

Ing. Lucia Harachová – podpredseda predstavenstva

Ing. Vojtech Čičmanec – člen predstavenstva

Ing. Lenka Balkovičová – člen predstavenstva

Ing. Ján Šufliarsky – člen predstavenstva

Viera Krakovská – člen predstavenstva

Vladimír Baran – člen predstavenstva

Mgr. Peter Neuzer – člen predstavenstva

Ing. Marek Žabka – člen predstavenstva

(od: 10.04.2017)

(od: 03.12.2019)

(od: 01.01.2017)

(od: 01.04.2018)

(od: 25.03.2019)

(od: 25.03.2019)

(od: 25.03.2019)

(od: 30.03.2021)

(od: 24.02.2018 – do: 04.01.2021)

Ing. Dalibor Surkoš – predseda dozornej rady

JUDr. Tomáš Ábel, PhD. – člen dozornej rady

Ing. Ján Lichanec – člen dozornej rady

JUDr. Katarína Macháčková – člen dozornej rady

Ing. Radoslav Vazan – člen dozornej rady

MUDr. Ján Nosko – člen dozornej rady

PhDr. Alexandra Pivková – člen dozornej rady

Ing. Michal Dóša, PhD. – člen dozornej rady

Ing. František Kán – člen dozornej rady

Ing. Ondrej Kapusta, PhD. – člen dozornej rady

JUDr. Ivan Daniš – člen dozornej rady

Ing. Michal Dóša, PhD. – člen dozornej rady

Jana Majerová – člen dozornej rady

(od: 26.05.2020)

(od: 28.05.2019)

(od: 28.05.2019)

(od: 28.05.2019)

(od: 26.05.2020)

(od: 26.05.2020)

(od: 26.05.2020)

(od: 28.09.2021)

(od: 28.09.2021)

(od: 28.09.2021)

(od: 24.10.2016 – do: 28.09.2021)

(od: 24.10.2016 – do: 28.09.2021)

(od: 24.10.2016 – do: 28.09.2021)

Ing. Vladimír Svrbický – generálny riaditeľ

Ing. Lucia Harachová – riaditeľ odboru ekonomického

Ing. Marek Žabka – riaditeľ odboru technického

Ing. Ondrej Kapusta, PhD. – riaditeľ odboru technického

Mgr. Peter Neuzer – riaditeľ odboru investičného

(do 04.01.2021)

(od 01.05.2021)

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

identifikačné údaje

ZÁKLADNé úDAJE O SPOLOČNOSTI 
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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 spoločnosti 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 zá-

kladnom imaní.

•	poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovo-

dov, kanalizácií 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 – zdravotechnické stavby (vodojemy a vodárenské technologické zariadenia)

•	vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby

•	vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete (voda)

•	vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete (voda, odpadová voda)

•	 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

Predmet podnikania spoločnosti:

ZÁKLADNé úDAJE O SPOLOČNOSTI 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
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Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2021 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. januára 2021 do 31. decembra 2021.

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 2021. 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 kurzové straty. Spoločnosti 

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

Spoločnosti za rok 2021 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 2021 bol 50 z toho 7 vedúcich. Z celkového počtu bolo 

zamestnaných 26 žien. Vysokoškolské vzdelanie má 33 zamestnancov.

Po 31.12.2021 nedošlo k žiadnym skutočnostiam, ktoré by zásadne ovplyvnili účtovnú závierku spoločnosti.

Vedenie spoločnosti sa v roku 2021 na operatívnych poradách vedenia zaoberalo rizikami spojenými s pandémiou 

ochorenia Covid-19 a zároveň schválilo „Pandemický plán pre ochorenie Covid 19“ na zabezpečenie potrebných opatre-

ní pre nepretržité fungovanie spoločnosti. Následne boli všetci zamestnanci oboznámený s „Pandemickým plánom pre 

ochorenie Covid 19“. V roku 2021 spoločnosť zaobstarala pre svojich zamestnancov širokú škálu ochranných pomôcok, 

taktiež po prehodnotení aktuálnej situácie bol umožnený zamestnancom home office. 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.

Vedenie spoločnosti posúdilo aktuálnu situáciu na Ukrajine a jej konflikt s Ruskom, ktorý od 24.2.2022 prepukol do 

otvoreného vojnového konfliktu, a dospelo k záveru, že na obchodnú činnosť spoločnosti nebude mať významný vplyv.

V súčasnosti spoločnosť nemá žiadne priame obchodné vzťahy s Ruskom alebo Ukrajinou.

Vzhľadom na energetickú a surovinovú závislosť Európy od dodávok z Ruska, vedenie spoločnosti očakáva ďalší nárast 

cien surovín a energií. Momentálne nie je možné vyčísliť aký dopad bude mať táto skutočnosť na zvýšenie nákladov spoločnosti.

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Spoločnosť StVS, a.s. v roku 2021 nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, taktiež nenado-

budla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie. StVS, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

ZÁKLADNé úDAJE O SPOLOČNOSTI EKONOMIKA A HOSPODÁRENIE

9
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EKONOMIKA A HOSPODÁRENIE 

Neobežný majetok spoločnosti k 31.12.2021 v obstarávacích cenách dosiahol hodnotu 767,5 mil. €. Oproti počiatoč-

nému stavu došlo k nárastu neobežného majetku celkom o 18,7 mil. €. Hodnota dlhodobého hmotného majetku 

k 31.12.2021 v obstarávacích cenách bola 763,9 mil.€, čo predstavuje nárast oproti stavu k 01.01.2021 o 18,4 mil.€.

Čistá hodnota majetku spoločnosti celkom k 31.12.2021 bola v sume 458,7 mil. €, z toho neobežný majetok v sume 442,8 

mil. €, obežný majetok v hodnote 15,7 mil. € a časové rozlíšenie vo výške 226 mil. €. Oproti počiatočnému stavu (stav k 

01.01.2021) došlo k zvýšeniu čistej hodnoty neobežného majetku o 6,4 mil. € a stav obežného majetku sa znížil o 1,5 mil. 

Stav obstarávaného dlhodobého H a NM sa zvýšil o 5,1 mil. €, keď v roku 2021 boli zaradené investície do majetku v obje-

me 36,2 mil. €. Zúčtované investície boli v objeme 20 mil. € z toho z vlastných zdrojov v objeme 9 mil. €.

Z hľadiska vývoja zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku celkom došlo v roku 2021 k zvýšeniu zostatkovej ceny 

o 6,4 mil. € oproti počiatočnému stavu, keď zostatková cena dlhodobého majetku celkom k 31.12.2021 dosiahla hodnotu 

442,2 mil. €. Podiel zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku na obstarávacej cene ku koncu roka 2021 dosiahol 

hodnotu 57,89 %.

Neobežný majetok 767 485 926 748 795 151

Softvér 1 379 546 1 349 746

Ocenitelné práva 2 033 893 1 850 141

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 33 570 33 570

Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku 155 024 104 312

Dlhodobý nehmotný majetok 3 602 033 3 337 769

Budovy a haly 44 850 623 43 190 945

Stavby 537 484 528 507 170 785

Energetické a hnacie stroje a zar. 27 717 621 17 358 965

Pracovné stroje a zariadenia 40 123 263 37 402 940

Prístroje a technické zariadenia 3 903 308 14 075 695

Dopravné prostriedky 1 619 938 2 145 029

Inventár a ostatný DHM 864 217 855 878

Obstarávaný DHM, poskyt. preddavky 99 483 663 115 441 138

Pozemky 7 835 883 7 813 158

Umelecké diela a zbierky 850 850

Dlhodobý hmotný majetok 763 883 893 745 455 382

Dlhodobý finančný majetok 0 2 000

Dlhodobý majetok celkom 767 485 926 748 795 151

Stav majetku /€/ k 31.12. 2021 k 31.12. 2020

Stav majetku
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EKONOMIKA A HOSPODÁRENIE Na financovanie investícií boli v roku 2021 použité prostriedky v objeme 24,4 mil. €. Z toho vlastné zdroje celkom v objeme 

9 mil.€ a NFP z EÚ a ŠR boli použité v objeme 15,4 mil. €. Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2021 bol v sume 14,0 mil. € ,

keď došlo k zníženiu oproti PS o 1,4 mil. €.

Stav krátkodobých pohľadávok z obchodného styku bol vo výške 1,8 mil. €, z toho pohľadávky voči StVPS, a.s. sme vykazovali 

vo výške 1,4 mil.€. Na pohľadávky po lehote splatnosti sú v celej ich výške 0,1 mil. € vytvorené opravné položky.

Stav záväzkov celkom k 31.12.2021 dosiahol hodnotu 36,7 mil. € (zníženie oproti PS o 7,1 mil. €), z toho dlhodobé záväzky, 

ktoré sú vo výške 9,1 mil. € spočívajú v odloženom daňovom záväzku. Krátkodobé záväzky dosiahli hodnotu 5,2 mil. €, 

z toho záväzky z obchodného styku dosiahli 2,7 mil. €. Stav bankových úverov sa znížil o 3,5 mil. €, súčasný stav je vo výške 

21,9 mil. €.

V oblasti časového rozlíšenia došlo k zvýšeniu výnosov a výdavkov budúcich období o 10,8 mil. € a ich stav dosiahol hod-

notu 225,8 mil. €. V roku 2021 boli investičné dotácie rozpustené vo výške 4,7 mil. € a zúčtované boli investičné dotácie v 

objeme 15,4 mil. €.

Akciová spoločnosť vlastnila 40% podiel v hodnote 2 000,- € na spoločnosti StVS – servising, s. r. o., ktorý bol evidovaný na 

analytickom účte 062 001. V decembri 2021 bol podiel spoločnosti StVS – servising, s. r. o. odpredaný. Odkupná cena podielu 

bola stanovená znaleckým posudkom č. 105/2020 zo dňa 9.12.2020 vo výške € 68 330,00. 

majetkový podiel v iných spoločnostiach

dlhodobý hmotný majetok

■ 99 483 663

■ 14 075 695
■ 1 619 938

■ 864 217

■ 27 717 621

■ 3 903 308

■ 7 835 883

■ 850
■ 44 850 623

■  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

■ 537 484 528

Stav majetku
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EKONOMIKA A HOSPODÁRENIE 

Výkaz ziskov a strát
V  roku 2021 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením – zisk vo výške 

1 753 609,24 €. Po zúčtovaní dane z príjmu vo výške 426 799,45 € spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtov-

né obdobie po zdanení – zisk v sume 1 326 809,79 €. Uvedený výsledok hospodárenia po zdanení bol dosiahnutý pri 

celkových nákladoch vo výške 19 331 791,75 € a celkových výnosoch 20 658 601,54 €.

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

hmotnému majetku v objeme 13 553 465,31 €, z toho odpisy majetku nadobudnutého spolufinancovaním zo zdrojov 

EÚ a ŠR predstavujú 4 529 365,12 a zostatková cena vyradeného majetku 65 698,85 €. Zúčtované boli opravné položky 

k  dlhodobému majetku vo výške 71  226,24 € a  novovytvorené boli v  objeme 60  820,02 €.  Osobné náklady vráta-

ne tvorby rezerv na sociálne požitky zamestnancov boli čerpané vo výške 2 068 831,80 €, výrobná spotreba v sume 

2 124 743,06 €, ostatné náklady na hospodársku činnosť v objeme 745 790,31 €, nákladové úroky vo výške 266 485,75  € 

a zúčtovaná daň z príjmov v sume 426 799,45 €, z toho splatná v sume 451,45 € a odložená v sume 426 348 €.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahla spoločnosť vo výške 14 923 065,07 € (menej oproti skutočnosti 

roka 2020 o 63 245,34 €) a aktivácia dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou oceneného vlast-

nými nákladmi bola zúčtovaná vo výške 957 828,15 €. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu boli dosiahnuté 

vo výške 56 945,48 €. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti boli zúčtované vo výške 4 650 056,69 €, z toho prislúchajú-

ca časť výnosov budúcich období v objeme 4 529 365,12 €. Výnosové úroky z dočasne voľných finančných prostriedkov 

boli dosiahnuté v sume 2 376,15 €. 

Spoločnosť vykázala k 31.12.2021 stav úverov vo výške 21 880 270 ,62 € a v súlade s úverovými podmienkami splatila 

úvery v sume 3 507 959,32 €. 

Financovanie prevádzkových potrieb a investičnej výstavby, okrem aktivít spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR, spoločnosť 

v roku 2021 zabezpečovala z vlastných zdrojov.

Úverová zaťaženosť

12
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EKONOMIKA A HOSPODÁRENIE EKONOMIKA A HOSPODÁRENIE 

Výkaz ziskov a strát

13

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2021

V roku 2021 spoločnosť dosiahla kladné peňažné toky zo základných podnikateľských činností v objeme 22,5 mil. € a zá-

porné peňažné toky z investičnej činnosti vo výške 20 mil. € a záporné z finančných činností v objeme 4 mil. €, čím došlo 

k zníženiu stavu peňažných prostriedkov o 1,4 mil. €.

Peňažné toky spoločnosti

13
13

aglomerácia Podbrezová

 - odkanalizovanie

Očová, zvolenská Slatina

 - odvedenie a čistenie 

   odpadových vôd

Spoločnosť k 31.12.2021 vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení – zisk vo výške 

1 326 809,79 €.

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

výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení:

doplnenie zákonného rezervného fondu vo výške povinného prídelu na zisku v sume 132 680,98 € 

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

časť zisku vo výške  1 194 128,81 €  t.j. 90 % ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

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

siahlymi zámermi v investičnej oblasti z hľadiska rozvoja spoločnosti. 
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ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI V ROKU 2021
Činnosť akciovej spoločnosti bola orientovaná predovšetkým na kontrolu dodržiavania zmluvných vzťahov s pre-

vádzkovateľom, ktorý zabezpečuje dodávku pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd  a starostlivosť o pre-

najatý majetok, prípravu a  realizáciu nových investičných akcií a  investičných akcií vyplývajúcich z plánu obnovy 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií na obdobie rokov 2015 – 2024 v súlade so strategickým cieľom StVS, a.s.

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.

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 2021 bolo do obnovy 

existujúceho majetku alokované viac ako 40 % z vlastných zdrojov akciovej spoločnosti vynaložených na investičnú 

výstavbu.

V roku 2021 sa pokračovalo vo výstavbe a finalizácii 9 aglomerácií: Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia 

a ČOV, Aglomerácia Sebedražie – kanalizácia, Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV, Očová, Zvolenská Slatina - Od-

vedenie a čistenie odpadových vôd, Aglomerácia Nedožery - Brezany – kanalizácia, Aglomerácia Hriňová – kanalizácia 

a ČOV, Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV, Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec – odkanalizovanie, 

Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie. Stavby sa nachádzali v poslednej fáze implementácie a to buď boli stavby 

protokolárne prevzaté od zhotoviteľa alebo boli právoplatne skolaudované a zaradené do majetku spoločnosti.

Po zmene rozhodnutia RO Ministerstva životného prostredia pre OPKŽP v rámci  programovacieho obdobia 2014 – 

2020 a výzvy č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015 o neschválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok boli v prípade 

2 aglomerácii uzatvorené v roku 2021 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to: Aglomerácia 

Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV a Aglomerácia Chrenovec - Brusno – kanalizácia. Na obidvoch projektoch 

bola zároveň zahájená aj implementácia.

V rámci novej výzvy č. OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 v programovacom období 2014 – 2020 spoločnosť vytvorila 

zvýšenú aktivitu o zaradenie vhodných aglomerácií nad 2000 EO medzi oprávnené aglomerácie z hľadiska plnenia 

podmienok výzvy a v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Zároveň pokračovala príprava Projektov aglomerácií v oblasti čistenia komunálnych  odpadových vôd aglomerácií 

2 000 – 10 000 EO podľa programu prípravy projektov určených na spolufinancovanie zo zdrojov EÚ v programova-

com období 2021 – 2027. Jedná sa o aglomerácie: Aglomerácia Diviaky nad Nitricou, Aglomerácia 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. 

14
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ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI V ROKU 2021 V oblasti zabezpečenia zásobovania obyvateľstva bezpečnou pitnou vodou v roku 2021 pokračovala realizácia projektov 

na modernizáciu úpravní vôd a to: ÚV Klenovec a ÚV Málinec. Oba projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ a to v rámci 

OPKŽP a výzvy č. OPKZP-PO1-SC122-2018-47 – 47.

V oblasti projektov zameraných na zabezpečenie vodovodnej infraštruktúry v obciach bez verejného vodovodu, dokončenie 

rozostavaných investícií a na zabezpečenie kvality vody dodávanej z verejného vodovodu, sa v roku 2021 realizovalo 8 pro-

jektov. Stavby Valaská Belá – rekonštrukcia vodovodu, Veľké Dravce - vodovod, Handlová, ul. Sama Chalupku - rozšírenie verejného 

vodovodu, Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča-časť Lovča a Tuhár – vo-

dovod boli vo výstavbe. Stavby Gregorova Vieska – verejný vodovod a Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod boli 

ukončené a zároveň bolo vydané rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby. Stavba Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou 

vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča-časť Dolná Ždaňa bola vo fáze prípravy staveniska na odovzdanie zhotovi-

teľovi. Všetky uvedené projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu IROP výzva č. IROP-PO4-

-SC421-2017-19 a programovacieho obdobia 2014 -2020.

Úroveň starostlivosti Prevádzkovateľa o prenajatý infraštruktúrny a prevádzkový majetok bola predmetom kontrolnej činnos-

ti Vlastníka na základe oprávnenia zakotveného v Zmluve o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry a o prevádzkova-

ní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry. Kontrola sa  komplexne 

a  pravidelne vykonáva od roku 2013 pracovníkmi technického odboru. V priebehu roka 2021 bol vykonaný technický audit 

na 718 objektoch vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, zameraný na hlavné objekty vodovodov a čistiarní odpadových 

vôd a prevádzkový majetok. Výsledkom kontrolnej činnosti majetku Vlastníkom sú prijaté konkrétne opatrenia Prevádzko-

vateľom v oblasti opráv a údržby infraštruktúrneho a prevádzkového majetku. Ide predovšetkým o zaradenie nápravných 

opatrení vyplývajúcich z kontrol do Plánu opráv prevádzkovateľa. Pre účely operatívnej kontroly činností Prevádzkovateľa 

je využívaný online prístup do technicko - informačného systému (TIS), geografického informačného systému (GIS) a  modulu 

dispečing. 

 

Do starostlivosti o majetok spadá tiež vedenie evidencie a archivovanie technickej a právnej dokumentácie vodovodnej a ka-

nalizačnej infraštruktúry a prevádzkového majetku. Táto evidencia postupne prechádza do elektronickej podoby prostredníc-

tvom programu ESKIMO. V priebehu roka 2021 pokračovalo geodetické zameriavanie infraštruktúry.

15
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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 súla-

de s vyššie uvedenými  zákonmi o verejnom obstarávaní. 

Pre verejné obstarávanie zákaziek financovaných z verejných zdrojov prostredníctvom európskych štrukturálnych 

a investičných fondov, Operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného 

programu, platili pre verejné obstarávanie v roku 2021 finančné limity pre obstarávanie nadlimitných a podlimitných zá-

kaziek stanovené zákonom o verejnom obstarávaní, limity stanovené v pravidlách pre financovanie EŠIF a v manuáloch 

jednotlivých operačných programov.

V  roku 2021 pokračovala StVS, a.s. v  realizácii projektov spolufinancovaných v rámci   Operačného programu Kvalita 

životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015, pričom bolo ukončené verejné obstarávanie jednej nad-

limitnej zákazky a jednej podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, verejné obstarávanie 5-tich nadlimit-

ných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác stále pokračuje. 

StVS, a.s. Banská Bystrica pokračovala vo verejnom obstarávaní zákaziek na poskytnutie služieb technického dozora 

stavby, pri ktorej je predmet obstarávania rozdelený na 22 častí, obstarávanie 13-tich častí je ukončené, s úspešnými 

uchádzačmi boli podpísané zmluvy o výkone služieb technického dozora stavby.

V roku 2021 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 2021 pokračovala v ob-

starávaní dvoch podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, z ktorých obstarávanie jednej zákazky bolo 

úspešne ukončené. 

V roku 2021 StVS, a.s. vyhlásila verejné obstarávanie  na 5-tich nadlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, 

z toho obstarávanie 2-och zákaziek bolo zrušené a obstarávanie 3-och zákaziek stále prebieha. 

V roku 2021 StVS, a.s. vyhlásila verejné obstarávanie jednej podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ob-

starávanie bolo zrušené. 

Z vlastných zdrojov StVS, a.s. Banská Bystrica bolo v roku 2021 obstaraných celkom 126 zákaziek na uskutočnenie sta-

vebných prác, poskytnutie služieb a dodanie tovaru postupmi v zmysle Smernice systému kvality SSK o verejnom 

obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v platnom znení.

Obstarávanie investícií v roku 2021
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Celkový objem obstarávaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v roku 2021 dosiahol hodnotu 99,62 mil. €. 

Z hľadiska peňažných tokov na financovanie investičnej výstavby v roku 2021 boli vynaložené prostriedky v celkovej 

výške 24,457 mil. €, z toho vlastné zdroje v objeme 9,035 mil. €, dotácie z KF a ŠR v objeme 15,422 mil. €.

Podiel vlastných zdrojov na financovaní investičnej výstavby dosiahol v roku 2021 hodnotu 36,94 %.

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 účin-

kom - 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.

V roku 2021 bolo ukončených 18 investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov akciovej spoločnosti.

Obstarávanie investícií v roku 2021 investičný program v roku 2021

tuhár, dobudovanie 

verejného vodovodu 

a VdJ 1

aglomerácie, na ktorých 
sa pokračovalo s výstavbou 
v roku 2021

V priebehu roku 2021 spoločnosť StVS, a.s. 

pokračovala v implementácií deviatich aglomerácií 

s podpísanou zmluvou o NFP v celkovej 

hodnote 84.805.303,42 €.
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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:
Realizácia stavebných ako aj technologických prác na projekte bola v roku 2021 ukončená. V 11/2021 bolo začaté kolau-
dačné konanie projektu.

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 2021:

Stavebné práce 116 297,60

Stavebný dozor 688,83
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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:
V 01/2021 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, právoplatné v 02/2021. Projekt je riadne ukončený.

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 2021:

Stavebné práce 0,00

Stavebný dozor 0,00
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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:
Realizovali sa dokončovacie práce na ČOV, úprava spevnených plôch asfaltovaním. Bola vypracovaná dokumentácia po-
trebná k odovzdaniu diela. Projekt bol stavebne ukončený a bola podaná žiadosť na kolaudáciu.

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 2021:

Stavebné práce 514 916,74

Stavebný dozor 3 160,00
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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 od-
padových vôd v súlade s našou aj európskou legislatívou. V súčasnosti je v uvedených obciach vybudovaná kanalizačná 
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:
Stavba bola ukončená v roku 2020. V roku 2021 prebiehala kolaudácia s právoplatným kolaudačným rozhodnutím zo dňa 
23.07.2021.

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 2021:

Stavebné práce 0,00

Stavebný dozor 0,00
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aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia
Predmet projektu:
Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie v troch obciach Nedožery-Brezany, Lazany a Poruba tvoriacich aglome-
ráciu 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 zhut-
nením, konečná úprava komunikácií, technológia čerpacích staníc. Preberacie konanie stavebných prác bolo ukončené 
v 05/2021. Kolaudácia stavby začala v 11/2021.

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 2021:

Stavebné práce 406 004,12

Stavebný dozor 1 831,55
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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 legisla-
tívou SR.

Vecné plnenie:
V roku 2021 bola ukončená skúšobná prevádzka ČOV. SD stavby vystavil „Protokol o vyhotovení diela“ a investor StVS a.s. 
uvoľnil zádržné číslo 2 zhotoviteľovi prác.

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 2021:

Stavebné práce 0,00

Stavebný dozor 0,00
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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 Aglo-
meráciu 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 aglomerácie.
Zároveň budú vybudované 2 nové ČOV.

Vecné plnenie:
Preberacie konanie stavebných prác bolo ukončené v 03/2021. Kolaudácia stavby začala v 09/2021.

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 2021:

Stavebné práce 71 756,89

Stavebný dozor 597,15
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aglomerácia Valaská - Valaská, hronec - odkanalizovanie
Predmet projektu:
Predmetom projektu je vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach Valaská a Hronec v celkovej dĺžke cca 18 km, vybu-
dovanie novej čistiarne odpadových vôd pre obec Hronec a intenzifikácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd pre obec 
Valaská.

Vecné plnenie:
Stavebné práce boli ukončené v zmluvnom termíne podľa ZoD. Preberacie konanie bolo ukončené. Kolaudačné 
konania v zmysle vydaných stavebných povolení povoľujú užívanie stavby, skúšobnú prevádzku Valaská ČOV - 
intenzifikácia, skúšobnú prevádzku Hronec splašková kanalizácia a ČOV a trvalú prevádzku Valaská splašková ka-
nalizácia.

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 2021:

Stavebné práce 0,00

Stavebný dozor 0,00
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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 vybudovanie 
novej čistiarne odpadových vôd v časti Podbrezová – Lopej.

Vecné plnenie:
Stavba bola stavebne ukončená a preberacie konanie stavby bolo ukončené 25.2.2021. Dňa 12.3.2021 bola podaná žiadosť 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

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 2021:

Stavebné práce 17 040,24

Stavebný dozor 98,81
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V priebehu roku 2021 spoločnosť StVS, a.s. začala s implementáciou dvoch aglomerácií 
s podpísanou zmluvou o NFP v celkovej hodnote 21.117.580,46 €.

aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV
Predmet projektu:
Zabezpečenie čistenia odpadových vôd na ČOV Lehota pod Vtáčnikom v súlade s platnou legislatívou SR. Stavba finan-
covaná z kohézneho fondu EÚ a spolufinancovaná spoločnosťou StVS a.s. a rozpočtom SR v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia.

Vecné plnenie:
V roku 2021 bol ukončený proces kontroly verejného obstarávania a podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom. 
V 11/2021 objednávateľ StVS a.s. odovzdal stavenisko zhotoviteľovi prác. Zhotoviteľ pracuje na projektovej doku-
mentácii pre realizáciu prác.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 4 557 580,46

Kohézny fond 3 873 943,39

Štátny rozpočet 227 879,02

Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 455 758,05

Z toho

Stavebné práce 4 511 067,49

Stavebný dozor 46 512,97

Prestavané v roku 2021:

Stavebné práce 0,00

Stavebný dozor 0,00

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO
v zmysle záväzkov SR voči EÚ
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aglomerácia chrenovec - Brusno - kanalizácia
Predmet projektu:
Projekt rieši vybudovanie kanalizačnej siete v obciach Jalovec, Lipník, Ráztočno, Chrenovec-Brusno, Veľká Čausa s odvede-
ním odpadových vôd do ČOV Prievidza o celkovej dĺžke stokovej siete cca 34 km.

Vecné plnenie:
V 09/2021 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác. Boli začaté práce na príprave realizačnej projektovej 
dokumentácie.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 17 108 557,50

Kohézny fond 14 542 273,87

Štátny rozpočet 855 427,88

Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 1 710 855,75

Z toho

Stavebné práce 16 498 983,61

Stavebný dozor 60 000,00

Prestavané v roku 2021:

Stavebné práce 0,00

Stavebný dozor 0,00
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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 2021:

Stavebné práce 2 420 305,89

Stavebný dozor 4 181,34

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:
Práce prebiehajú v súlade s upraveným finančným, aj časovým harmonogramom. Vyfakturované od začiatku výstavby bolo 
99,18%. Samotná realizácia je v predstihu oproti Zmluve o NFP a predpokladané ukončenie projektu je v mesiaci 03/2022. 
V sledovanom období (rok 2021) bolo predložených 9 ŽoP formou predfinancovania.

Úpravne vôd v realizácii StVS, a.s. v roku 2021
V priebehu roku 2021 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 2021:

Stavebné práce 7 227 882,91

Stavebný dozor 31 722,96

inovácia a modernizácia ÚV málinec
Predmet projektu:
Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečnú dodávku pitnej vody z verejného vodovodu pre obyvateľov južnej časti Bansko-
bystrického kraja, najmä okresov Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Predmetom riešenia je inovácia a moder-
nizácia 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:  
Práce na stavbe sa realizujú v súlade s harmonogramom prác, samotná realizácia je v miernom predstihu oproti Zmluve o NFP. 
Vyfakturované od začiatku výstavby bolo 69,00%. V sledovanom období boli predložených 12 ŽoP formou predfinancovania 
a 1 ŽoP formou refundácie.
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Investičné akcie na ktoré boli pripravované žiadosti o NFP v rokoch 2017 až 2019 (pod Ministerstvom pôdohospo-

dárstva - integrovaný regionálny operačný program IROP) boli podpísané zmluvy o NFP s MIRRI. Schválených bolo osem 

projektov v celkovej hodnote 6.746.150,02 €, pričom pri siedmych projektoch v roku 2021 pokračovala, prípadne bola 

začatá 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:

investičné akcie irOP v realizácii 
StVS, a.s. v roku 2021
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tuhár - vodovod
Predmet projektu:
Stavba rieši zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre obec Tuhár. Vybudovanie vodovodu – Zásobné potrubie, Rozvodné 
potrubie a Vodovodné prípojky, Vodojem sklolaminát 2x40 m3, Výtlačné potrubie do VDJ a Odpadné potrubie z VDJ.

Vecné plnenie:  
Dňa 22.4.2021 sa uskutočnilo Odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi, následne začali práce na stavbe, ktoré v roku 2021 na-
predovali podľa predloženého harmonogramu Zhotoviteľa. Zároveň na MIRRI prebiehala kontrola verejného obstarávania 
na obstaranie služieb stavebného dozora po podpise zmluvy. Kontrola nebola v roku 2021 ukončená.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 1 227 659,16

Kohézny fond 1 043 510,28

Štátny rozpočet 61 382,96

Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 122 765,92

Z toho

Stavebné práce 1 204 403,16

Stavebný dozor 23 256,00

Prestavané v roku 2021:

Stavebné práce 535 124,38

Stavebný dozor 12 221,78
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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:  
V prvom polroku sa realizovali dokončovacie práce na odbočeniach k odberateľom a spätné úpravy krytov cestných ko-
munikácií vrátane úpravy rigolov a priekop. Stavba bola protokolárne prevzatá od zhotoviteľa dňa 29. 6. 2021 a povolenie 
na užívanie vodnej stavby bolo vydané dňa 14. 12. 2021.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 592 045,94

Kohézny fond 503 239,05

Štátny rozpočet 29 602,30

Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 59 204,59

Z toho

Stavebné práce 599 650,01

Neoprávnené výdavky 22 104,07

Stavebný dozor 14 500,00

Prestavané v roku 2021:

Stavebné práce 126 021,17

Stavebný dozor 3 828,00
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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 vybudovanie 
rozvodného potrubia DN 90 v dĺžke 529,5 m a 21 ks vodovodných prípojok v dĺžke 56 m.  

Vecné plnenie:  
Zhotoviteľ ukončil všetky práce do 18. 3. 2021 a následne bolo začaté preberacie konanie stavby, v rámci ktorého boli 
odstránené menšie nedorobky. Stavba bola protokolárne prevzatá od zhotoviteľa dňa 2. 7. 2021 a povolenie na užívanie 
vodnej stavby bolo vydané dňa 11. 11. 2021 s právoplatnosťou od 21. 12. 2021.

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.) 15 712,85

Z toho

Stavebné práce 154 280,48

Neoprávnené výdavky 1 252,00

Stavebný dozor 4 100,00

Prestavané v roku 2021:

Stavebné práce 95 478,43

Stavebný dozor 4 100,00

Iné investičné náklady 8 300,00
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hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí horná ždaňa, 
dolná ždaňa, Lovča - časť Lovča
Predmet projektu:
Vybudovanie verejného vodovodu v obci Lovča o celkovej dĺžke 6,99 km. Zvýšený počet obyvateľov napojených na vodo-
vodnú sieť je 573.

Vecné plnenie:  
Na projekte bolo odovzdané stavenisko v 05/2021. Stavebné práce boli začaté na realizácii objektu SO 01 vodojem, 
SO 08 zásobné potrubie, SO 05 rozvodné potrubie.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 1 835 241,25

Kohézny fond 1 559 955,06

Štátny rozpočet 91 762,06

Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 183 524,13

Z toho

Stavebné práce 1 800 356,25

Stavebný dozor 34 885,00

Prestavané v roku 2021:

Stavebné práce 0,00

Stavebný dozor 0,00
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handlová, ulica Sama chalupku - rozšírenie verejného vodovodu
Predmet projektu:
Rekonštrukcia časti vodovodu v meste Handlová, kde sú odberatelia napojení potrubím nevhodných dimenzií, ktoré ne-
spĺňajú potrebné tlakové pomery. Dĺžka rekonštruovanej vodovodnej siete je 0,51 km, počet obyvateľov so zlepšenou 
dodávkou vody 30.

Vecné plnenie:  
Zhotoviteľ realizoval práce na stavbe od 21. 6. 2021 do 8. 9. 2021. Stavba bola realizovaná v plnom rozsahu podľa PD. 
Preberacie konanie stavby bolo ukončené a stavba prevzatá od zhotoviteľa dňa 8. 11. 2021.  Dňa 3. 12. 2021 bola po-
daná žiadosť o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby na špeciálny stavebný úrad v Prievidzi. Konanie nebolo 
ukončené v roku 2021.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 95 057,16

Kohézny fond 80 798,59

Štátny rozpočet 4 752,86

Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 9 505,72

Z toho

Stavebné práce 93 349,85

Neoprávnené výdavky 1 992,69

Stavebný dozor 3 700,00

Prestavané v roku 2021:

Stavebné práce 85 365,71

Stavebný dozor 3 700,00

Iné investičné náklady 5 850,00
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Veľké dravce - vodovod
Predmet projektu:
Vybudovanie verejného vodovodu v celej obci Veľké Dravce.

Vecné plnenie:  
V roku 2021 na stavbe prebehlo odovzdanie staveniska a tým boli začaté stavebné práce. V priebehu roka bol zrealizovaný 
celý hlavný vodovodný rad a začalo sa s realizáciou odbočení. Pri 50% prestavanosti bola tiež v tomto roku podaná ŽoP.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 693 719,13

Kohézny fond 589 661,26

Štátny rozpočet 34 685,96

Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 69 371,91

Z toho

Stavebné práce 709 600,00

Neoprávnené výdavky 39 330,87

Stavebný dozor 23 450,00

Prestavané v roku 2021:

Stavebné práce 353 621,72

Stavebný dozor 11 966,54
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hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí horná ždaňa, 
dolná ždaňa, Lovča - časť dolná ždaňa
Predmet projektu:
Projekt rieši zásobovanie obce Dolná Ždaňa pitnou vodou. Vybudovanie vodovodu v k.ú. Dolná Ždaňa – Rozvodné potru-
bie, Vodovodné prípojky a Zásobné potrubie v celkovej dĺžke 5.841 m, Prípojky k hydrantom a Napojenie redukčnej šachty 
na zdroj el. energie NN.

Vecné plnenie:  
V roku 2021 nedošlo k vecnému plneniu.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 1 511 058,20

Kohézny fond 1 284 399,47

Štátny rozpočet 75 552,91

Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 151 105,82

Z toho

Stavebné práce 1 482 378,20

Stavebný dozor 28 680,00

Prestavané v roku 2021:

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 nevyhovuj-
úcom technickom stave s výskytom častých porúch.

Vecné plnenie:  
Stavba bola počas roka stavebne ukončená . Bolo zrekonštruované vodovodné potrubie v obci Valaská Belá v celkovej 
dĺžke 4.824 m vrátane dotknutých prípojok.

Financovanie projektu podľa zmluvy o NFP: EUR (€)

Celkové investičné náklady 634 240,70

Kohézny fond 539 104,60

Štátny rozpočet 31 712,03

Konečný prijímateľ (StVS, a.s.) 63 424,07

Z toho

Stavebné práce 600 327,75

Neoprávnené výdavky 22 016,58

Stavebný dozor 11 896,37

Prestavané v roku 2021:

Stavebné práce 303 901,74

Stavebný dozor 11 641,91

Iné investičné náklady 16 600,00
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Finančné plnenie investícii v roku 2021

Projekt Uhradené 
v r. 2021 (€) VZ (€) EÚ (€) ŠR (€)

Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV 214 383,02 24 028,03 179 779,72 10 575,27

Aglomerácia Nitrianske Pravno  kanalizácia a ČOV 163 065,20 41 480,88 114 829,65 6 754,67

Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV 1 055 583,81 117 829,30 885 657,05 52 097,46

Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - 
odkanalizovanie 0,00 0,00 0,00 0,00

Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV 2 217 756,03 446 236,60 1 673 101,68 98 417,75

Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie 673 983,79 130 764,36 513 040,59 30 178,84

Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia 4 175,64 417,56 3 549,29 208,79

Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia 1 255 586,36 126 039,40 1 066 794,36 62 752,60

Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie 
odpadových vôd 988 766,70 99 146,67 840 196,70 49 423,33

ÚV Klenovec - inovácia a modernizácia 3 680 935,73 790 965,78 2 729 416,08 160 553,87

ÚV Málinec - inovácia a modernizácia 7 074 871,96 940 386,49 5 793 680,74 340 804,73

Gregorova Vieska - vodovod 130 231,97 14 642,71 109 167,63 6 421,63

Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu 301 753,48 33 896,72 252 975,83 14 880,93

Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - vodovod 103 778,43 10 377,84 88 211,67 5 188,92

Handlová, Sama Chalupku - rozšírenie verejného 
vodovodu 57 168,73 7 135,74 47 253,38 2 779,61

Veľké Dravce - verejný vodovod 330 226,09 47 404,37 267 109,41 15 712,31

Tuhár - vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 18 252 266,94 2 830 752,45 14 564 763,78 856 750,71

Vlastné investície 6 204 096,68 6 204 096,68 -  - 

Finančné plnenie spolu 24 456 363,62 9 034 849,13 14 564 763,78 856 750,71 
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Finančné plnenie investícii v roku 2021

Projekt Uhradené 
v r. 2021 (€) VZ (€) EÚ (€) ŠR (€)

Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV 214 383,02 24 028,03 179 779,72 10 575,27

Aglomerácia Nitrianske Pravno  kanalizácia a ČOV 163 065,20 41 480,88 114 829,65 6 754,67

Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV 1 055 583,81 117 829,30 885 657,05 52 097,46

Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - 
odkanalizovanie 0,00 0,00 0,00 0,00

Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV 2 217 756,03 446 236,60 1 673 101,68 98 417,75

Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie 673 983,79 130 764,36 513 040,59 30 178,84

Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia 4 175,64 417,56 3 549,29 208,79

Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia 1 255 586,36 126 039,40 1 066 794,36 62 752,60

Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie 
odpadových vôd 988 766,70 99 146,67 840 196,70 49 423,33

ÚV Klenovec - inovácia a modernizácia 3 680 935,73 790 965,78 2 729 416,08 160 553,87

ÚV Málinec - inovácia a modernizácia 7 074 871,96 940 386,49 5 793 680,74 340 804,73

Gregorova Vieska - vodovod 130 231,97 14 642,71 109 167,63 6 421,63

Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu 301 753,48 33 896,72 252 975,83 14 880,93

Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - vodovod 103 778,43 10 377,84 88 211,67 5 188,92

Handlová, Sama Chalupku - rozšírenie verejného 
vodovodu 57 168,73 7 135,74 47 253,38 2 779,61

Veľké Dravce - verejný vodovod 330 226,09 47 404,37 267 109,41 15 712,31

Tuhár - vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 18 252 266,94 2 830 752,45 14 564 763,78 856 750,71

Vlastné investície 6 204 096,68 6 204 096,68 -  - 

Finančné plnenie spolu 24 456 363,62 9 034 849,13 14 564 763,78 856 750,71 

Príprava stavieb 8 346 328,16

Stavebné investície 86 449 010,28

Stroje, zariadenie, nehmotný majetok 1 089 018,71

Výkup pozemkov 37 043,10

Vodovodné/ kanalizačné prípojky 0,00

Ostatné 3 703 409,54

Spolu 99 624 809,79

Vecné členenie     EUR (€)

■  Príprava stavieb

■  Stavebné investície

■  Stroje, zariadenie, nehmotný majetok

■  Výkup pozemkov

■  Vodovodné a kanalizačné prípojky

■  Ostatné

■ 86 449 010,28; 87%

■ 8 346 328,16; 8%

■ 3 703 409,54; 4%

■ 0,00; 0%

■ 37 043,10; 0%

■ 1 089 018,71; 1%

Vecné plnenie investícii v roku 2021

Vývoj štruktúry zdrojov financovania v období 
2018 - 2021 (tis.€)

Rok 2018 2019 2020 2021

Vlastné zdroje 8 285 11 197 14 018 9 035

Fondy KF/ISPA 21 521 27 646 26 853 14 565

Štátny rozpočet 1 266 1 626 1 580 857

Spolu 31 072 40 469 42 451 24 457

■  Vlastné investície

■  Fondy KF/ISPA

■  Štátny rozpočet

■ 14 565; 60%

■ 9 035; 37% ■ 857; 3%
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SPRÁVA NEZÁVISLéHO AUDÍTORA ZA ROK  2021
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SPRÁVA NEZÁVISLéHO AUDÍTORA ZA ROK  2021 Správa nezávislého audítora za rok 2021

43



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Správa nezávislého audítora za rok 2021
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Správa nezávislého audítora za rok 2021
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úČTOVNÁ ZÁVIERKA
ZA ROK  2021 Príloha č.1

17StVS, a.s. Banská Bystrica

Účtovná závierka za rok 2021
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Účtovná závierka za rok 2021
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Účtovná závierka za rok 2021
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Účtovná závierka za rok 2021
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Účtovná závierka za rok 2021
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Účtovná závierka za rok 2021
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Účtovná závierka za rok 2021
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Účtovná závierka za rok 2021
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Účtovná závierka za rok 2021
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Účtovná závierka za rok 2021
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Účtovná závierka za rok 2021
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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



Stredoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s.

Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

www.stvs.sk


