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I. Základné údaje o spoločnosti 

 

Obchodný názov:   Regionálna vodárenská spoločnosť     

                                                     AQUATUR a.s. Stará Turá 

 

     (skrátená forma : AQUATUR, a.s.) 

 

Sídlo:     SNP 1/2 

     916 01 Stará Turá 

        

GSM:      +421 905 720 161 

E-mail:     office@regvodspolaquatur.sk 

             

Založenie spoločnosti:   9.11.2004 

Základné imanie:   1 298 000,- EUR 

Akcionári:     Mesto Stará Turá - 100 % 

         

IČO:     36 340 456 

DIČ:     2021914345 

 

Spoločnosť  k 31. 12. 2016 zamestnávala na pracovnú zmluvu dvoch zamestnancov na skrátený 

úväzok. 

 

História vzniku firmy 

 

 Akciová spoločnosť AQUATUR, a.s. so sídlom SNP 1/2, 916 01  Stará Turá, bola založená 

zakladateľskou listinou dňa 9.11.2004 na dobu neurčitú. Vznikla zápisom do Obchodného registra 

Okresného súdu v Trenčíne dňa 7.12.2004, oddiel: Sa, vložka č. 10375/R. 

 Jediným akcionárom spoločnosti je Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01  Stará Turá, ktorý 

v súlade s ust. § 190 ods.1) Obchodného zákonníka, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. 

 

Predmet činnosti 

 

 Hlavným predmetom činnosti spoločnosti AQUATUR, a.s. Stará Turá je zabezpečovanie 
podmienok na hromadné a nepretržité zásobovanie obyvateľstva a ďalších osôb pitnou vodou 
verejným vodovodom a zabezpečovanie podmienok na odvádzanie, čistenie a zneškodňovanie 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Tieto svoje činnosti zabezpečuje na zmluvnom základe 
prostredníctvom prevádzkovateľa verejného vodovou a verejnej kanalizácie, ktorým je právnická 
osoba spĺňajúca požiadavky na odbornú spôsobilosť a ktorej bolo udelené živnostenské 
oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  v zmysle platných 
právnych predpisov. 
 
V roku 2016 bolo v k.ú. Stará Turá napojených na verejný vodovod 8 347 obyvateľov, pričom 
celkový počet odberných miest bol 1 086 (z toho 919 domácností). Spotreba pitnej vody 
predstavovala objem 308 488 m3. 
 



4 
 

V roku 2016 bolo v k.ú. Stará Turá napojených na verejnú kanalizáciu 7 738 obyvateľov, pričom 
celkový počet odberných miest bol 632 (z toho 515 domácností). Objem odvedenej splaškovej 
vody predstavoval 300 080  m3 a dažďovej vody 129 648 m3. 
 
 
Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 

Účtovná jednotka nemá vlastný výskum a vývoj. 

 

Účtovná jednotka vydala kmeňové akcie na meno v listinnej podobe (počet a menovitá hodnota 

viď ďalej), ktoré vlastní jediný akcionár mesto Stará Turá. 

 

Účtovná jednotka  je súčasťou konsolidovaného celku, materskou konsolidujúcou jednotkou je 

Mesto Stará Turá. 

 

Činnosť účtovnej jednotky nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 

 

 

II. Organizačná schéma 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Jaromír JEŠKO 

Členovia predstavenstva: Mgr. Soňa KRIŠTOFÍKOVÁ 

    Ing. Emil VLADO 

Výkonný riaditeľ:  Milan KAVICKÝ      (do 31.8.2016) 

Ing. Soňa KLENKOVÁ      (od 1.11.2016) 

Projektový manažér:  Ing. Zuzana MATULOVÁ, PhD.      (od 1.11.2016) 

   

III. Prehľad predaja služieb 

 

 Spoločnosť dosiahla tržby z predaja služieb v sume 76 329,-€ od jediného odberateľa, 

spoločnosti PreVaK, s.r.o. 

 

 

 

IV. Ekonomické údaje 

 
 Základné imanie spoločnosti je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 
vo výške 1 298 000,-€; splatené 1 298 000,-€. Základné imanie tvorí nepeňažný vklad vo výške 33 
193,92€ vložený pri založení organizácie svojim zakladateľom a nepeňažný vklad vložený v roku 
2009 v hodnote 590 000,-€. Tieto sú opísané v príslušných znaleckých posudkoch. V roku 2013 sa 
základné imanie navýšilo o nepeňažný vklad vo výške 588 360,-€ a peňažný vklad v sume 88 149,-
€. Suma 1 702,92€ zostala ako emisné ážio.  Spoločnosť vydala 121 akcií v menovitej hodnote 
10 000,-€, ktoré sú kmeňové, v listinnej podobe a na meno a 88 akcií v menovitej hodnote 1000,-
€, ktoré sú tiež kmeňové, v listinnej podobe a na meno. Akcie sú registrované v CDCP SR. 
 
 Spoločnosť v roku 2016 využívala i cudzie zdroje v podobe investičného a revolvingového 
úveru. Dôvodom bola realizácia projektu „Veľká Javorina – Bradlo; odkanalizovanie mikroregiónu 
Stará Turá, STARÁ TURÁ – Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôd.“ Takisto akcionár 
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spoločnosti poskytol pôžičku vo výške 100 000,-€ na realizáciu rekonštrukcie odľahčovacích 
komôr stokovej siete. 
 
 Spoločnosť v roku 2016 hospodárila s celkovým majetkom vo výške 8 329 tis. € a dosiahla 
hospodársky výsledok po zdanení vo výške -39 620€. Uvedená strata bola dosiahnutá v dôsledku 
neúmerne vysokých účtovných odpisov (315 tis. €) a k tomu neadekvátnych príjmov. V porovnaní 
s rokom 2015 sú tržby spoločnosti o 95 000 € nižšie z dôvodu neopakovateľnosti poskytnutej 
služby pri zabezpečovaní riadiaceho systému pre ČOV Stará Turá, ktorý nebol súčasťou 
pôvodného projektu (týkalo sa len roku 2015). Pokiaľ nedôjde k úprave či zmene legislatívnych 
predpisov, bude spoločnosť i v budúcich rokoch generovať stratu v obdobnej výške. Súvisí to 
predovšetkým so súčasnou nevyjasnenosťou tvorby cenových rozhodnutí zo strany ÚRSO.  
  
  

Návrh na úhradu straty : Stratu v sume 39 620,-€ preúčtovať na účte 429 – Neuhradená strata 

min. období. 

 

Súčasťou Výročnej správy je Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 

2016 vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok s cash-flow. 

 

Po 31.12.2016 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie 

skutočností v účtovníctve. 

 

V Starej Turej, dňa 10.3.2017 

 

Ing. Jaromír JEŠKO    

predseda predstavenstva    

AQUATUR, a.s. 


