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I. Spoloènos� a jej základné údaje 

 

 

I.1)  Zalo�enie spoloènosti 

 

Samotná akciová spoloènos� KOMVaK � Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bola zalo�ená na 
základe uznesenia mesta Komárno è. 222/2000 zo dòa 24.02.2000. 

Zakladate¾om akciovej spoloènosti je mesto Komárno so 100 %-nou majetkovou úèas�ou. 

Spoloènos� bola zapísaná do obchodného registra pod è. SA 10148/N zo dòa 20.09.2000 s nasledovnými 
údajmi: 

 

Názov spoloènosti: 

KOMVaK � Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.  

 

Sídlo spoloènosti: 

Ul. E.B.Lukáèa è.25,  945 01 Komárno 

 

IÈO:  36 537 870 

 

DIÈ  2020159735 

 

 

I.2)  Predmet podnikania.  

 

Spoloènos� vykonáva správu vodohospodárskych zariadení vo vlastníctve mesta Komárno a vo vlastníctve 
ostatných miest a obcí s nasledovným hlavným predmetom podnikania: 

· výroba a dodávka pitnej vody,  
· výroba a dodávka ú�itkovej vody,  
· odvod odpadových a da�ïových vôd 

· prevádzka, údr�ba a oprava kanalizácií a verejnej kanalizácie,  
· prevádzka, údr�ba a oprava vodovodov a verejného vodovodu 

· výstavba in�inierskych sietí,  
· prenájom vozidiel, mechanizmov a strojových zariadení,  
· Projektovanie vodohospodárskych stavieb zdravotno-vodohospodárske stavby 

· Projektovanie technického vybavenia stavieb elektroin�talácie silové 

· Stavebné práce -vodohospodárske a pozemné stavby 

· In�inierska èinnos� vo vodnom hospodárstve 

· Èistenie odpadových a da�ïových vôd � prevádzkovanie èistièky odpadových vôd 

· Odvoz a likvidácia odpadových vôd 
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I.3)  Organizaèné usporiadanie a zamestnanos� 

 

Organizaèná �truktúra v spoloènosti je minimalizovaná, pri plnej funkènosti. Súèasná právna forma je akciová 
spoloènos�. Orgány spoloènosti sú legislatívne vymedzené Obchodným zákonníkom a Stanovami a.s. nasledovne: 

· Valné zhroma�denie 

· Predstavenstvo 

· Dozorná rada 

· Riadite¾  spoloènosti 

 

�tatutárne orgány spoloènosti pracovali v zlo�ení: v priebehu roku 2015 do�lo k výmene èlenov predstavenstva 

a dozornej rady nasledovne:  

�tatutárne orgány: 

Predstavenstvo do 30.6.2015: 

 Ing.Viktor Olláry �predseda predstavenstva 

 Ing. Béla Sánta � èlen predstavenstva 

 Ing. �tefan �agát � èlen predstavenstva 

 

Dozorná rada do 10.6.2015: 

 Ing. László Gyõrfy - predseda DR 

 Ing. Béla Szabó 

 Peter Csudai 

 

Nové �tatutárne orgány: 

Predstavenstvo od  30.6.2015: 

 Ing.Zsolt Balogh �predseda predstavenstva 

 Ing. Ladislav Domonkos � èlen predstavenstva 

 Ing. Viktor Olláry � èlen predstavenstva 

 

Dozorná rada od 10.6.2015: 

 Ing. Béla Szabó - predseda DR 

 Ing. Kon�tatín Gliè 

 Peter Csudai 

 

Vnútornú organizaènú �truktúru spoloènosti tvoria �tyri útvary v priamej podriadenosti riadite¾ovi spoloènosti, 
ktorými sú: 

· Úsek riadite¾a 

· Úsek ekonomicko - obchodný 

· Úsek starostlivosti o zákazníka 

· Úsek technicko � prevádzkový 

· Úsek technických slu�ieb 
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Zoznam k¾úèových mana�érov v roku 2015 

 

Priezvisko a meno Funkcia Vzdelanie 

Ing. Gábor Cséplõ Riadite¾ spoloènosti  Vysoko�kolské  

Ing. Tibor Lukách Vedúci EÚ Vysoko�kolské 

Ing. Helena Molnárová Vedúca výrobno-technického úseku Vysoko�kolské 

 

 

Pri vypracovaní organizaèného usporiadania spoloènosti sa vychádzalo z nasledovných úvah: 

· a.s. je limitovaná poètom TH pracovníkov 

· musí sa zabezpeèi� maximálna kumulácia èinností 

· nové aktivity sa zatriedia pod¾a vývoja situácie 

· jednotlivé útvary komplexne zabezpeèujú èinnos� a.s.  

 

I.4)  Informácie o spoloèníkoch úètovnej jednotky 

 

�truktúra spoloèníkov Spoloènosti do 31. decembra 2015 bola takáto:       

            V EUR 

hlasovacie práva

% %

Mesto Komárno 934 000 100 100

spolu 934 000 100 100

podiel na základom imaní

 

V priebehu roku 2015 do�lo k navý�eniu základného imania zo sumy 34.000 � na 934.000 �. K zápisu do OR 
do�lo vo februári 2016. Bli��ie informácie sú uvedené v Poznámkach  na str.17. 

 

II. Hlavné èinnosti spoloènosti 
 

Hlavnou úlohou spoloènosti je zásobovanie obyvate¾stva a ostatných pitnou vodou a odvádzanie a èistenie 
odpadových vôd.  

Spoloènos� vykonáva svoju èinnos� s majetkami miest a obcí na základe uzatvorených nájomných zmlúv na 
území okresu Komárno.  

Okrem základnej èinnosti na�a spoloènos� vykonávala aj nasledovné èinnosti: 

· výstavbu vodovodov a kanalizácií vo vlastnej ré�ii ako aj cez fond EÚ 

· výstavbu vodovodných a kanalizaèných prípojok 

· opravu vodovodov a kanalizácií vrátane prípojok 

· èistenie kanalizaènej siete a kanalizaèných prípojok 

· predaj vodomerov vrátane systémov na rádiové odèítanie 

èerpanie a odvoz odpadových vôd zo septikov, zemné a búracie práce so strojmi 
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II.1) Výroba a dodávka vody 

 

Výroba a dodávka pitnej vody pre mesto Komárno a ostatné obce bola zabezpeèená z vodných zdrojov 
Komárno, Kava, Èalovec, Violín, Èièov, Modrany a Mudroòovo 

 

Na�a spoloènos� zásobovala pitnou vodou : 

Nadobecný skupinový vodovod: Komárno - I�a- Patince - Zlatná n/O Moèa � Radvaò  n/D �   

   Virt � Marcelová � Zem.Olèa � Okolièná n/O � Tôò- Èalovec - Kava 

     Violín � �túrová 

     Èièov � Trávnik 

Obecné vodovody:   Modrany 

     Mudroòovo 

 

II.2) Vodovod � základné technické údaje : 
 

Vodovod   Komárno, Nová Strá�, Hadovce, 
Ïulov Dvor, Kava: 

 

Kapacita vodného zdroja: 393 l/s  

Kapacita èerpacej stanice: 1825 l/s 

Kapacita vodojemov: 12 000 m
3 
 

Vodovodná sie� DN 80-800 mm 153 km 

Poèet  vodovodných prípojok 4 119 ks 

Poèet vodomerov 5 205 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 33 624 

Poèet obyvate¾ov vrátane MÈ 33 889 

 

Vodovod   Zlatná na Ostrove  

Kapacita vodojemu 100 m
3
 

Vodovodná sie� DN 80 � 315 14,143 km 

Poèet vodovodných prípojok 591 ks  

Poèet vodomerov 679 ks   

Poèet napojených obyvate¾ov 2 390 

Poèet obyvate¾ov 2 404 

 

Vodovod   Okolièná na Ostrove � �túrová  

Kapacita èerpacej stanice 10 l/s   

Kapacita vodojemu 50 m3 

Vodovodná sie� 20,894 km  

Poèet prípojok 404 ks 

Poèet vodomerov 476 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 1 278 

Poèet obyvate¾ov 1 521 
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Vodovod  I�a  

Kapacita vodojemu 19,86 l/s 

Vodovodná sie� 15,9 km  

Poèet vodovodných prípojok 568 ks 

Poèet vodomerov 653 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 1256 

Poèet obyvate¾ov 1643 

 

Vodovod   Èalovec � Violín  

Kapacita vodného zdroja 5 l/s   

Kapacita èerpacej stanice 5 l/s 

Kapacita vodojemu 100 m
3
 

Vodovodná sie� 13 km 

Poèet vodovodných prípojok 338 ks 

Poèet vodomerov 404 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 1 179 

Poèet obyvate¾ov 1 197 

 

Vodovod   Radvaò nad Dunajom  

Vodovodná sie� 10,6 km 

Poèet vodovodných prípojok 281 ks 

Poèet vodomerov 370 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 613 

Poèet obyvate¾ov 725 

 

Vodovod Zemianska Olèa  

Kapacita vodojemu 100 m
3 
 

Vodovodná sie� 14,631 km (PVC 8,551 km) 

Poèet vodovodných prípojok 738 ks 

Poèet vodomerov 788 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 2 385 

Poèet obyvate¾ov 2 462 

  

Vodovod Tôò  

Vodovodná sie� 5,127 km (PVC 3,357 km) 

Poèet vodovodných prípojok 240 ks 

Poèet vodomerov 272 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 792 

Poèet obyvate¾ov 803 
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Vodovod   M o è a   

Kapacita vodojemu 100 m
3 
 

Vodovodná sie� 9,2 km 

Poèet vodovodných prípojok 476  ks 

Poèet vodomerov 526 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 1 145 

Poèet obyvate¾ov 1 151 

 

Vodovod   Virt   

Vodovodná sie� 2,93 km 

Poèet vodovodných prípojok 149  ks 

Poèet vodomerov 152 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 273 

Poèet obyvate¾ov 285 

 

Vodovod Èièov  

Kapacita vodného zdroja HT-1 =15 l/s (76m) 

HT-2 =15 l/s (93 m)  

Kapacita ÈS 10 l/s 

Kapacita vodojemu 200 m
3 
 

Vodovodná sie� 9,7 

Poèet vodovodných prípojok 441 ks 

Poèet vodomerov 487 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 1 286 

Poèet obyvate¾ov 1 292 

 

Vodovod   Trávnik   

Kapacita vodojemu 100 m3 

Vodovodná sie� 7,1 km 

Kapacita vodného zdroja 15 l/s 

Poèet vodovodných prípojok 208  ks 

Poèet vodomerov 263 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 637 

Poèet obyvate¾ov 709 

 

Vodovod Marcelová  

Kapacita vodojemu 300 m3 

Vodovodná sie� 29,57 km 

Poèet vodovodných prípojok 979 ks 
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Poèet vodomerov 1049 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 3727 

Poèet obyvate¾ov 3743 

 

Vodovod Mudroòovo  

Kapacita vodného zdroja 2,5 l/s 

Kapacita vodojemu 2 x 50 m3 

Vodovodná sie� 2,312 km 

Poèet vodovodných prípojok 57 ks 

Poèet vodomerov 59 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 107 

Poèet obyvate¾ov 122 

 

Vodovod Modrany  

Kapacita vodného zdroja 5,0 l/s 

Kapacita ÈS 17,5 l/s 

Kapacita vodojemu 250 m3 

Vodovodná sie� 9,142 km 

Poèet vodovodných prípojok 237 ks 

Poèet vodomerov 244 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 798 

Poèet obyvate¾ov 1461 

 

Vodovod Patince  

Vodovodná sie� 14,667 km 

Poèet vodovodných prípojok 329 ks 

Poèet vodomerov 352 ks 

Poèet napojených obyvate¾ov 403 

Poèet obyvate¾ov 485 

 

Mno�stvo vyrobenej a dodanej vody : 

            v m3 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Voda vyrobená  3.282.511 3.215.555 3.527.036 3.429.030 3.302.193 3.348.902 

Voda fakturovaná celkom 2.556.356 2.477.149 2.436.531 2.334.791 2.288.710 2.275.684 

 z toho: voda fakturovaná 
obyvate¾stvu 

1.882.263 1.872.095 1.854.928 1.768.308 1.762.730 1.739.132 

z toho voda fakturovaná 
ostatným vrátane vodár. 
spoloèností 

674.093 605.054 581.603 566.483 525.980 536.552 
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Zdôvodnenie  strát  vo výrobe vôd v roku 2015. 

Na základe mno�stva vyrobenej a fakturovanej vody predkladám nasledovné stanovisko: 

Voda vyrobená  mínus  voda fakturovaná = straty vody v % 

V roku 2010 726 155 22,12% 

V roku 2011 738 406 22,96%  

V roku 2012 1 090 505 30,90% 

V roku 2013 1 094 239 31,91% 

V roku 2014 1 013 483 30,69% 

V roku 2015 1 073 218 32,04 % 

Hlavné èinitele  ovplyvòujúce nefakturované mno�stvo vody: 
- maximálne mo�né straty v rozvodnej sieti sú pod¾a priemernej straty v EÚ 3 200 m3

/km/rok
  

- Poruchy na liatinovom a oce¾ovom vedení zapríèinili v roku 2015 101 porúch. Zlý fyzický stav rozvodu 
vody ako i armatúr osadených na sieti spôsobený jeho vekom sa stále negatívnej�ie odrá�a na ich 
poruchovosti a tým na zvy�ovaní strát. 

- voda pou�itá na pravidelné preplachovanie potrubia (hlavne na koncových potrubiach a hlavne tam, kde 

je zvý�ený obsah mangánu a �eleza)  ako i vodojemov, kalníkov a hydrantov. 

- èistenie hydroglóbusov  -  mechanicky a chemicky a následné preplachovanie 

- straty z prípustnej nepresnosti vodomerov (2-5%) 

- prenosy fakturácie cez jednotlivé �tvr�roky z dôvodu postupného odèítania vodomerov.  

- Voda pou�itá pre technologický proces èistenia na ÈOV v rozsahu cca 60.000 m3/rok.  

 

Záver: 

Dosiahnuté výsledky v objemoch vody nefaktúrovanej zahròujúcich aj mno�stvá prená�ané cez fakturaèné 
obdobia sú na úrovni v rámci vodárenských spoloèností Slovenska a neprekraèujú be�né normy EU. 

Napriek uvedenému sa na�a spoloènos� tejto problematike venuje v zvý�enej miere. Vedenie spoloènosti 
k spresneniu výsledkov zaviedlo automatické dia¾kové odèítanie vodomerov, hlavne v Komárne pre správcov 
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obytných domov. Pre presnej�iu lokalizáciu porúch a tým i ich vèasnému odstráneniu a zní�eniu  ne�iaducich 

únikov vody zabezpeèujeme permanentné vyh¾adávanie porúch a únikov prístrojovou technikou. Súèasne sa 
uskutoènila analýza a podrobné zmapovanie strát vody nezávislou firmou DHI, ktorá zdokumentovala vznik strát 
v regióne prevádzkovaného KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. mernou kampaòou pod¾a 
okrskov. Výsledky potvrdili skutoènos�, �e priemerné straty sú v tolerancii normy EU. Súèasne v�ak poukazujú na 
nepriaznivú situáciu najmä v lokalite VII. sídliska, starého mesta a hlavného privádzaèa vody DN 800 a DN 600 v 

Komárne. Na základe výsledkov expertízy je spracovaný dokument �Plán obnovy� pre prevádzkovaný región 
s cie¾om zní�i� straty vody. Zákon èíslo 442/2002 Z. z. zaväzuje vlastníka verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií nielen k vypracovaniu plánov obnovy (èo bolo splnené k stanovenému termínu 30.0.92011) ale 
i zabezpeèeniu ich realizácie. Plány obnovy boli vypracované v zmysle  vyhlá�ky M�P SR è. 262/2010 pod¾a 
kritérií vek, poruchovos�, stav vyu�itia kapacity a súlad s platnou právnou úpravou a s po�iadavkami urèenými 
v povoleniach na vodné stavby. Zákon a ani vykonávacia vyhlá�ka v�ak nerie�ia otázku finanèných zdrojov pre 
zabezpeèenie realizácie plánov obnovy, prièom súèasný model fungovania spoloènosti nevytvára �iadne 
mo�nosti na to, aby spoloènos� èo len z èasti zabezpeèila realizáciu plánu obnovy  z vlastných zdrojov. Je to 

najvá�nej�í dôsledok toho, �e vodárenský majetok mesta nie je súèas�ou majetku spoloènosti ale ho 

prenajíma. 

 

II.3) Odkanalizovanie a èistenie odpadových vôd 

Kanalizaèná sie� a ÈOV je vybudovaná v meste Komárno. Spoloènos� prevádzkuje ïalej ÈOV v obciach I�a 
s kapacitou 30 m

3 
/deò s 1 èerpacou stanicou a I. etapu kanalizaènej siete, na ktorú je napojených 59 domových 

kanalizaèných prípojok a 2,9 km tlakovej kanalizácie. ÈOV slú�i na èistenie odpadových vôd, ako i zvá�aných 
spla�kov z domových �úmp obce. Ïalej prevádzkuje ÈOV v Marcelovej s kapacitou 150 m

3  
/deò,  ktorá slú�i 

na èistenie O.V. zo �úmp obcí Marcelová a Chotín a ÈOV Patince s kapacitou 400 m3/deò s 2 èerpacími 
stanicami a då�kou siete 3,3 km.  

 

Kanalizácia � technické údaje 

 
Kanalizácia   Komárno  

Poèet  èistiarní odpadových vôd 1 

Poèet preèerpávacích staníc 17 

Kapacita ÈOV 16 500 m
3/deò 

Då�ka kanalizaènej siete DN 300 � 2000 100,85 km 

Poèet kanalizaèných prípojok 2831  ks  

Poèet napojených obyvate¾ov 27 422 

 

 

Objem odkanalizovanej vody: 

            v m3 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Voda odkanalizovaná 
fakturovaná celkom 

2.195.575 2.718.818 2.189.435 2.252829 2.459.890 2.447.219 

Voda odkanalizovaná 
fakturovaná 
obyvate¾stvo 

1.310.485 1.294.558 1.264.561 1.217.092 1.227.754 1.200.433 

Voda odkanalizovaná 
fakturovaná ostatní 

480.975 497400 456.533 443.368 403.848 409.088 

Da�ïová voda fakt. 404.115 926.860 468.341 592.369 828.288 837.698 
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Chemické a biologické parametre èistenej vody odpadovej: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Voda èistená na ÈOV v m3 2.703.601 2.992.681 2.881.730 3.366.078 2.928.055 2.263.026 

Voda od¾ahèená 1.209.168 266.449 364.215 1.079.036 667.521 381.884 

BSK5 �prítok - mg/l 129,11 164,34 176,66 125,94 151,39 159,81 

BSK5 � výus�-mg/l 3,96 5,47 5,35 3,24 2,96 3,96 

CHSK-prítok- mg/l 305,63 414,91 412,46 309,35 312,80 394,63 

CHSK � výus�-mg/l 23,04 28,40 30,46 21,53 20,66 28,58 

NL-prítok � mg/l 167,10 226,45 214,81 155,02 125.59 165,73 

NL � výus�-mg/l 11,33 11,68 14,06 10,79 11,03 11,82 
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Roz�írenie ÈOV bolo nevyhnutné pre rozvoj mesta Komárno poènúc bytovou zástavbou ako i prípadným 
odvedením a likvidáciou spla�kových vôd z priemyselných objektov.  

Snaha vedenia spoloènosti o získanie zdrojov na realizáciu tejto �ivote dôle�itej akcie bola zavà�ená podpisom 
zmluvy na dotáciu z eurofondov na projekt roz�írenia a intenzifikácie ÈOV v Komárne. V mesiaci júl 2014 sa 

stavba intenzifikácie kalového a plynového hospodárstva ako i stavba ÈOV � zvý�enie kapacity zahájila. Stavba 

�Roz�írenie kalového a plynového hospodárstva ÈOV� bola ukonèená a skolaudovaná rozhodnutím OÚ �P è.OU-

KN-OSZP-2015/012155 zo dòa 3.12.2015. Súèasne bola zahájená skú�obná prevádzka s termínom do 31.12.2016. 

V rámci stavby bola zvý�ená kapacita ÈOV prestavbou biologického stupòa èistenia, vybudovali sa nové 
dosadzovacie nádr�e, èistièka vratného kalu a dúchareò. Bola vybudovaná nová vyhnívacia nádr� so strojovòou 
a strojovne zahustenia kalu, kogeneraènej jednotky a pásového lisu. 

Ukonèením tejto investície do�lo k zvý�eniu kapacity ÈOV z 10.885 m3/deò na 16.500 m3/deò èím sa umo�nil 
ïal�í rozvoj mesta Komárno. 
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III. Finanèná analýza roku 2015. 

 

 

III.1) Rozbor hospodárenia spoloènosti 
v tis. EUR 

Skuto�nos� Skuto�nos� Skuto�nos� Skuto�nos� Skuto�nos� Skuto�nos�
Názov 2 010 2 011 2 012 2 013 2014 2015

Tr�by za predaj tovaru 0 0 0 0 0 0

Náklady vynalo�ené na predaj tovaru 0 0 0 0 0 0

Obchodná mar�a 0 0 0 0 0 0

Výroba 3 971 4 016 4 249 4 284 4317 4224

Výrobná spotreba 2 484 2 163 2 206 2 100 2004 1910

Pridaná hodnota 1 487 1 853 2 043 2 184 2314 2314

Osobné náklady 1 502 1 550 1 521 1 630 1668 1664

Dane a poplatky 11 11 13 32 26 12

Odpisy investièného majetku 307 337 431 551 611 670

Tr�by z predaja DHM a materiálu 1 695 296 9 212 0 69

Zostatková cena predaného DHM a mat. 1 380 179 74 262 0 51

Tvorba oprav.polo�. k poh¾adávkam 5 18 10 39 46 16

Ostatné výnosy z hosp.èinnosti 286 243 220 304 283 326

Ostatné náklady na hosp.èinnos� 104 92 84 71 117 103

Výsledok hospodárenia z hosp.�innosti 159 205 139 115 129 193

Kurzové straty 0 0 0 0 0 0

Kurzové zisky 0 0 0 0 0 0

Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0

Nákladové úroky 110 153 102 73 71 118

Ostatné výnosy z finanè.èinnosti 0 0 0 0 0 0

Ostatné náklady na finanè.èinnos� 23 10 13 13 21 23

Výsledok hospod.z finan�.�innosti -133 -163 -115 -86 -92 -141

Daò z príjmov z be�nej èinnosti - splatná 2 9 16 25 34 38

Daò z príjmov z be�nej èinnosti - odlo�ená 2 11 5 1 0 -1

Výsledok hospodárenia z be�nej �innosti 22 22 3 3 3 15

Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 0 0

Mimoriadne náklady 0 0 0 0 0 0

Daò z príjmov za mimoriadnu  èinnos� 0 0 0 0 0 0

Mimoriadny hospodársky výsledok 0 0 0 0 0 0

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA Ú"T.OBD 22 22 3 3 3 15  

 

Hospodárenie spoloènosti v roku 2015 skonèilo s èistým ziskom v sume 14.855 �. 

Súèasne vedenie spoloènosti kon�tatuje, �e zo strany zakladate¾a a jediného majite¾a akcií spoloènosti nebolo 

ani v roku 2015 dorie�ené finanèné krytie investícií, potrebných k zabezpeèeniu èinnosti spoloènosti. 
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i) Informácie o výnosoch 

Tr�by za vlastné výrobky a slu�by 

Tr�by za vlastné výrobky a slu�by pod¾a jednotlivých segmentov sú uvedené v nasledujúcej tabu¾ke: 

          v tis. EUR 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dodávka vody 2 029 1 784 2 195 2 222 2087 2073

Odvod odpadovej vody 1 648 2 133 1 886 1 947 2126 2115

Ostatné slu�by 294 99 133 115 104 36

Spolu 3 971 4 016 4 214 4 284 4 317 4 224  
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ii) Informácie o nákladoch  
 

Preh¾ad o nákladoch bez dane z príjmu je znázornený v nasledujúcej tabu¾ke: 

         v tis. EUR 

2015

materiál 272

energia 532

oprava a údr�ba 121

slu�by 984

z toho nájomné za prevádzkovaný majetok 695

osobné náklady 1 664

odpisy 670

zostatková cena predaného majetku 51

dane a poplatky 12

tvorba opravných polo�iek 16

nákladové úroky, bankové poplatky 141

ostatné náklady 103

spolu 4 566  

 

III.2) Rozbor majetkovej bilancie podniku 

         v tis. EUR 

Ukazovate� 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

SPOLU MAJETOK 6 797 9 855 9 632 10 433 11 770 24 525

Neobe�ný majetok 4 735 6 737 7 599 8 461 9 622 22 001

Z toho                 dlhodobý nehmotný majetok 67 197 233 298 266 124

dlhodobý hmotný majetok 4 668 6 540 7 366 8 163 9 356 21877

Obe�ný majetok 1 324 2 179 1 125 939 1 116 1 567

z toho                                            zásoby 353 120 81 109 181 105

krátkodobé poh�adávky 896 1 509 966 803 903 1431

dlhodobé poh�adávky 5

finan!né ú!ty 75 550 78 27 32 26

!asové rozlí�enie 738 939 908 1 033 1 032 957

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
6 797 9 855 9 632 10 433 11 770 24 525

Vlastné imanie 402 396 399 374 375 1 287

z toho                                    základné imanie 34 34 34 34 34 934

kapitálové fondy 289 289 289 289 289 289

zákonné rezervné fondy 21 21 21 21 21 21

hospodársky výsledok min.rokov 36 30 52 28 28 28

hospodársky výsledok be�ného obdobia 22 22 3 2 3 15

Záväzky 4 738 6 285 5 016 6 005 6 854 8 363

z toho                             krátkodobé rezervy 36 41 52 48 68 65

dlhodobé záväzky 180 202 908 929 1 547 1837

krátkodobé záväzky 2 002 2 872 2 884 3 563 3 930 1542

bankové úvery a výpomoci 2 520 3 170 1 172 1 441 1 309 4919

krátkodobé finan!né výpomoci 0 0 0 24 0 0

!asové rozlí�enie 1 657 3 174 4 217 4 054 4 541 14875
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 V èasovom rozlí�ení sú polo�ky postupne rozpustených dotácií z realizovaných stavieb  a to stavba 

vodovodu v Patinciach, ïalej roz�írenie kanalizácie Hadovce II. etapa a Al�betin ostrov I. etapa, vodovod 

Marcelová, kanalizácia Al�betin ostrov II. etapa a napojenie obcí západnej èasti komáròanského regiónu na 
dia¾kovod Gabèíkovo � Nové Zámky � Levice a od decembra 2015 sa rozpú��a aj dotácia na rekon�trukciu ÈOV. 
V èasovom rozlí�ení sa eviduje aj dotácia na vybudovanie kanalizácie a ÈOV v Zlatnej na Ostrove, ktorá bude 
zaradená do majetku v januári 2016. Údaje o dotáciách sú uvedené v poznámkach na str.7. 

Na základe uznesenia Mestského zastupite¾stva Mesta Komárna è.483/2015 zo dòa 21.12.2015 
a následného Rozhodnutia jediného akcionára zo dòa 23.12.2015 do�lo k zvý�eniu základného imania spoloènosti 
zo súèasnej vý�ky 34.000 � ( 1000 ks akcií v hodnote 34 �) o sumu vo vý�ke 900.000 � (900 ks akcií v hodnote 

1000 �) tak, aby základné imanie dosiahlo vý�ku 934.000 �. K upísaniu do�lo bez zverejnenia výzvy na ich 
upísanie. Na zvý�ení sa podie¾al jediný akcionár Mesto Komárno nepeòa�ným vkladom a to súborom 
poh¾adávok, ktorých hodnota bola urèená znaleckým posudkom. Súèasne jediný akcionár rozhodol o nahradení 
doteraj�ích akcií vydaním 1000 ks kmeòových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej 

akcie 934 �. Uvedené zmeny boli zapísané do ORSR dòa 2.2.2016 

Hodnota a �truktúra majetku v grafickom vyjadrení : 

 

 

 

IV. Zámery spoloènosti na roky 2016-2017 a ïal�ie informácie 

 

IV.1) Vodovody a kanalizácie 

Zabezpeèi� výrobu a dodávku pitnej a ú�itkovej vody pre obyvate¾stvo a ostatných odberate¾ov v meste Komárno 
a jeho mestských èastí ako aj odvádzanie a èistenie odpadovej a da�ïovej vody. 

IV.2) Poskytovanie slu�ieb 

Spoloènos� mimo hlavnej náplne � výroby a dodávky vody, ako i odvádzania a èistenia odpadových vôd bude 
zabezpeèova� nasledovné slu�by: 

· Príprava projektov �F 

· In�inierska èinnos� pre zdravotne - vodohospodárske stavby. 

· Stavebno � montá�ne práce vodohospodárskeho charakteru. 
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· Predaj vodomerov vrátane dia¾kového odèítania 

· Komplexná starostlivos� o zákazníka 

 

IV.3) Tvorba cenovej politiky 

 

Tvorba cenovej politiky u spoloènosti je smerovaná tak, aby  príjmy z vodného a stoèného a ostatnej èinnosti 
zabezpeèili ziskovos� spoloènosti a zoh¾adnili sociálne podmienky obyvate¾ov, prièom v�ak definitívne 
rozhodnutie je závislé od Úradu pre reguláciu sie�ových odvetví. Na rok 2015 nedo�lo k �iadnemu nárastu cien 
vodného a stoèného. 

Vývoj cien vodného a stoèného v Komárne: 

 

Pitná voda    

Dátum Cena za m3 

bez dane 

Daò 

 % 

 Obyvate¾stvo Ve¾koodber  

Komárno    

od 01.01.2010  0,7635 � 0,7635 � 19% 

od 01.01.2011 0,7635 � 0,7635 � 20% 

od 01.01.2012 0,9162 � 0,9162 � 20% 

od 01.01.2013 0,9162 � 0,9162 � 20% 

od 01.01.2014 0,9162 � 0,9162 � 20% 

od 01.01.2015 0,9162 � 0,9162 � 20% 

 

Odpadová 
voda 

   

Dátum Cena za m3 

bez dane 

Daò 

 % 

 Obyvate¾stvo Ve¾koodber  

Komárno    

od 01.01.2010 0,7483 � 0,7483 � 19% 

od 01.01.2011 0,7857 � 0,7857 � 20% 

od 01.01.2012 0,8643 � 0,8643 � 20% 

od 01.01.2013 0,8643 � 0,8643 � 20% 

od 01.01.2014 0,8643 � 0,8643 � 20% 

od 01.01.2015 0,8643 � 0,8643 � 20% 
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Od roku 2012 zostala cena vodného a stoèného na rovnakej úrovni. 
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IV.4) Podnikate¾ský plán spoloènosti na rok 2016 

 

Plán pre rok 2016  je navrhnutý za predpokladu sústavného zabezpeèenia v�etkých úloh spoloènosti, 
vyplývajúcich z charakteru èinnosti a nájomných zmlúv a zákonných povinností. Súèasne je v pláne 
zabezpeèený priestor na nevyhnutnú be�nú opravu a údr�bu a ostatné èinnosti spoloènosti. Plánovaná 
a vynútená (poruchová) investièná èinnos� je koordinovaná na základe schváleného plánu investícií na rok 
2016. 

 

 

IV.4)a Rozpis finanèného plánu na rok 2016 pred zdanením 

 

v tis. EUR 

Plán roku
Názov 2 016

Výnosy z hospodárskej �innosti 5 250

z toho                  tr�by z predaja slu�ieb 4 280

                            tr�by z predaja dlhodobého majetku 0

                            ostatné výnosy z hospodárskej èinnosti 970

Náklady na hospodársku �innos� spolu 5 060

z toho                  spotreba materiálu a energie 750

                            slu�by 1 130

                            osobné náklady 1 620

                            dane a poplatky 30

                            odpisy 1 430

                            opravné polo�ky k poh¾adávkam 10

                            ostatné náklady na hospodársku èinnos� 90

Výsledok hospodárenia z hospodárskej �innosti 190

Pridaná hodnota 2 400

Výnosy z finan�nej �innosti spolu 0

z toho                  výnosové úroky 0

Náklady z finan�nej �innosti spolu 90

z toho                  nákladové úroky 80

                            ostatné náklady na finanènú èinnos� 10

Výsledok hospodárenia z finan�nej �innosti -90

Výsledok hospodárenia pred zdanením 100  

 

IV.4)b Návrh plánu investícií a opráv spoloènosti na rok 2017 

 

ÈOV Komárno: 

- rekon�trukcia �eriavovej dráhy a drapáku �trku na ÈS Váh 

- rekon�trukcia budovy ÈS Váh 

- rekon�trukcia kobky trafa ÈS Váh 

- rekon�trukcia striech na objektoch kalového hospodárstva  
- rekon�trukcia okapov objektov kalového hospodárstva 

- náhradný vodný zdroj pre ú�itkovú vodu 

- prenos údajov na dispeèing z ÈS Dunaj 
- generálna oprava èerpadla SSK 8 � ÈS Váh 

- kamerový systém na dovoz �umpových vôd na ÈS Dunaj 
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- náhradný zdroj elektrickej energie na ÈS Dunaj 
- prerábka odberu elektrickej energie ÈOV � da�ïový a bezda�ïový priebeh 

- kontajnerové vozidlo � 2 x 

- vyhotovenie prístupovej cesty na ÈOV a vyhotovenie ohradenej manipulaènej spevnenej plochy pri 
vstupe na ÈOV. 

- zahájenie inv.akcie �Ohradená spevnená manipulaèná plocha pri vstupe na ÈOV�. 
 

Vodáreò Bene: 

-  rekon�trukcia, resp. výmena chlórovne na ÈS Bene/resp prechod na dezinfekciu UV �iarením/ 
- generálna oprava omietky skladu a oprava omietky západnej èasti èerpacej stanice 

- maliarske práce západnej èasti ÈS, sociálne miestnosti, �atne, chodba 

- dokonèi� nátery fasády ÈS 

- výmeny okien na ÈS Bene (�atòa, velín) 
- výmena okapov na objektoch skladov 

- rekon�trukcia trafa na ÈS Bene 

- rekon�trukcia trafa na AO 

- náhradný zdroj elektrickej energie na AO 

- èistenie  studní (odka¾ovanie) 
- nátery �ácht studní 
- rekon�trukcia skladov, gará�í a vytvorenie prevádzkových priestorov pre pracovníkov prevádzky 

vodovodná sie�. 

 

AB � E. B. Lukáèa 25 

- rekon�trukcia centrálnej administratívnej budovy na E.B.Lukáèa 25. 
 

Kanalizaèná sie�: 

- vlo�kovanie kanalizácie � ul. Lehára, Csokonaiho, Beõthyho, Gombaiho, Vnútorná Okru�ná, 
Sústru�nícka 

- kontajnerové vozidlo � 2 x 

- ÈOV Marcelová � meranie prietoku vyèistenej vody 

- ÈOV Marcelová � výmena ochozov a schodísk 

 

Vodovodná sie�: 

- korelátor na lokalizáciu únikov vody 

- utesnenie vodomernej �achty Malá I�a 

- výmena vodovodu v èasti Nový Majer � Okolièná na Ostrove 

- zokruhovanie koncových vodovodov  
- oprava strechy a omietky na ÈS Violín, Èíèov-Trávnik, Mudroòovo 

- maliarske práce na ÈS Violín, Èíèov - Trávnik 

 

 

IV.5) Vplyv na �ivotné prostredie. 
 

KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. svojim zameraním priamo zabezpeèuje úlohy 
vyplývajúce i z ochrany �ivotného prostredia. Najvýznamnej�ou èinnos�ou spoloènosti je výroba a dodávka 
pitnej vody, spåòajúcej po�adované parametre pod¾a platnej legislatívy pre obyvate¾stvo a ostatných 
odberate¾ov.  

Ako u� bolo uvedené, úlohou vyplývajúcou zo �tatútu spoloènosti je i odvádzanie a èistenie odpadových vôd.  

Nako¾ko podiel napojených obyvate¾ov na verejnú kanalizáciu a tým i zodpovedajúce èistenie odpadových 
vôd v pôsobnosti spoloènosti je nízke, zabezpeèujeme i odvoz a likvidáciu spla�kových vôd vývozom zo 
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�úmp jednotlivých rodinných domov a objektov. Poplatok za zneèistenie ovzdu�ia sa platí za plynové kotle na 
ústredné kúrenie. 

 

IV.6) Zamestnanos� 

Vývoj zamestnanosti v spoloènosti je nasledovný: 

Rok 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Pracovníci 98 97 96 95 97 96 

z toho vedúci 3 3 3 3 3 3 

 

IV.7) Ostatné informácie 

Spoloènos� v roku 2015 neuskutoèòovala �iadnu èinnos� v oblasti výskumu a vývoja, nemá 
organizaènú zlo�ku v zahranièí a ani nenadobudla vlastné akcie, doèasné listy a obchodné 

podiely. Po skonèení úètovného obdobia 2015 nenastali �iadne udalosti osobitného významu. 

 

V. Záver 

 

Realizácia  vy��ie uvedených úloh v èo mo�no najkrat�om èase povedie k : 

· plánovitému a vyrovnanému plneniu úloh spoloènosti 

· zni�ovaniu strát v potrubnej sieti 

· zvý�eným výkonom / vodné a stoèné / 

· zni�ovaniu energetickej nároènosti 

· ochrany podzemných vôd a ochrany �ivotného prostredia 

· stabilizácii partnerských vz�ahov voèi obchodným partnerom  

· posilneniu spoloènosti na trhu 

· rozvoju spoloènosti 

· zabezpeèeniu konsolidovanej finanènej situácie spoloènosti 

 

Súèasne sa uskutoènila analýza a podrobné zmapovanie strát vody nezávislou firmou DHI, ktorá 
zdokumentovala vznik strát v regióne prevádzkovaného KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta 
Komárna a.s. mernou kampaòou pod¾a okrskov. Výsledky potvrdili skutoènos�, �e priemerné straty sú 
v tolerancii normy EU. Súèasne v�ak poukazujú na nepriaznivú situáciu najmä v lokalite VII. sídliska, 
starého mesta a hlavného privádzaèa vody DN 800 a DN 600 v Komárne. Na základe výsledkov expertízy 
je spracovaný dokument �Plán obnovy� pre prevádzkovaný región s cielom zní�i� straty vody. Zákon 

èíslo 442/2002 Z. z. zaväzoval vlastníka verejných vodovodov a verejných kanalizácií nielen k 

vypracovaniu plánov obnovy (èo bolo splnené k stanovenému termínu 30.09.2011) ale i zabezpeèeniu ich 
realizácie do 30.06.2012. Plány obnovy boli vypracované v zmysle  vyhlá�ky M�P SR è. 262/2010 pod¾a 
kritérií vek, poruchovos�, stav vyu�itia kapacity a súlad s platnou právnou úpravou a s po�iadavkami 

urèenými v povoleniach na vodné stavby. 

Zákon, ani vykonávacia vyhlá�ka ani rozpoèet vlastníka pre rok 2015 v�ak nerie�ili otázku finanèných 
zdrojov pre zabezpeèenie realizácie plánov obnovy, ktoré v potrebnom rozsahu nie je mo�né zabezpeèi� 
z vlastných zdrojov spoloènosti. Táto situácia zotrváva aj v roku 2016. 
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Tento podnikate¾ský zámer vo svojej podstate obsahuje zmes operatívnych a strategických opatrení na 
zabezpeèenie konkurencieschopnej hospodárskej èinnosti  spoloènosti, ktoré boli valným zhroma�dením 
schválené. 

 

 

 

V Komárne, dòa 8.6.2016 
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Úètovná závierka za rok 2015 
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Poznámky k 31.12. 2015 

 

Èl. I 

V�eobecné informácie 

 

 

a)  Obchodné meno úètovnej jednotky: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. 
Sídlo spoloènosti: E.B.Lukáèa 25, 945 01 Komárno 

IÈO: 36537870 

Dátum zalo�enia: 30.3.2000 

Dátum vzniku: 20.9.2000 

 

Opis vykonávanej èinnosti úètovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania 

úètovnej jednotky : 

· Výroba a dodávka pitnej vody 

· Výroba a dodávka ú�itkovej vody 

· Odvod odpadových a da�ïových vôd 

· Prevádzka, údr�ba a oprava kanalizácií a verejnej kanalizácie 

· Prevádzka, údr�ba a oprava vodovodov a verejného vodovodu 

· Výstavba in�inierskych sietí 
· Prenájom vozidiel, mechanizmov a strojných zariadení 
· Projektovanie vodohospodárskych stavieb zdravotno-vodohospodárske stavby 

· Projektovanie technického vybavenia stavieb elektroin�talácie silové 

· Stavebné práce -vodohospodárske a pozemné stavby 

· In�inierska èinnos� vo vodnom hospodárstve 

· Èistenie odpadových a da�ïových vôd � prevádzkovanie èistièky odpadových vôd 

· Odvoz a likvidácia odpadových vôd 

 

  

b) Dátum schválenia úètovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie: 

Úètovná závierka spoloènosti za predchádzajúce úètovné obdobie k 31. decembru 2014, 

bola schválená riadnym valným zhroma�dením spoloènosti dòa 30.júna 2015. 

 

c) Právny dôvod na zostavenie úètovnej závierky:  
Úètovná závierka spoloènosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna úètovná 
závierka pod¾a § 17 ods. 6 zákona NR SR è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v platnom 

znení, za úètovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 

 

d) Údaje o skupine: 

 

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úètovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú 
úètovnú závierku za v�etky skupiny úètovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú 
je úètovná jednotka konsolidovanou úètovnou jednotkou (najvy��í podnik v konsolidácii): 
Mesto Komárno so sídlom v Komárne 
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b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úètovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú 
úètovnú závierku za tú skupinu úètovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého 
súèas�ou je aj úètovná jednotka a obchodné meno a sídlo úètovnej jednotky, ktorá je 
bezprostredne konsolidujúcou úètovnou jednotkou:  

    Mesto Komárno so sídlom v Komárne 

 

c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej úètovnej jednotky, v ktorej sú prístupné 
konsolidované úètovné závierky a adresa príslu�ného registrového súdu, v ktorom sa ulo�ia 
tieto konsolidované úètovné závierky: 
Mesto Komárno so sídlom v Komárne 

 

d) Spoloènos� nie je materskou úètovnou jednotkou. 
 

e) Poèet zamestnancov :   

 

 

Èl. II. 

Informácie o prijatých postupoch 

 

1) Úètovná jednotka bude nepretr�ite pokraèova� vo svojej èinnosti. 
 

2) Informácia o aplikácií úètovných zásad a úètovných metód, ktoré sú dôle�ité na posúdenie 
majetku, záväzkov, finanènej situácie a výsledku hospodárenia:  

 

a) Zmeny úètovných zásad a úètovných metód: k zmenám v priebehu sledovaného obdobia 
nedo�lo. 

 

b) Ïal�ie informácie: 

Spoloènos� uplatòuje úètovné princípy a postupy úètovania v súlade so zákonom 
o úètovníctve a s postupmi úètovania pre podnikate¾ov, ktoré platia v Slovenskej 

republike. Úètovníctvo sa vedie v peòa�ných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách. 

Názov polo�ky 2015 2014 

Priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov 94 95 

Stav zamestnancov ku dòu, ku ktorému sa 
zostavuje 

úètovná závierka , z toho : 

98 97 

 poèet vedúcich zamestnancov 

( sa rozumejú èlenovia �tatutárneho orgánu 
úètovnej jednotky a vedúci zamestnanci v 
priamej pôsobnosti �tatutárneho orgánu 
alebo èlena �tatutárneho orgánu) 

6 6 
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Úètovníctvo sa vedie na základe dodr�ania èasovej a vecnej súvislosti nákladov 
a výnosov. Za základ sa berú v�etky náklady a výnosy, ktoré sa vz�ahujú na úètovné 
obdobie bez oh¾adu na dátum ich platenia.  

 

Dlhodobé a krátkodobé poh¾adávky, záväzky, úvery a pô�ièky � poh¾adávky a záväzky sa 
v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé pod¾a zostatkovej doby splatnosti ku 
dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka. Èas� dlhodobej poh¾adávky a èas� 
dlhodobého záväzku, ktorých splatnos� nie je dlh�ia ako jeden rok odo dòa, ku ktorému sa 
zostavuje úètovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá poh¾adávka alebo 
krátkodobý záväzok. 

 

Pou�itie odhadov � zostavenie úètovnej závierky si vy�aduje, aby vedenie spoloènosti 
vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, 
uvedenie mo�ných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje úètovná 
závierka, ako aj na vykazovanú vý�ku výnosov a nákladov poèas roka. Skutoèné výsledky 
sa mô�u od takýchto odhadov lí�i�. 

 

Vykázané dane � slovenské daòové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich 
precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nako¾ko existujú rôzne interpretácie 
daòových zákonov a predpisov pri uplatòovaní v rôznych typoch transakcií, sumy 
vykázané v úètovnej závierke sa mô�u neskôr zmeni� pod¾a koneèného stanoviska 
daòových úradov. 

 

3) Informácia o charaktere a úèele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, prièom sa 
uvádza finanèný vplyv týchto transakcií na úètovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy 
vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je 
potrebné na úèely posúdenia finanènej situácie úètovnej jednotky.  

 

Spoloènos� na svoju èinnos� uvedenú v èl.1 dlhodobo prenajíma vodárenský majetok od 
Mesta Komárno, ktoré je 100%-ným vlastníkom akcií spoloènosti. Tento majetok je 
prenajímaný na základe nájomnej zmluvy ako �tandardný prenájom bez práva 
odpisovania u nájomcu. Obdobný prenájom sa uplatòuje aj u ostatných obcí, ktorým 
zabezpeèuje spoloènos� dodávku vody a jej odkanalizovanie. Nájomné je zaúètované do 
nákladov obdobia, s ktorým èasovo a vecne súvisí. 

 

4) Spôsob a urèenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane urèenia rozhodujúcich úètovných 
odhadov a predpokladov, prièom sa zoh¾adòuje zásada významnosti: 
 

ü Pou�itie odhadov a úsudkov 
 

Zostavenie úètovnej závierky si vy�aduje, aby mana�ment Spoloènosti urobil úsudky, 
odhady a predpoklady, ktoré ovplyvòujú aplikáciu úètovných metód a úètovných zásad 
a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace 
predpoklady sú zalo�ené na minulých skúsenostiach a iných rozlièných faktoroch, 
pova�ovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre 
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posúdenie úètovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. 
Skutoèné výsledky sa preto mô�u lí�i� od odhadov. 

 

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. 
Korekcie úètovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané  v období, 
v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvòuje iba toto obdobie, alebo v období 
korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvòuje toto aj budúce obdobia.  

 

Spoloènos� stanovuje predpokladanú �ivotnos� dlhodobého majetku na základe 
predchádzajúcich skúseností o dobe pou�ívania bez potreby významných zásahov do 
majetku, vrátane rozsiahlych opráv; súèasne sa zoh¾adòuje aj zámer odpredaja po 
uplynutí urèitého obdobia. Skutoèná doba �ivotnosti sa mô�e výrazne odli�ova� od tejto 
predpokladanej doby �ivotnosti. 

 

Spoloènos� ku koncu ka�dého úètovného obdobia odhaduje vý�ku nevyfakturovaného 
vodného a stoèného, vychádzajúc z mno�stva vyrobenej vody, ktoré sa koriguje 
o predpokladanú stratu      

pri dodávkach vody, pre stanovenie mno�stva dodanej vody odberate¾om. Na základe 
porovnania mno�stva dodanej vody a vyfakturovanej vody v danom období sa vypoèíta 
odhad nevyfakturovanej vody k poslednému dòu úètovného obdobia. Skutoèná strata pri 
dodávkach vody sa mô�e odli�ova� od tej, ktorú spoloènos� stanovila odhadom, èo mô�e 
ovplyvni� výsledok výpoètu. 

 

ü Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceòuje obstarávacou cenou, ktorá zahàòa cenu 
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montá�, poistné a pod.), 
zní�enú o dobropisy, skontá, rabaty, z¾avy z ceny, bonusy a pod.  

 

Súèas�ou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do 
momentu uvedenia dlhodobého majetku do pou�ívania.  

 

Dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním sa oceòuje reprodukènou obstarávacou 
cenou. 

 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej 

doby jeho pou�ívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisova� sa zaèína 
v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do pou�ívania.  

Metódy odpisovania, doby pou�ite¾nosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dòu, 
ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.  

 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby 
jeho pou�ívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 
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Pozemky sa neodpisujú.  

 

Odpisový plán pre dlhodobý majetok: 

Druh dlhodobého majetku 
Doba 

odpisovania 
Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Kancelárske stroje, prístroje, ruèné 
náradie, nehmotný majetok, osobné 

autá 

4 roky ! 
Rovnomerné 
odpisovanie 

Ostatné úèelové stroje, el. rozvodné 
a spínacie zariadenia, èerpadlá, 

zdvíhacie, manipulacie zar., �peciálne 
motorové vozidlá, automobil 

6 1/6 
Rovnomerné 
odpisovanie 

Nádr�e, cisterny, kotly, 
elektromotory, transformátory 

12 1/12 
Rovnomerné 
odpisovanie 

In�inierske stavby, potrubné rozvody, 
budovy 

20-40 1/20-1/40 
Rovnomerné 
odpisovanie 

Majetok zaobstaraný formou 
finanèného prenájmu 

36 mes. � 48 

mes. 
1/36 � 1/48 

Rovnomerné 
odpisovanie 

 

 

ü Dlhodobý finanèný majetok 
Úètovná jednotka nemá náplò pre túto polo�ku 

 

 

ü Zásoby  
Zásoby sa oceòujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). 

Obstarávacia cena zahàòa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s 
obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, a pod.), zní�enú o dobropisy, skontá, rabaty, 
z¾avy z ceny, bonusy a pod.  Úroky z úverov nie sú súèas�ou obstarávacej ceny.  

Úbytok zásob sa úètuje v skutoènej obstarávacej cene. 
 

 

ü Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnute¾nosti 
Úètovná jednotka nemá náplò pre túto polo�ku 

 

 

ü Poh¾adávky 

Poh¾adávky pri ich vzniku sa oceòujú ich menovitou hodnotou; postúpené poh¾adávky a 
poh¾adávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceòujú obstarávacou cenou 
vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa zni�uje o pochybné a 
nevymo�ite¾né poh¾adávky. 
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ü Krátkodobý finanèný majetok 

Úètovná jednotka nemá náplò pre túto polo�ku 

 

 

ü Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 

Úètovná jednotka nemá náplò pre túto polo�ku 

 

 

ü Finanèné úèty 

Finanèné úèty tvorí peòa�ná hotovos�, ceniny, zostatky na bankových úètoch a oceòujú sa 
menovitou hodnotou..  

 

 

ü Emisné kvóty 

Úètovná jednotka nemá náplò pre túto polo�ku 

 

 

ü Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo vý�ke, ktorá je 
potrebná na dodr�anie zásady vecnej a èasovej súvislosti s úètovným obdobím. 

  

 

ü Opravné polo�ky 

Opravné polo�ky sa tvoria na základe zásady opatrnosti. Opravné polo�ky sa zru�ia alebo 
zmení sa ich vý�ka, ak nastane zmena predpokladu zní�enia hodnoty. 

 

 

ü Záväzky 

Záväzky pri ich vzniku sa oceòujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa 
oceòujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, �e suma záväzkov je iná ako ich 
vý�ka v úètovníctve, uvedú sa záväzky v úètovníctve a v úètovnej závierke v tomto 

zistenom ocenení.  

 

 

ü Rezervy 

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnos� Spoloènosti, ktorá vznikla 
z minulých udalostí a je pravdepodobné, �e v budúcnosti zní�i jej ekonomické ú�itky. 
Rezervy sú záväzky s neurèitým èasovým vymedzením alebo vý�kou a oceòujú sa 
odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dòu, ku ktorému sa 

zostavuje úètovná závierka. 

Tvorba rezervy sa úètuje na vecne príslu�ný nákladový alebo majetkový úèet, ku ktorému 
záväzok prislúcha. Pou�itie rezervy sa úètuje na �archu vecne príslu�ného úètu rezerv so 



Poznámky Úè PODV 3 - 01                                                                         IÈO :36537870     DIÈ : 2020159735 

 43 

súvz�a�ným zápisom v prospech vecne príslu�ného úètu záväzkov. Rozpustenie 
nepotrebnej rezervy alebo jej èasti sa úètuje opaèným úètovným zápisom ako sa úètovala 
tvorba rezervy.  

 

 

ü Zamestnanecké po�itky 

Úètovná jednotka nemá náplò pre túto polo�ku 

 

 

ü Odlo�ené dane 

Odlo�ené dane (odlo�ená daòová poh¾adávka a odlo�ený daòový záväzok) sa vz�ahujú na:  

a) doèasné rozdiely medzi úètovnou hodnotou majetku a úètovnou hodnotou záväzkov 
vykázanou v súvahe a ich daòovou základòou, 

b) mo�nos� umorova� daòovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie mo�nos� odpoèíta� 
daòovú stratu od základu dane v budúcnosti, 

c) mo�nos� previes� nevyu�ité daòové odpoèty a iné daòové nároky do budúcich období. 
 

O odlo�enej daòovej poh¾adávke z odpoèítate¾ných doèasných rozdielov, z nevyu�itých 
daòových strát a nevyu�itých daòových odpoètov a iných daòových nárokov sa úètuje len 
vtedy, ak je pravdepodobné, �e budúci základ dane, voèi ktorému ich bude mo�né vyu�i�,  
je dosiahnute¾ný. Odlo�ená daòová poh¾adávka sa preveruje ku ka�dému dòu, ku ktorému 
sa zostavuje úètovná závierka. 

Pri výpoète odlo�enej dane sa pou�ije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, �e 
bude plati� v èase vyrovnania odlo�enej dane. 

 

V súvahe sa odlo�ená daòová poh¾adávka a odlo�ený daòový záväzok vykazujú 
samostatne.  

 

ü Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo vý�ke, ktorá je 
potrebná na dodr�anie zásady vecnej a èasovej súvislosti s úètovným obdobím. 

 

ü Dotácie zo �tátneho rozpoètu 

O nároku na dotácie zo �tátneho rozpoètu, podporu alebo príspevok sa úètuje, ak je takmer 
isté, �e sa splnia v�etky podmienky súvisiace s dotáciou a súèasne, �e sa dotácia poskytne.  

 

Dotácie na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa 

najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpú��ajú ako 
výnosy z hospodárskej èinnosti v èasovej a vecnej súvislosti so zaúètovaním odpisov z 
tohto dlhodobého majetku.  

 

Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady spojené s èinnos�ou 
Spoloènosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa 
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rozpú��ajú ako výnosy z hospodárskej èinnosti v èasovej a vecnej súvislosti s vynalo�ením 
nákladov na príslu�ný úèel. 

 

Dotácie boli poskytnuté na nasledovné projekty: 

- Roz�írenie a intenzifikácia ÈOV Komárno. Zmluva o poskytnutí NFP è.145/1.2 
MP/2014 je úèinná od 15.4.2014, projekt je ukonèený, v decembri 2015 bol uvedený do 
skú�obnej prevádzky. Nenávratný finanèný príspevok èiní 95% z celkových 
oprávnených nákladov projektu, spolu 4 437 278,51 �. V roku 2014 bolo z tejto èiastky 

prefinancovaných 737 053,22 � a v roku 2015 suma 3 222 747,74 EUR. Súèasne bola 
v roku 2014 obdr�aná dotácia z Mestského úradu v Komárne v sume 256 969,42 �.  
 

- Zlatná na Ostrove � kanalizácia a ÈOV. Zmluva o poskytnutí NFP è.172/1.2 MP/2014 
je úèinná od 20.11.2014, projekt je ukonèený, v decembri 2015 bolo vydané povolenie 
na skú�obnú prevádzku. Do majetku bude zaradený po nadobudnutí právoplatnosti 
povolenia na doèasné u�ívanie stavby na skú�obnú prevádzku v januári 2016. 
Nenávratný finanèný príspevok èiní 95% z celkových oprávnených nákladov projektu, 
spolu 8 569 849,61 �. V roku 2015 bolo z tejto èiastky prefinancovaných  
6 654 407,90 �. 

  

ü Prenájom (lízing) (Spoloènos� ako nájomca) 
Finanèný prenájom. Finanèný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na 
základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby 
poèas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý  formou finanèného prenájmu vykazuje 
ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.  

 

Súèas�ou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby 

finanèného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímate¾a na 
nájomcu.  

 

Prijatie majetku nájomcom sa v úètovníctve nájomcu úètuje v deò prijatia majetku na 
�archu príslu�ného úètu majetku so súvz�a�ným zápisom v prospech úètu 474 � Záväzky 
z nájmu vo vý�ke dohodnutých platieb zní�ených o nerealizované finanèné náklady. 

 

Spoloènos� zabezpeèuje formou leasingu èas� technológie na èistiacej stanici v Komárne 
� stieracie hrablice, ktorý konèí vo februári 2017.  

 

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finanèné náklady, vypoèítané 
metódou efektívnej úrokovej miery. Finanèné náklady sa úètujú na �archu úètu 562 � 

Úroky. 

 

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako 
svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu 
sa úètuje do nákladov priebe�ne poèas doby trvania leasingovej zmluvy. 

Formou operatívneho prenájmu zabezpeèuje dopravné prostriedky a vodárenský majetok od 

ZVS, a.s., Mesta Komárno a obcí I�a, Zlatná n/O, Zemianska Olèa, Èalovec, Marcelová, 
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Moèa, Modrany, Mudroòovo, Okolièná n/O, Patince, Radvaò n/D, Trávnik, Tôò je na dobu 
neurèitú. 

 

ü Prenájom (lízing) (Spoloènos� ako prenajímate¾) 
 ÚJ nemá obsahovú náplò pre túto polo�ku 

 

ü Deriváty 

ÚJ nemá obsahovú náplò pre túto polo�ku 

 

ü Cudzia mena 

ÚJ nemá obsahovú náplò pre túto polo�ku  

 

ü Výnosy 

Tr�by za vlastné výkony a tovar neobsahujú daò z pridanej hodnoty.  

Tr�by z predaja tovaru sa vykazujú v deò splnenia dodávky pod¾a Obchodného zákonníka. 

 

Tr�by z predaja slu�ieb sa vykazujú v úètovnom období, v ktorom boli slu�by poskytnuté. 

Výnosové úroky sa úètujú rovnomerne v úètovných obdobiach, ktorých sa vecne a èasovo 
týkajú. 

 

Porovnate¾né údaje 

V dôsledku zmeny zákona o dani z príjmov je rezerva na overenie úètovnej závierky 
k 31. decembru 2015 vykázaná ako krátkodobá ostatná rezerva, k 31. decembru 2014 ako 
krátkodobá zákonná rezerva.  

 

5) V roku 2015 Spoloènos� neúètovala o oprave významných chýb minulých období.  
 

 

 

 

Èl. III 

Informácie, ktoré vysvet¾ujú a doplòujú polo�ky súvahy 

 

 

1) Aktíva 

 

a) Preh¾ad o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku:  
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Preh�ad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku:    

 a   b   c   d   e   f   g   h   i  

Prvotné ocenenie  

 Stav na za!iatku 

 ú!tovného obdobia 

 Prírastky   3 395      3 395

 Úbytky   0      0

 Presuny   0      0

 Stav na konci   

 ú!tovného obdobia 

Oprávky  

 Stav na za!iatku  

 ú!tovného obdobia 

 Prírastky   145 661      145 661

 Úbytky   0      0

 Stav na konci  

 ú!tovného obdobia 

Opravné polo�ky  

 Stav na za!iatku   

 ú!tovného obdobia

 Prírastky         0

 Úbytky         0

 Stav na konci 

 ú!tovného obdobia  

Zostatková hodnota  

 Stav na za!iatku 

 ú!tovného obdobia 

 Stav na konci 

 ú!tovného obdobia  

266 129

 123 863 123 863

 

 266 129

0

377 129

522 790

377 129

0

 

0 0

0

0

522 790 0 0 0 0

643 258

 

 Dlhodobý nehmotný 

majetok  :

 Be�né úètovné obdobie  

 

 Goodwill  
 Ostatný 

DNM  

0 646 653

 Aktivované 
náklady na vývoj  

 Softvér  

643 258

 Obstará-vaný 
DNM  

 Poskytnuté 
preddavky na 

DNM  

 Ocenite¾né     
práva  

 

 Spolu  

 646 653 0
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 a   b   c   d   e   f   g   h   i  

Prvotné ocenenie  

 Stav na za�iatku 

 ú�tovného obdobia 

 Prírastky   103 576      103 576

 Úbytky   0      0

 Presuny   22 614    -22 614  0

 Stav na konci   

 ú�tovného obdobia 

Oprávky  

 Stav na za�iatku  

 ú�tovného obdobia 

 Prírastky   135 446      135 446

 Úbytky   0      0

 Stav na konci  

 ú�tovného obdobia 

Opravné polo�ky  

 Stav na za�iatku   

 ú�tovného obdobia

 Prírastky         0

 Úbytky         0

 Stav na konci 

 ú�tovného obdobia  

Zostatková hodnota  

 Stav na za�iatku 

 ú�tovného obdobia 

 Stav na konci 

 ú�tovného obdobia  

297 999

 266 129 0 266 129

22 614

 

 275 385

0

241 683

377 129

241 683

 0

377 129

 517 068

 

 Dlhodobý nehmotný 

majetok  :

Bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie  

 

 Goodwill  
 Ostatný 

DNM  

643 258

 Aktivované 
náklady na vývoj  

 Softvér  

539 682

 Obstará-vaný 
DNM  

 Poskytnuté 
preddavky na 

DNM  

22 614

 Ocenite¾né     
práva  

 

 Spolu  

 643 258
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 a   b   c   d   e   f   g  h i j

Prvotné ocenenie  

 Stav na za�iatku 

 ú�tovného obdobia 

 Prírastky   1 630 418 2 060 226 0 0 0 9 361 826 13 052 470

 Úbytky   16 149 0 0 0 6 649 22 798

 Presuny   1 487 318  0 -1 487 318 0

 Stav na konci   

 ú�tovného obdobia 

Oprávky  

 Stav na za�iatku  

 ú�tovného obdobia 

 Prírastky   419 703 104 749 0 0 0 524 452

 Úbytky    16 149 0 0 0 16 149

 Stav na konci  

 ú�tovného obdobia 

Opravné polo�ky  

 Stav na za�iatku   

 ú�tovného obdobia

 Prírastky        0

 Úbytky        0

 Stav na konci 

 ú�tovného obdobia  

Zostatková hodnota  

 Stav na za�iatku 

 ú�tovného obdobia 

 Stav na konci 

 ú�tovného obdobia  0

2 138 071 0

2 138 071

10 005 930 0

9 355 834

14 179 9 677 865 2 179 229 0 0 0 21 877 203

0

10 005 930

0 0

 

14 179 6 979 832 223 752

0

3 262 538

2 754 235

0

0 0

0 

0

0 01 295 345 1 458 890

1 715 048 1 547 490 0 0

14 179 8 275 177 1 682 642 0 0 0

 

12 110 069

25 139 741

 Dlhodobý hmotný 

majetok  :

 Be�né úètovné obdobie  

 

Pestovate¾. 
celky 

trvalých 
porastov

Základné 
stádo a �a�né 

zvieratá

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
hmotný 
majetok

Pozemky Stavby

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Samostatné 
hnute¾né 

veci a 

súbory 
hnute¾ných 

 

 Spolu  

14 179 11 392 913 3 726 719 0 0 0

  

 

Preh�ad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :   



Poznámky Úè PODV 3 - 01                                                                         IÈO :36537870     DIÈ : 2020159735 

 49 

 a   b   c   d   e   f   g  h i j

Prvotné ocenenie  

 Stav na za�iatku 

 ú�tovného obdobia 

 Prírastky   235 810 8 215    1 435 473 1 679 498

 Úbytky   0 0    12 005 12 005

 Presuny   1 103 375 0    -1 103 375 0

 Stav na konci   

 ú�tovného obdobia 

Oprávky  

 Stav na za�iatku  

 ú�tovného obdobia 

 Prírastky   365 865 109 255    475 120

 Úbytky   0     0

 Stav na konci  

 ú�tovného obdobia 

Opravné polo�ky  

 Stav na za�iatku   

 ú�tovného obdobia

 Prírastky        0

 Úbytky        0

 Stav na konci 

 ú�tovného obdobia  

Zostatková hodnota  

 Stav na za�iatku 

 ú�tovného obdobia 

 Stav na konci 

 ú�tovného obdobia  2 138 071

1 817 978

2 138 071 0

0 0

1 817 978

8 163 461

14 179 6 979 832 223 752 9 355 834

 

14 179 6 006 512 324 792

2 754 235

2 279 115

0

0 

0 

1 349 635

1 295 345 1 458 890 0 0

929 480

Pozemky

14 179 6 935 992 1 674 427

0

10 442 576

12 110 069

 Dlhodobý hmotný 

majetok  :

 Bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie  

 

Pestovate¾. 
celky 

trvalých 
porastov

Základné 
stádo a 
�a�né 

zvieratá

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
hmotný 
majetok

0

Stavby

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Samostatné 
hnute¾né 

veci a 

súbory 
hnute¾ných 

vecí

 

 Spolu  

14 179 8 275 177 1 682 642 0
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Obstarávaný dlhodobý majetok k 31.12.2015 zahàòa najmä náklady na obstaranie Zlatná na Ostrove 
� kanalizácia a ÈOV v celkovej vý�ke 9 589 445 EUR; majetok bude zaradený do pou�ívania v r. 

2016 (viï. aj Èl. II. bod 4), èas� dotácie týchto poznámok).  

 

V obstarávanom dlhodobom hmotnom majetku sú vykázané aj osadené nové vodomery na 
vodovodnej sieti vo vlastníctve Mesta Komárno v celkovej vý�ke 140 954 EUR k 31.12.2015, 

z dôvodu odli�nej interpretácie príslu�ných ustanovení súvisiacich zákonov zo strany Mesta 
a Spoloènosti. Akonáhle sa dosiahne jednotnos� názorov v danej oblasti, bude tento zostatok 

nále�ite zúètovaný.   

  

b) Preh¾ad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené zálo�né právo, alebo pri 
ktorom má úètovná jednotka obmedzené právo s ním naklada�:   

 

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za be�né úètovné obdobie 

DHM, na ktorý je zriadené zálo�né právo :  5 984 661 � 

Hnute¾ný majetok 5 984 661 � 

DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním 
naklada� : 

 

chata a pozemky (LV 408 a 10714) 47 676 � 

majetok obstaraný z dotácií (na úètoch 021,022,042) 18 627 889 � 

Pozn.: hodnota za be�né úètovné obdobie predstavuje obstarávaciu cenu majetku 

 

i. Zmluva o zálo�nom práve k hnute¾nému majetku v zmysle zmluvy o splátkovom úvere è. 
S00311/2010 � Al�betin ostrov I. etapa 

ii. Zmluva o zálo�nom práve k hnute¾ným veciam uzatvorená v zmysle zmluvy o splátkovom úvere è. 
S02955/2012 � prepojenie vodovodu v katastrálnom území I�a, Marcelová a Virt v okrese Komárno. 

iii. Zmluva o zálo�nom práve k hnute¾nému majetku v zmysle zmluvy o splátkovom úvere è. 
S02057/2012 - vodovod v katastrálnom území Okolièná na Ostrove. 

iv. Zmluva o zálo�nom práve k hnute¾nému majetku v zmysle zmluvy o splátkovom úvere è. 
S01686/2014 � spolufinancovanie projektu roz�írenie  a intenzifikácia ÈOV Komárno � vodovod 

v katastrálnom území Patince, Radvaò n/D a I�a. 

v. V�etky uvedené zálo�né práva sú zriadené v prospech Tatra banky a.s. 

vi. Zálo�ná zmluva k hnute¾nému majetku zo dòa 23.12.2014 v prospech HASS s.r.o. na súbor 
hnute¾ných vecí (zápis do NCRzp 20.01.2015) � vodovod Patince, kanalizácia Al�betin ostrov I. 
etapa, vodovod Marcelová v druhom rade, kanalizácia Al�betin ostrov II. etapa, napojenie na 
dia¾kovod Gabèíkovo, roz�írenie vodovodu Okolièná n/O v prvom rade. Od 22.12.2015 pod¾a 
Dodatku è. 1 k zmluve o zriadení zálo�ného práva je zálo�né právo pozastavené pri kanalizácii 
Al�betin ostrov II.etapa (budúce zálo�né právo od 1.8.2016) a pri napojení na dia¾kovod Gabèíkovo 
(budúce zálo�né právo od 1.1.2018). 
 

vii. Exekuèné zálo�né právo EX3125/2014-PS a EX57/2014-PS v prospech Slovenského 
vodohospodárskeho podniku �.p. na nehnute¾nosti evid. na LV 408 a 10714 � exekúcia pozastavená 
do termínu urèenom splátkovým kalendárom. Splátkový kalendár bol splnený k 31.12.2015. Vydaný 
príkaz súdneho exekútora na Výmaz poznámky na LV è. 408 a LV è. 10714 týkajúcej sa predaja 
nehnute¾nosti. 
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viii. Obmedzenie prevodite¾nosti po dobu 5 rokov pri majetku obstaranom z dotácií: Roz�írenie a 
intenzifikácia ÈOV Komárno, Zlatná na Ostrove � kanalizácia a ÈOV, Kanalizácia Al�betin 
ostrov II. etapa  a napojenie dia¾kovodu Gabèíkovo. 

 

c) Dôvod úètovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá úètovná jednotka vlastnícke právo (napr. 
majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol verite¾ zmluvou o zabezpeèovacom prevode práva, 
ale ktorý u�íva úètovná jednotka na základe zmluvy o výpo�ièke; majetok obstaraný finanèným 
prenájmom): 

 

Ø  dlhodobý hmotný majetok obstaraný finanèným prenájmom:  

Názov majetku OC 

Stieracie hrablice 176 101 EUR 

 

 

 

 

d) Opravné polo�ky k poh¾adávkam:  

Polo�ka súvahy 

Be�né úètovné obdobie 

Stav OP 

k 1.1. 
Tvorba 

Zúètovanie 
z dôvodu 
zániku 

opodstatnenos

ti 

Zúètovanie 
z dôvodu 
vyradenia 

majetku z 

úètovníctva 

Stav OP 

k 31.12. 

A b c d e f 

Poh¾adávky z obchodného styku :      

a) Poh¾adávky z obchodného styku voèi   
prepojeným ÚJ 

     

b) Poh¾adávky z obchodného styku 

v rámci podielovej úèasti  okrem 
poh¾adávok voèi   prepojeným ÚJ 

     

c) Ostatné poh¾adávky z obchodného 
styku 

77 318 16 700  1 288 92 730 

Ostatné poh¾ad. voèi prepojeným ÚJ      

Ostatné poh¾ad. v rámci podielovej úèasti 
okrem poh¾ad. voèi prepojeným ÚJ 

     

Poh¾adávky voèi spoloèníkom, èlenom a 
zdru�eniu 

     

Iné poh¾adávky      

Poh¾adávky spolu : 77 318 16 700  1 288 92 730 
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Dôvod tvorby a zúètovania OP k poh¾adávkam: 

Opravné polo�ky sa tvorili na poh¾adávky dlhodobo po lehote splatnosti, u ktorých je zvý�ené riziko, 
�e ich dl�ník neuhradí, na základe individuálneho posúdenia takýchto poh¾adávok. 

 

 

e) Poh¾adávky do lehoty a po lehote splatnosti: 

Názov polo�ky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Poh¾adávky spolu :

a b c d

Dlhodobé poh¾adávky
Poh¾adávky z obchodného styku : 0

a)       Poh¾adávky z obchodného styku voèi   
prepojeným ÚJ
b)       Poh¾adávky z obchodného styku 
v rámci podielovej úèasti  okrem poh¾adávok 
voèi   prepojeným ÚJ

c)       Ostatné poh¾adávky z obchodného styku

Èistá hodnota zákazky
Ostatné poh¾ad. voèi prepojeným ÚJ 0

Ostatné poh¾ad. v rámci podielovej úèasti okrem 
poh¾ad. voèi prepojeným ÚJ 0

Poh¾adávky voèi spoloèníkom, èlenom a zdru�eniu

Poh¾adávky z derivátových operácií
Iné poh¾adávky 5 490 5 490

Odlo�ená daòová poh¾adávka
Spolu : 5 490 0 5 490

Krátkodobé poh¾adávky
Poh¾adávky z obchodného styku : 0

a)       Poh¾adávky z obchodného styku voèi   
prepojeným ÚJ 13 474 42 482 55 956

b)       Poh¾adávky z obchodného styku 
v rámci podielovej úèasti  okrem poh¾adávok 
voèi   prepojeným ÚJ 0

c)       Ostatné poh¾adávky z obchodného styku
293 453 369 601 663 054

Èistá hodnota zákazky 0

Ostatné poh¾ad. voèi prepojeným ÚJ 0

Ostatné poh¾ad. v rámci podielovej úèasti okrem 
poh¾ad. voèi prepojeným ÚJ 0

Poh¾adávky voèi spoloèníkom, èlenom a zdru�eniu
0

Sociálne poistenie 0

Daòové poh¾adávky a dotácie 794 643 794 643

Poh¾adávky z derivátových operácií 0

Iné poh¾adávky 10 191 10 191

Spolu : 1 111 761 412 083 1 523 844   

 

 



Poznámky Úè PODV 3 - 01                                                                         IÈO :36537870     DIÈ : 2020159735 

 53 

Poh¾adávky pod¾a zostatkovej doby splatnosti 2015 2014

a b c

Poh¾adávky po lehote splatnosti 412 083 452 201

Poh¾adávky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 1 111 761 528 075

Krátkodobé poh¾adávky spolu : 1 523 844 980 276  

 

f) Poh¾adávky zabezpeèené zálo�ným právom, alebo inou formou zabezpeèenia (uvies� treba formu 
zabezpeèenia). Poh¾adávky, na ktoré sa zriadilo zálo�né právo a poh¾adávky, pri ktorých má 
úètovná jednotka obmedzené právo s nimi naklada�: 
 

Zálo�né právo na v�etky aktuálne poh¾adávky, zriadené Tatra bankou, a.s., slú�iace na krytie 
dlhodobých úverov a kontokorentného úveru. 

 

Opis predmetu zálo�ného práva 
Be�né úètovné obdobie 

Hodnota predmetu Hodnota poh¾adávky 

Poh¾adávky kryté ZP alebo inou formou   

Hodnota poh¾adávok na ktoré sa zriadilo ZP x  

Hodnota poh¾adávok pri ktorých je obmedzené právo s nimi 

naklada� 

x  

Pozn.: Hodnota poh�adávok sa mení ka�dý mesiac, pri�om banka dostáva mesa�ný preh�ad a z neho 

si vytypuje konkrétnych odberate�ov. 

 

g) Významné zlo�ky krátkodobého finanèného majetku:   

Tabu�ka �. 1 

Názov polo�ky 2015 2014 

Peniaze 7 999 8 709 

Úèty v bankách 17 572 23 415 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu : 25 571 32 124 

 

Iný krátkodobý finanèný majetok spoloènos� nevlastní. 

 

h) Významné polo�ky èasového rozlí�enia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:   

 Opis polo�ky èasového rozlí�enia 2015 2014 

Náklady budúcich období  dlhodobé, z toho : 170 265 

   

Náklady budúcich období  krátkodobé, 

z toho : 

  

Nájomné za plynové fla�e, pau�ál na mobily 915 1 421 
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Predplatné 1 316 1 421 

Poistenie majetku 8 856 4 332 

   

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho :   

   

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho  1 025 413 

Nevyfakturovaná dodaná voda 796 658 871 072 

Preplatok za odber podzemnej vody 0 3 919 

Náhrada trov konania - M�P SR 149 566 149 566 

Preplatok elektrická energia, zemný plyn 0 856 

 

Nevyfakturovaná dodaná voda k 31.12.2015 je z dôvodu neuskutoènenia odpoètu v�etkých 
vodomerov k 31.12. daného roku. 

V zmysle rozhodnutia Najvy��ieho súdu SR o zru�ení rozhodnutia M�P SR o odstúpení od zmluvy 
o dotácii pre projekt výstavby kanalizácie v Hurbanove na základe ktorého KOMVaK a.s. dotáciu 
neobdr�al bola po�adovaná náhrada poplatkov za  súdne trovy a právne slu�by za roky 2008 a� 2013. 

 

 

2) Pasíva 

 

a) Údaje o vlastnom imaní za be�né úètovné obdobie:   

1. opis základného imania (splatené základné imanie, poèet akcií, hodnota akcií, práva spojené 
s jednotlivými druhmi akcií):  

Spoloènos� vykazuje základné imanie v sume 934 000 EUR (z toho nezapísané do OR 
k 31.12.2015 v sume 900 000 EUR), ktoré je splatené v plnom rozsahu. Poèet akcií je: 
1 000 ks v menovitej hodnote 934 EUR zaknihované znejúce na meno. 
 

2. poèet a menovitá hodnota akcií upísaných poèas úètovného obdobia a iný titul zmeny  vlastného 
imania poèas úètovného obdobia : 

Na základe uznesenia Mestského zastupite¾stva Mesta Komárna è.483/2015 zo dòa 21.12.2015 
a následného Rozhodnutia jediného akcionára zo dòa 23.12.2015 do�lo k zvý�eniu základného 
imania spoloènosti zo súèasnej vý�ky 34.000 � ( 1000 ks akcií v hodnote 34 �) o sumu vo vý�ke 
900.000 � (900 ks akcií v hodnote 1000 �) tak, aby základné imanie dosiahlo vý�ku 934.000 �. 
K upísaniu do�lo bez zverejnenia výzvy na ich upísanie. Na zvý�ení sa podie¾al jediný akcionár 
Mesto Komárno nepeòa�ným vkladom a to súborom poh¾adávok, ktorých hodnota bola urèená 
znaleckým posudkom. Súèasne jediný akcionár rozhodol o nahradení doteraj�ích akcií vydaním 
1000 ks kmeòových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 934 �. 
Uvedené zmeny boli zapísané do ORSR dòa 2.2.2016 

 

3. rozdelenie úètovného zisku alebo vysporiadanie úètovnej straty vykázanej v predchádzajúcom 
úètovnom období: 
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Názov polo�ky za rok 2014 

Úètovný zisk 3 541 

Rozdelenie úètovného zisku v roku 2015 

Prídel do zákonného rezervného fondu  

Prídel do �tatutárnych a ostatných fondov  

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvý�enie základného imania   

Úhrada  straty minulých období  

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  

Rozdelenie podielu na zisku spoloèníkom, 
èlenom 

3 541 

Iné  

Spolu :  3 541 

 

4) zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní: 19,190 �/akcia 

 

5) návrh rozdelenia úètovného zisku alebo vysporiadania úètovnej straty be�ného úètovného 
obdobia : rozdelenie èistého zisku sa pod¾a stanov uskutoèní na základe rozhodnutia Mestského 
zastupite¾stva v Komárne. 

 

 

 

b) Údaje o rezervách: 

Druh rezervy 
Predpokladaný 

rok pou�itia 

Be�né úètovné obdobie 

Stav 

k 1.1. 
Tvorba Pou�itie Zru�enie 

Stav 

k 31.12. 

  b c d e F 

Krátkodobé rezervy, z toho 

: 

2016 67 714 64 785 67 714  64 785 

Zákonné rezervy       

Audit  6 000  6 000   

Nevyèerpaná dovolenka 2016 51 714 41 785 51 714  41 785 

Ostatné rezervy       

Pokuty, penále 2016 10 000 17 000 10 000  17 000 

Audit 2016  6 000   6 000 
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Druh rezervy 
Predpokladan

ý rok pou�itia 

Bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie 

Stav 

k 1.1. 
Tvorba Pou�itie Zru�enie 

Stav 

k 31.12. 

  b c d e F 

Krátkodobé rezervy, 
z toho : 

2015 47 824 67 713 47 824  67 714 

Zákonné rezervy 2015      

Nevyfakturované dodávky 2015 6 800 6 000 6 800  6 000 

Nevyèerpaná dovolenka 2015 41 024 51 714 41 024 0 51 714 

Ostatné rezervy � pokuty a 

penále 

2015  10 000 0 0 10 000 

 

 

c) Vý�ka záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:  
 

Názov polo�ky 2015 2014

a b c

Záväzky po lehote splatnosti 413 909 1 026 879

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane 1 128 520 2 903 411

Krátkodobé záväzky spolu : 1 542 429 3 930 290

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 a� 5 rokov 1 562 056 972 757

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov 274 759 574 759

Dlhodobé záväzky spolu : 1 836 815 1 547 516

Do lehoty splatnosti 2 965 335 4 450 927

Po lehote splatnosti 413 909 1 026 879  

 

Záväzok voèi spoloènosti HASS (pô�ièka v celkovej vý�ke 2 162 tis. EUR) je v tejto úètovnej 
závierke prezentovaný ako krátkodobý, resp. dlhodobý pod¾a platného splátkového kalendára. 
Spoloènos� plánuje vyrovna� tento záväzok v roku 2016 z bankového úveru, na ktorý dostala záväznú 
úverovú ponuku od Tatra banky, av�ak vzh¾adom na to, �e sa nedá spo¾ahlivo urèi�, èi budú splnené 
podmienky stanovené bankou a èi bude vyrovnanie realizované (vy�aduje sa schválenie MZ), 
záväzok je vykázaný pod¾a pôvodných lehôt splatnosti stanovených v splátkovom kalendári.   

 

d) �truktúra záväzkov pod¾a zostatkovej doby splatnosti /záväzky  so zostatkovou dobou splatnosti viac 
ako 5 rokov/ 

 

Polo�ka súvahy 
ZDS 

viac ako 5 rokov 

Dlhodobý záväzok HASS s.r.o. (r.110 súvahy)       274 759 � 

 

 

e) Hodnota záväzkov zabezpeèených zálo�ným právom alebo inou formou zabezpeèenia s uvedením 
formy zabezpeèenia :  
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- Zálo�ná zmluva v prospech HASS s.r.o. (bli��ie viï. èlánok III. ods. 1 písm. b) týchto poznámok) 
� suma zabezpeèených záväzkov k 31.12.2015 je 2 162 051 EUR 

 

 

f) Popis vzniku odlo�eného daòového záväzku: 

Názov polo�ky 2015 2014 

Doèasné rozdiely medzi ÚH majetku a daòovou základòou, 
z toho : 

78 135 84 952 

Odpoèítate¾né   

Zdanite¾né 78 135 84 952 

Doèasné rozdiely medzi ÚH záväzkov a daòovou základòou, 
z toho : 

  

Odpoèítate¾né   

Zdanite¾né   

Mo�nos� umorova� daòovú stratu v budúcnosti   

Mo�nos� previes� nevyu�ité daòové odpoèty   

Sadzba dane z príjmov (v %) 22% 22% 

Odlo�ená daòová poh¾adávka   

Uplatnená daòová poh¾adávka   

Zaúètovaná ako zní�enie nákladov (+) / rozpustenie (-)   

Zaúètovaná do vlastného imania   

Odlo�ený daòový záväzok 17 190 18 689 

Zmena odlo�eného daòového záväzku -1 499 -468 

Zaúètovaná do nákladov (+) / rozpustenie (-) -1 499 -468 

Zaúètovaná do vlastného imania   

 

 

g)  Záväzky zo sociálneho fondu:  

Názov polo�ky 2015 2014 

Stav k 1.1. 178 276 

Tvorba sociálneho fondu na �archu nákladov   32 874 51 674 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu    

Tvorba soc. Fondu 32 874 51 674 

Èerpanie soc. Fondu 32 754 51 772 

Stav k 31.12. 298 178 
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h) Bankové úvery, pô�ièky a návratné finanèné výpomoci : uvies� aj stav v cudzej mene, ak je  

Názov polo�ky Mena Charakter 
Úrok 

p. a. v % 

Dátum 
splatnosti 

Popis 

zabezpeèenia 

Suma istiny 

v príslu�nej 
mene za 

2015* 

Suma istiny 

v príslu�nej 
mene za 

2014* 

A b C d e f g h 

Dlhodobé 
bankové úvery  

       

Bankový úver 
S02955-Gabèíkovo 

 

EUR splátkový. 3 M 

EURIBOR + 

3,96 % p.a. 

30.11.201

7 

Zmluva 

o zálo�nom 
práve, bianko 

zmenka 

200 255 316 905 

Bankový úver 
S02057/2012-

Okolièná  

EUR splátkový 3 M 

EURIBOR + 

3,2 % p.a 

31.8.2017 Zmluva 

o zálo�nom 
práve, bianko 

zmenka 

178 043 293 808 

Bankový úver 
S1686/2014 

EUR splátkový 6 M 

EURIBOR + 

3,5% p.a. 

28.6.2022 Notárska 
zápisnica 
Zmluva 

o zálo�nom 
práve. 

226 185 

 

Zatia¾ 
neèerpaný, 

vý�ka 
disp.úveru 
250 tis.� 

Bankový úver 
S00808/2015-Zlatná 
kanalizácia a ÈOV 

EUR splátkový 
6 M 

EURIBOR + 

3,5% p.a. 

30.6.2025 Zmluva 

o zálo�nom 
práve, bianko 

zmenka 

462 496 0 

        

Krátkodobé 
bankové úvery 

       

Kontokorentný úver EUR kontokore

nt 

1 M 

EURIBOR + 

2,5 % p.a. 

20.11.201

6 

Zmluva 

o zálo�nom 
práve, bianko 

zmenka 

358 428 400 418 

Bankový úver 
S03128/2014-DPH 

ÈOV � kontokorent 

EUR kontokorent 6 M EURIBOR 

+ 3,5% p.a. 

31.8.2016 Notárska 
zápisnica 
Zmluva 

o zálo�nom 
práve k poh¾. 

44 127 155 111 

Bankový úver 
S00932/2015-Zlatná 
kanalizácia a ÈOV 
kontokorent 

EUR kontokorent 6 M EURIBOR 

+ 3,5% p.a. 

31.07.201

6 

Notárska 
zápisnica 
Zmluva 

o zálo�nom 
práve k poh¾. 

3 416 332 0 

Bankový úver 
S00311/2010- 

kanalizácia HASS 

EUR splátkový 1 M 

EURIBOR + 

4,96% p.a. 

20.4.2016 Zmluva 

o zálo�. 
práve, bianko 
zmenka 

33 356 � 141 685 

*hodnoty sú uvedené aj v EUR 
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Spoloènos� má k dispozícii Záväznú úverovú ponuku zo dòa 3.12.2015 vo vý�ke zostatku záväzku zo 
splátkového kalendára voèi firme HASS  s.r.o. , najviac do vý�ky 2 1000 000 Eur; splátkový dlhodobý 
úver za úèelom prefinancovania zostatku splátkového kalendára s firmou HASS s.r.o., jednorázovo 
(viï. aj Èl. III. bod 2 písm. c) týchto poznámok). 

 

Názov polo�ky Mena Charakter 
Úrok     p. a. v 

% 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 

v príslu�nej 
mene za 2015 

Suma istiny 

v príslu�nej 
mene za 2014 

A b c d e f g 

Dlhodobý záväzok       

Pô�ièka  S00311/2010 -  

HASS 

EUR splátková 0 11.2021 2 162 051 1 489 625 

       

Krátkodobé 
záväzky 

      

Záväzok Mediator EUR splátková 5,79 % p.a 1.3.2015 2 500  25 000 

Záväzok Hungarokent EUR splátková 0 31.12.2016 117659 0 

 

Zabezpeèenie pô�ièky HASS: Notárska zápisnica, Zmluva o zálo�nom práve k hnut.maj. 

 

i) Významné polo�ky èasového rozlí�enia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:  

Opis polo�ky èasového rozlí�enia 2015 2014 

Výdavky budúcich období  dlhodobé, z toho 

: 

  

   

Výdavky budúcich období  krátkodobé, 

z toho : 

  

   

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho : 14 153 662 4 290 205 

Výn.bud.obd.Vodov.Marcelová 325 908 359 389 

Výnosy bud.obd.vodovod Patince 59 946 72 672 

Výnosy bud.obd.roz�ír.kanalizácie Hadovce 194 468 220 676 

Výnosy bud.obd. kanalizácia Al�b.ostrov 
II.etapa 

860 483 919 779 

Výnosy bud.obd.napojenie Gabèíkovo 1 849 601 1 967 934 

Výnosy bud.obd darovaný IM 11 946 12 702 

Výnosy bud.obd. ÈOV 4 090 839 737 053 

Výnosy bud.obd. ÈOV � dotácia MU 238 905 0 

Výnosy bud.obd darovaný vodovod 33 518 0 
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Výnosy bud.obd Zlatná n/O kanalizácia 6 488 048 0 

   

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho 721 649 250 800 

Výn.bud.obd.Vodov.Marcelová 33 481 33 481 

Výnosy bud.obd.vodovod Patince 12 726 12 726 

Výnosy bud.obd.roz�ír.kanalizácie Hadovce 26 208 26 208 

Výnosy bud.obd. kanalizácia Al�b.ostrov 
II.etapa 

59 296 59 296 

Výnosy bud.obd.napojenie Gabèíkovo 118 333 118 333 

Výnosy bud.obd darovaný IM 756 756 

Výnosy bud.obd. ÈOV 286 029 0 

Výnosy bud.obd. ÈOV � dotácia MU 16 672 0 

Výnosy bud.obd darovaný vodovod 1 788 0 

Výnosy bud.obd Zlatná n/O kanalizácia 166 360  

 

 

3)  Majetok prenajatý formou finanèného prenájmu  (u nájomcu): 

 

Prenajatý majetok: 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Splatnos� Splatnos� 

do 1 roka 

vrátane 

od 1do 5 

rokov 

vrátane 

viac ako 

5 rokov 

do 1 roka 

vrátane 

od 1do 5 

rokov 

vrátane 

viac ako 

5 rokov 

Opel 

MOVANO 

Istina 0 0  1 457   

Finanèný náklad 0 0  101   

Stieracie 

hrablice 

Istina 33 959 5 776  30 955 39 024  

Finanèný náklad 1 729 53  4 021 1 782  

 

 

4) Informácie o daniach z príjmov 

 

a) - e) Informácie o odlo�ených daniach:  

Polo�ka 2015 2014 

a) 

suma odlo�enej daòovej poh¾adávky úètovanej v be�nom úètovnom období 
ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 

  

suma odlo�enej daòového záväzku úètovaného v be�nom úètovnom období 
ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 

  

b) suma odlo�enej daòovej poh¾adávky úètovanej v be�nom úètovnom 
období, týkajúca sa umorenia daòovej straty, nevyu�itých daòových 
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odpoètov a iných nárokov, ako aj doèasných rozdielov predchádzajúcich 
úètovných období, ku ktorým sa v predchádz. úèt. obdobiach odlo�ená 
daòová poh¾adávka neúètovala 

c) 

suma odlo�eného daòového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúètovania 
tej èasti odlo�enej daòovej poh¾adávky v be�nom úètovnom období, o 
ktorej sa úètovalo v predchádzajúcich úètovných obdobiach 

  

d) 

suma neuplatneného umorenia daòovej straty, nevyu�itých daòových 
odpoètov a iných nárokov a odpoèítate¾ných doèasných rozdielov, ku 
ktorým nebola úètovaná odlo�ená daòová poh¾adávka 

88 481 58 580 

e) 
odlo�ená daò z príjmov, ktorá sa vz�ahuje k polo�kám úètovaným priamo 

na úèty vlastného imania bez úètovania na úèty nákladov a výnosov 

  

 

Spolo�nos� sa rozhodla o ODP neú�tova�, vzh�adom na v�eobecnú neistotu v dosahovaní primeraného zisku a 

o�akávaný negatívny dopad zvý�ených odpisov kvôli novozarad. inv. na HV spolo�nosti.  

 

f) Vz�ah medzi sumou splatnej a odlo�enej dane a výsledkom hospodárenia :  

Názov polo�ky 

2015 2014 

Základ dane Daò Daò v % Základ 
dane 

Daò Daò v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením, z toho : 

51 504 
x x 

37 852 
x x 

Teoretická daò x 11 331 22,00 x 8 327 22,00 

Daòovo neuznané náklady 170 915 37 601 73,01 138 363 30 440 80,42 

Výnosy nepodliehajúce dani -49 019 -10 784 -20,94 -18 130 -3 988 -10,54 

Umorenie daòovej straty       

Spolu : 173 400 38 148 74,07 158 085 34 779 91,88 

Splatná daò z príjmov x 38 148  x 34 779 91,88 

Odlo�ená daò z príjmov x -1 500 -2,91 X -468 -1,24 

Celková daò z príjmov : x 36 648 71,16 x 34 311 90,64 

 

g) Informácia o zmene sadzby dane z príjmov: 

K zmene sadzby dane z príjmov nedo�lo. 

 

 

Èl. IV 

Informácie, ktoré vysvet¾ujú a dopåòajú polo�ky výkazu ziskov a strát 

1) Výnosy a Náklady 

 

a) Údaje o tr�bách za vlastné výkony a tovar - opis a hodnota tr�ieb pod¾a jednotlivých druhov 

výrobkov a druhov slu�ieb a hlavných oblastí odbytu (napr. tuzemsko, zahranièie):  



Poznámky Úè PODV 3 - 01                                                                         IÈO :36537870     DIÈ : 2020159735 

 62 

 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

a b c d e f g h i

Tuzemsko 2 073 074 2 088 139 2 115 130 2 126 081 36 341 114 880 4 224 545 4 329 100

Spolu : 2 073 074 2 088 139 2 115 130 2 126 081 36 341 114 880 4 224 545 4 329 100

Oblas� odbytu
Dodávka vody Odvod odpadovej vody Ostatné slu�by Spolu: 

 

 

b) Ostatné významné polo�ky výnosov z hospodárskej èinnosti: 

Popis ostatných výnosov z hospod. 

èinnosti 
2015 2014 

Tr�ba z predaja dlhodobého hmotného 
majetku 

16 305 0 

Tr�ba z predaja materiálu 52 954 31 

Ostatné výnosy z hospodárskej èinnosti 326 085 283 482 

v tom : súdne trovy 73 10 

             rozpustenie dotácií 311 847 250 044 

             ostatné  14 165 33 428 

 

 

c) Celková suma osobných nákladov : 

Popis osobných nákladov 2015 2014 

mzdy 1 134 066 1 142 652  

ostatné náklady na závislú èinnos� 18 309 17 735 

sociálne poistenie 261 327 251 189 

zdravotné poistenie 163 459 160 373 

sociálne zabezpeèenie 86 597 96 919 

 

d) Významné polo�ky nákladov za poskytnuté slu�by: 

Popis nákladov za poskytnuté slu�by 2015 2014 

Náklady za poskytnuté slu�by, z toho :  1 105 752 1 214 807 

           náklady za overenie individuálnej úètovnej závierky  9 000 9 000 

 Oprava a údr�ba 121 319 170 546 

              v tom : oprava a údr�ba komunikácií 62 022 55 392 

 Náklady na prenájom 694 604 624 008 



Poznámky Úè PODV 3 - 01                                                                         IÈO :36537870     DIÈ : 2020159735 

 63 

Náklady na rozbor vody 49 975 50 753 

 Náklady na �kolenie pracovníkov 3 421 3 281 

              Právne slu�by 21 578 28 842 

              Telefónne poplatky 23 823 26 491 

        Ostatné slu�by 182 032 301 886 

 

e) Významné polo�ky ostatných nákladov z hospodárskej èinnosti: 

Popis ostatných nákladov z hospod. èinnosti 2015 2014 

Spotreba materiálu 271 767 255 587 

V tom : Materiál na opravu 131 863 84 413 

             Spotreba PHM 54 376 65 126 

             Náhradné diely, ochranné pomôcky, 
náradie 

18 149 43 796 

             Ostatný re�ijný materiál 67 379 62 252 

Spotreba energie  532 685 533 352 

V tom : Elektrická energia 382 663 402 441 

             Zemný plyn, teplo 38 638 21 248 

             Nákup vody 111 384 109 663 

Predaný dlhodobý majetok 6 649 0 

Predaný materiál 45 054 26 

Ostatné náklady na hospodársku èinnos� 30 822 15 226 

Poistenie majetku, , zodpovednosti za �kodu a 
zamestnancov 

24 939 22 173 

Zmluvné pokuty a ostat. pokuty 37 422 65 488 

Sponzorstvo 6 300 12 000 

Opravné polo�ky, odpis poh¾adávky 20 000 47 466 

Dane a poplatky 12 025 26 127 

Odpisy dlhodobého majetku 670 114 610 565 

   

 

 

f) Významné polo�ky finanèných nákladov a celková suma kurzových strát:  

Popis finanèných nákladov 2015 2014 

Ostatné významné polo�ky finanèných nákladov, z toho .  141 101 91 949 

 Úroky 117 735 71 146 

 Bankové poplatky 23  366 20 803 
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2) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej úètovnej závierky audítorom alebo 
audítorskou spoloènos�ou : 

Náklady voèi audítorovi, audítorskej spoloènosti, 
z toho :  

2015 2014 

          náklady za overenie individuálnej úètovnej 
závierky  

9 000 9 000 

 

3) Èistý obrat - èlenenie èistého obratu pod¾a § 2 ods. 14 zákona pod¾a jednotlivých typov výrobkov, 
tovarov, slu�ieb alebo iných èinností úètovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak 
sa tieto èinnosti a oblasti odbytu z h¾adiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania 
slu�ieb výrazne odli�ujú. Ak predmetom èinnosti úètovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov 
ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a slu�ieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrnovaných 
do èistého obratu 

Názov polo�ky 2015 2014

Tr�by za vlastné výrobky
Tr�by z predaja slu�ieb 4 224 545 4 317 972

Tr�by za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnute¾nosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s be�nou èinnos�ou 69 259 31

Èistý obrat celkom : 4 293 804 4 318 003  

Iné výnosy súvisiace s be�nou èinnos�ou zahrnované do èistého obratu predstavujú: 

- výnosy z dodania nových vodomerov, ktoré spoloènos� úètuje na úète 642 

- výnosy z predaja vodár. maj., ktorý sa po dokonèení investície predáva obciam/mestu. 

 

 

 

Èl. V 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

 

1) Iné aktíva  a pasíva 

 

a) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie mo�ný majetok, ktorý vznikol v dôsledku 
minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, èi nastane alebo nenastane 
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od úètovnej jednotky; týmito 
majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, 
licenèných zmlúv 



Poznámky Úè PODV 3 - 01                                                                         IÈO :36537870     DIÈ : 2020159735 

 65 

Druh podmieneného majetku 2015 2014 

Práva zo súdnych sporov 1 260 644 1 260 644 

 

M�P SR odstúpilo od zmluvy o poskytnutí nenávratného finanèného príspevku vo vý�ke 1 260 

643,63 EUR (suma je bez príslu�enstva a úrokov z ome�kania).  Najvy��í súd SR  rozhodol o zru�ení 
rozhodnutia M�P SR o odstúpení. Vzh¾adom na posledný vývoj súdnych konaní, advokátska 
kancelária Mandzák a spol. s r.o. predpokladá  vysokú pravdepodobnos� úspe�nosti uplatnenia 
poh¾adávky.  

 

 

b)   Informácie o významných polo�kách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o 
poh¾adávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných poh¾adávkach a podobne.    

 

 

Názov polo�ky 2015 2014 

Majetok v nájme (operatívny 
prenájom) 

  

Záväzky z leasingu   

 

Súpisy prenajatého vodárenského majetku (vodovody, kanalizácie a ÈOV) sú k dispozícii na 
jednotlivých mestských a obecných úradoch, nájomné pre jednotlivé roky sa urèuje vo vý�ke ich 
odpisov, prièom celková hodnota nájomného v roku 2015 bola 643 962 �. Vzh¾adom k tomu, �e 
inventúru prenajatého majetku a úètovanie odpisov vykonávajú majitelia a tieto doklady nie sú presné 
hlavne u obcí, nie je mo�né hodnotu prenajatého majetku presne urèi�. 

 

 

2) významné polo�ky ostatných finanèných povinností, ktoré sa nevykazujú v úètovných výkazoch; 
pri ka�dej polo�ke sa uvádza jej popis, vý�ka a údaj, èi sa netýka spriaznených osôb napríklad 
zákonná povinnos� alebo zmluvná povinnos� odobra� urèité mno�stvo produktu, uskutoèni� 
investície a ve¾ké opravy : 

 

 

prenájom motorového vozidla od fy Fraikin � nájomná zmluva konèí v 4.mesiaci 2017. 

 

Prenáj. Vod. PVC DN 300-ZVS� od ZVS, a.s., a prenájom vodárenského majetku od Mesta Komárno 
a obcí I�a, Zlatná n/O, Zemianska Olèa, Èalovec, Marcelová, Moèa, Modrany, Mudroòovo, Okolièná 
n/O, Patince, Radvaò n/D, Trávnik, Tôò je na dobu neurèitú. Nájomné je urèené vo vý�ke roèných 
odpisov úètovaných u vlastníka majetku.  
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Èl. VI 

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka 

 

Po 31.decembri 2015 nenastali �iadne udalosti, ktoré by ovplyvnili výsledok roènej úètovnej závierky. 

 

 

Èl. VII 

 

1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou úètovnou jednotkou a spriaznenými osobami 

 

Obchody, ktoré sa uskuto�nili medzi ú�tovnou jednotkou a spriaznenými osobami : 

 

 

Spriaznená osoba 

Druh obchodu 

(kúpa, predaj, slu�ba, úver, 
pô�ièka�) 

Hodnotové vyjadrenie obchodu v � 

2015 2014 

a b d e 

Mesto Komárno Nájomné za prenajatý vodárenský 
majetok � náklad pre spoloènos� 

497 681 485 517 

 Tr�by za vodné a stoèné a ostatné 
slu�by � príjem pre spoloènos� 

362 269 489 689 

 Dotácia na vlastný podiel pri 
investiènej akcii ÈOV � príjem pre 
spoloènos� 

0 256 969 

 Nepeòa�ný vklad do ZI 900 000  

 Nárok na podiel na zisku 3 541  

 

 

 

Spriaznená osoba 

Druh obchodu 

(kúpa, predaj, 
slu�ba, úver, 
pô�ièka�) 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

2015 2014 

A b d e 

Ostatné spriaznené 
osoby 

Tr�by za vodné 
a stoèné a ostatné 
slu�by � príjem pre 
spoloènos� 

97 582 105 225 

 Reklama (náklad) 600  
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vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:  

Spriaznená osoba Popis aktív/pasív Stav k 31.12. 2015 Stav k 31.12. 2014 

Mesto Komárno Poh¾adávky 41 320 221 615 

Mesto Komárno Nevyplat. podiel na 

zisku 

29 706 26 165 

Ostatné spriaznené osoby Poh¾adávky 14 636  

Ostatné spriaznené osoby Záväzky 600  

    

 

Spoloènos� uskutoènila obchody so spriaznenými osobami len na základe obvyklých obchodných 
podmienok. 

 

2) Informácie o príjmoch a výhodách èlenov �tatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov úètovnej jednotky   

 

Odmeny èlenov �tatutárnych orgánov z dôvodu výkonu funkcie v roku 2015 boli vo vý�ke 11 950 �, 
odmeny èlenov dozornej rady boli vo vý�ke 6 359 �. 

 

 

Èl. VIII 

Preh¾ad o pohybe vlastného imania 

 

preh¾ad o pohybe vlastného imania :  

Tabu�ka �. 1 

Polo�ka vlastného imania 

2015 

Stav k 1.1. Prírastky Úbytky Presuny Stav 

k 31.12. 

a b c d e f 

  Základné imanie : 34 000    934 000 

  Základné imanie 34 000    34 000 

  Zmena základného imania  900 000   900 000 

  Poh¾adávky za upísané vlastné imanie      

  Emisné á�io      

  Ostatné kapitálové fondy 288 787    288 787 

  Zákonné rezervné fondy  : 21 390    21 390 

  Zákonný rezervný fond  a  nedelite¾ný 
fond 

21 390    21 390 
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  Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 
podiely 

     

 Ostatné fondy zo zisku :      

 �tatutárne fondy      

 Ostatné fondy      

 Oceòovacie rozdiely z precenenia :      

 Oceòovacie rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov  
     

  Oceòovacie rozdiely z kapitálových úèastín      

  Oceòovacie rozdiely z precenenia pri 

zlúèení, splynutí a rozdelení 
     

 Výsledok hospodárenia minulých rokov : 28 275    28 275 

  Nerozdelený zisk minulých rokov 28 275    28 275 

  Neuhradená strata minulých rokov      

  Výsledok hospodárenia za úètovné 
obdobie po zdanení 

3 541 14 855 3 541  14 855 

 

popis zmien vo vlastnom imaní: 

 

Na základe uznesenia Mestského zastupite¾stva Mesta Komárna è.483/2015 zo dòa 21.12.2015 
a následného rozhodnutia jediného akcionára zo dòa 23.12.2015 do�lo k zvý�eniu základného imania 
spoloènosti zo súèasnej vý�ky 34.000 � ( 1000 ks akcií v hodnote 34 �) o sumu vo vý�ke 900.000 � (900 
ks akcií v hodnote 1000 �) tak, aby základné imanie dosiahlo vý�ku 934.000 �. K upísaniu do�lo bez 
zverejnenia výzvy na ich upísanie. Na zvý�ení sa podie¾al jediný akcionár Mesto Komárno nepeòa�ným 
vkladom a to súborom poh¾adávok ktorých hodnota bola urèená znaleckým posudkom. Súèasne jediný 
akcionár rozhodol o nahradení doteraj�ích akcií vydaním 1000 ks kmeòových akcií na meno 
v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 934 �, v celkovej hodnote 934 000 �. 

 

 

 

Tabu�ka �. 2 

Polo�ka vlastného imania 

2014 

Stav k 1.1. Prírastky Úbytky Presuny Stav 

k 31.12. 

a B c d e f 

 Základné imanie : 34 000    34 000 

 Základné imanie      

 Zmena základného imania      

 Poh¾adávky za upísané vlastné imanie      

 Emisné á�io      
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 Ostatné kapitálové fondy 288 787    288 787 

 Zákonné rezervné fondy  : 21 390    21 390 

 Zákonný rezervný fond  a  nedelite¾ný fond 21 390    21 390 

 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 
podiely 

     

 Ostatné fondy zo zisku :      

 �tatutárne fondy      

 Ostatné fondy      

 Oceòovacie rozdiely z precenenia :      

 Oceòovacie rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov  
     

 Oceòovacie rozdiely z kapitálových úèastín      

 Oceòovacie rozdiely z precenenia pri 

zlúèení, splynutí a rozdelení 
     

 Výsledok hospodárenia minulých rokov 28 275    28 275 

 Nerozdelený zisk minulých rokov 28 275    28 275 

 Neuhradená strata minulých rokov      

 Výsledok hospodárenia za úètovné 
obdobie po zdanení 

2 228 3 541 2 228  3 541 

 

 

Èl. X 

Preh¾ad peòa�ných tokov 

 

1) Doplòujúce informácie k preh¾adu peòa�ných tokov 
 

a) �truktúra peòa�ných prostriedkov a peò. ekvivalentov a dôvody prípadného nesúladu medzi sumami 
preh¾adu peò. tokov a príslu�nými polo�kami vykázanými v súvahe:  

R. Polo�ka 

Údaj 
v súvahe 

k 1.1. 

Údaj 
v preh¾ade peò. 

tokov 

k 1.1. 

riadok E. 

Údaj 
v súvahe 

k 31.12. 

Údaj 
v preh¾ade 
peò. tokov 

k 31.12. 

riadok H. 

072 Peniaze (211, 213, 21*) 8 709 x 7 999 x 

073 Úèty v bankách (221, 22*, 

+/- 261) 

23 415 x 17 572 x 

139 Be�né bankové úvery 

   z toho kontokorentný úèet 

896 272 

555 529 
x 

4 154 811 

3 818 887 
x 

 Spolu (072 + 073 - 

kontokorent): 

-523 405 - 523 405 -3 793 316 -3 793 316 
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b) pou�ité zásady prijaté na urèenie obsahovej náplne a �truktúry peòa�ných prostriedkov a peòa�ných 
ekvivalentov: peòa�nými prostriedkami sa rozumejú peòa�né hotovosti, ekvivalenty peòa�ných 
hotovostí, peòa�né prostriedky na be�ných úètoch v bankách a kontokorentný úèet. 

 

c) zmeny pou�itých zásad na urèenie obsahovej náplne a �truktúry peòa�ných prostriedkov a peòa�ných 
ekvivalentov oproti predchádzajúcemu úètovnému obdobiu: K zmenám pou�itých zásad nedo�lo. 

 

d) pou�itá metóda vykazovania peòa�ných tokov z prevádzkovej èinnosti: nepriama metóda. 
 

e) skutoènosti, ktoré nemajú priamy vplyv na peòa�né toky, ale ovplyvòujú v be�nom úètovnom období 
�truktúru majetku, záväzkov a vlastného imania a vznikajú z investiènej a finanènej èinnosti 
(nepeòa�né transakcie): Jediný akcionár spoloènosti v r.2015 uskutoènil vklad do ZI formou 
nepeòa�ného vkladu svojich poh¾adávok voèi KOMVaK a.s. v celkovej vý�ke 900 tis. EUR (bli��ie 
viï. Èl.VIII týchto poznámok), èím sa zvý�ilo vlastné imanie spoloènosti a súèasne sa zní�ili záväzky 
spoloènosti v tejto vý�ke. 

 

2) Preh¾ad peòa�ných tokov  
 

Uvedený v prílohe. 



 

 71 

 



 

 72 

 



 

 73 

 



 

 74 

 



 

 75 

 



 

 76 

 



 

 77 

 



 

 78 

 

   

 

 

 

 

 

Vec: Návrh rozdelenia zisku za rok 2015. 

 

Po prehodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2015 doporuèuje predstavenstvo spoloènosti na základe 
príslu�ných ustanovení Obchodného zákonníka, ako aj pod¾a èl.23 bodu 1 stanov akciovej spoloènosti 
KOMVaK � Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. rozdelenie èistého zisku za rok 2015 v sume 

14 855,28 EUR nasledovne: 

- Prídel do rezervného fondu vo vý�ke 10% z èistého zisku 1 485,53 Euro 

- Odmena pre èlenov predstavenstva po 1 500 Euro 

- Odmena pre èlenov dozornej rady po 500 Euro 

- Ostatná èas� � prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov, zostáva v KOMVAK a bude pou�itá na 
konsolidáciu KOMVaK a.s. 

 

V Komárne, 8.6.2016 

 

         Ing. Ladislav Domonkos 

         Èlen predstavenstva 

 

 

 

         Ing. Viktor Olláry 

         Èlen predstavenstva 

 

 

Æíslo telefónu:  Fax:  IÈO:  IÈ DPH:  E-mail: 

035/7731073  035/7731074 36537870 SK2020159735  komvak@nextra.sk 

 

K O M Á R N O 

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 
so sídlom E.B.Lukáèa 25, 945 0Komárno 
 Obchodný register: OS  Nitra oddiel: SA Vlo�ka è.: 10148/N 




