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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 
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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 
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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 
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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  



4 
 

-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 
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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 
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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 
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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 
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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 
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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 



1 
 

Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 
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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 
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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 



2 
 

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 
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Správa o činnosti a hospodárenie 

 Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014 

 

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom 

regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce 

kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla 

výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku 

hospodárenia.  

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne 

a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd. 

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na 

nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej 

siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia 

v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. 

 RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu 

zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS 

VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla 

do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.   
 

Prevádzka vodovodov 
 

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom 
dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol 
rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu 
do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej 
kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov 
a vodovodnej siete, celkove 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite 
pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom 
sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od   
10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l. 

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo 
vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos 
dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel. 

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných 
vodomerov a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem 
vodných zdrojov.  

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:  

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s 

- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s 

- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s  
 

Prevádzka kanalizácie a ČOV 
 

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej  

a v Hornom Srní. 
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Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 

potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na 

prečerpávacích staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom 

nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na 

čo nie sú čerpadlá prispôsobené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie 

špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, 

v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete 

a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované 

zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

 Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním 

čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.  

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV 

Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol 

kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom 

režime. 

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku: 

ČOV Nemšová – 24 vzoriek 

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných 

odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.    

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody  neplatili 

správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka 

nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.  

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj 

z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.  

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných 

mechanických hrablíc, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy). 

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 

1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely 

zberného dvora. 

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci 

vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe 

ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.  

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV 

Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.  

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. 
 

Zákaznícke centrum 
 

Počet vystavených faktúr       8598   

Počet vykonaných odpočtov vodomerov    8396 

Žiadosť o overenie meradla      0 
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Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou 
 

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie 

odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za 

odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 

Naďalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Kľúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m3 

bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu. 

 

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach: 

       vodné bez DPH  stočné bez DPH 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  0,9493   0,9553 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.   0,9494   0,9554 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.   0,9741   1,0700 

PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá  0,9474   0,9294 
 

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele 
 

Voda vyrobená:       245.166 m3 

Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:    174.442 m3 

Voda predaná TVS a.s.:      20.580 m3   

Voda dodaná:       249.927 m3 

Voda odkanalizovaná:      420.630 m3 

Dovoz žumpových vôd:      10.839 m3 

Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:   9.140   

Počet odkanalizovaných obyvateľov:    7.330 

Tržby za vodné:       223.160 € 

Tržby za stočné:       341.047 € 

Tržby za dovoz žumpových vôd:     11.923 € 

Dĺžka vodovodnej siete:      44,4 km 

Počet vodovodných prípojok:     1.891  

Počet odberných miest pitnej vody:    1.971  

Počet vodomerov v sieti:     1.967 

Dĺžka kanalizačnej siete:     39,3 km 

Počet kanalizačných prípojok:     1.625  
 

Hospodárenie spoločnosti v € 
 

Tržby spolu       592.613 v tom: 

-vodné        223.160  

-stočné        341.047  

-voda predaná TVS      11.398  

-ostatné tržby       17.008  

Náklady spolu       524.395 v tom: 

-spotrebované nákupy      200.491  

-služby        108.667  
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-osobné náklady      180.232  

-dane a poplatky      783  

-náklady na hospodársku činnosť    1.778  

-odpisy        30.215  

-finančné náklady      2.229  

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    68.218  

Výsledok hospodárenia po zdanení    34.680  

 

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, 

výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: 

povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo 

výške 32.945,78 €. 

 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová: 

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- € 

- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 € 

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:  

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- € 

- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- € 

Audítor 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01  

Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014. 

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015 
 

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu 

- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného 

prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 

- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií 

- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 

- aktívne znižovať straty vody 

- propagovať spoločnosť v regióne 

 

 

  

       Ing. Bohuš Babál, v.r. 

       riaditeľ spoločnosti 


