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  Spoločnosť dosiahla v roku 2021 čistý obrat vo výške 144 tis. €, čo je v súlade 

s hospodárskym plánom na rok 2021 a uzatvorenou koncesnou zmluvou s prevádzkovateľom 

PreVaK, s.r.o.  

 Celkové výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2021 objem 371 tis. €, v ktorých je zahrnutý 

objem 230 tis. € každoročne rozpúšťanej dotácie (nenávratný príspevok z EF na rekonštrukciu ČOV 

Stará Turá) do výnosov. 

 Celkové náklady na hospodársku činnosť predstavovali v roku 2021 objem 371 tis. €, z čoho 

tvoria odpisy dlhodobého hmotného majetku sumu 323 tis. €. 

 Z ostatných nákladových položiek hospodárskej činnosti tvoria služby 25 tis. €, V službách je 

zahrnuté nájomné, záverečná monitorovacia správa a účtovnícke služby vrátane auditu a sú v súlade 

s plánom. Náklady na audit sa navýšili z dôvodu zmeny audítorskej spoločnosti. 

 Osobné náklady predstavujú objem 16 tis. € a sú v nich zahrnuté odmeny orgánov spoločnosti 

a mzda jedného zamestnanca na skrátený úväzok (odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie). 

 Z uvedeného vyplýva, že výsledok z hospodárskej činnosti je kladný, t.z. zisk vo výške 463 

€, čo je o takmer 2 tis. € menej ako bolo plánované z dôvodu zvýšených nákladov v službách. 

 Vo finančnej oblasti dosiahla spoločnosť výsledok z finančnej činnosti znamenajúci stratu vo 

výške 3 tis. €, v dôsledku splácania úveru a úrokov. 

 Úver, prijatý v celkovej výške 350 tis. € bol použitý na kofinancovanie rekonštrukcie ČOV 

Stará Turá v roku 2015 so splácaním 9 rokov, počnúc rokom 2016. K 31.12.2021 bolo splatených 

230 tis. €.  

 

 Celkový hospodársky výsledok spoločnosti AQUATUR, a.s. za rok 2021 tak predstavuje zisk 

pred zdanením vo výške 463 €.  

Vzhľadom na veľmi vysoký rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (179 tis. €) vznikli 

spoločnosti pripočítateľné položky k základu dane, ktoré spôsobili daňovú povinnosť vo výške 11 tis. 

€.  

 

 Spoločnosť AQUATUR, a.s. evidovala k 31.12.2021 pohľadávky po lehote splatnosti v 

celkovej výške 71 063 €. 

Záväzky spoločnosť k uvedenému dátumu po lehote splatnosti sú vo výške 48 682 €. K dnešnému 

dňu sú vyrovnané. 

 

 

AQUATUR, a.s v roku 2021 zrealizoval vybudovanie verejného vodovodu do miestnej časti 

Trávniky. Obstaranie projektovej dokumentácie a príslušných povolení činilo 10 000 €. Realizácia 

prvej etapy (od konca ulice Holubyho po bývalý obchod na Trávnikoch) bolo obstaraných za 90 000 

€ vrátane automatickej tlakovej stanice, ktorá posiluje tlakové pomery na sieti.  Výstavbou verejného 

vodovodu do miestnej časti Trávniky bola privedená pitná voda do miestnej časti, ktorá vodovod 

dovtedy nemala. V Starej Turej tak zostala posledná miestna časť - Topolecká, ktorá nemá 

zabezpečený prístup k pitnej vode.  

 

V roku 2021 boli obstarané práce pre výstavbu inžinierskych sietí v novej lokalite IBV Nové Hnilíky. 

Ide o nasledovné inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, plyn, prekládka vysokého napätia, verejné 

osvetlenie, optokábel. Tendrovanie prebehlo v letných mesiacoch a zmluvy boli uzavreté v septembri 

2021 s termínom dokončenia do 31.8.2022. Odovzdanie staveniska prebehlo v novembri 2021, práce 

začali technologicko najťažšou etapou povŕtania železničnej trate. AQUATUR, a.s. pokračuje 



v inžinierskej činnosti na zabezpečenie výstavby nízkonapäťových rozvodov, ktoré bude realizovať 

priamo Západoslovenská distribučná spoločnosť a v rovnako pokračuje proces zabezpečenia 

stavebného povolenia na výstavbu ciest a chodníkov.  

 


