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Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá,
SNP ½, 916 01 Stará Turá

Spracoval: Zuzana Talábová
Podáva: Ing. Dean Paška
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I. Základné údaje o spoločnosti

Názov:

Regionálna vodárenská spoločnosť
AQUATUR a.s. Stará Turá

Adresa:

SNP 1/2
916 01 Stará Turá
Tel: 0905/311617

Vznik spoločnosti:
Základné imanie:
Spoločníci:

9.11.2004
1 298 000,- EUR
Mesto Stará Turá 100 %

IČO:
DIČ:

36 340 456
2021914345

Spoločnosť k 31. 12. 2014 zamestnávala na pracovnú zmluvu jedného zamestnanca.
História vzniku firmy

Akciová spoločnosť Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá so
sídlom SNP ½, 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
a je zapísaná v oddieli : Sa, vložka č. 10375/R.
Jediným akcionárom spoločnosti je Mesto Stará Turá, SNP ½, 916 01 Stará Turá, ktorý
v súlade s ust. § 190 ods.1) Obchodného zákonníka, vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia.
Predmet činnosti
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť AQUTUR
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, ktorým je právnická osoba spĺňajúca požiadavky na odbornú spôsobilosť, ktorej bolo
udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu v zmysle platných
právnych predpisov.
V Starej Turej bol v roku 2014 napojených na verejný vodovod 8571 odberateľov vody.
Pričom celkový počet odberných miest bol 1063 ( z toho domácností 901 ), spotreba vody
v roku 2014 bola 314 119 m3 v Starej Turej.
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Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Účtovná jednotka nemá vlastný výskum a vývoj.
Účtovná jednotka nemá vlastné akcie, nenadobudla obchodné podiely a akcie , ani
dočasné listy.
Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku, konsolidujúcou jednotkou je
Mesto Stará Turá.
Činnosť účtovnej jednotky nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

II. Organizačná schéma
Predseda predstavenstva : Ing. Dean Paška
Členovia predstavenstva : Mgr. Soňa Krištofíková, Ing. Juraj Gavač

III. Prehľad predaja služieb
Spoločnosť dosiahla tržby z predaja služieb v sume 66 328,88 € od jediného odberateľa
spoločnosti PreVaK, s.r.o. a to za prenájom vodovodných a kanalizačných zariadení.

IV. Ekonomické údaje
Základné imanie spoločnosti je zapísané v OR 1 298 000 €- splatené 1 298 000 €.
Základné imanie tvorí nepeňažný vklad vo výške 33193,92 €, vložený pri založení organizácie
svojim zakladateľom a nepeňažný vklad vložený v roku 2009 v hodnote 590 000€, ktoré 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 88149 €. Suma 1702,92 € však
zostala ako emisné ážio. Spoločnosť vydala 121 akcií v menovitej hodnote 10 000 €, ktoré sú
kmeňové, v listinnej podobe a na meno a 88 ks v menovitej hodnote 1000,- €.

Spoločnosť nebola v roku 2014 nútená využívať cudzie zdroje v podobe úverov, všetky
svoje náklady financovala z vlastných zdrojov. Spoločnosti sa darilo udržať vyrovnaný cashflow a splniť všetky svoje záväzky.
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V roku 2015 spoločnosť bude vyvíjať činnosť v súlade s predmetom podnikania
a vzhľadom na skutočnosť zabezpečiť rekonštrukciu ČOV nad 10.000 obyvateľov v roku 2010
pripravila nové žiadosti o nenávratný príspevok v hodnote 4 782 190,85 € zo štrukturálnych
fondov na ďalšie etapy rekonštrukcie ČOV v rámci stavby „Veľká Javorina – Bradlo,
odkanalizovanie mikroregiónu Stará Turá, Stará Turá – Rekonštrukcia mestskej čistiarne
odpadových vôd.“
Tento projekt sa už začal a spoločnosť v roku 2015 na prefinancovanie obdobia medzi
jednotlivými časťami rekonštrukcie ČOV a pripísaným finančných prostriedkov z dotácie na
účet spoločnosti bude využívať revolvingový úver a kontokorentný úver.
Keďže pri priebehu rekonštrukcie budú spoločnosti vznikať veľké nadmerné odpočty
na DPH spoločnosť sa stala mesačným platiteľom DPH aby sa skrátila doba vrátenie
nadmerných odpočtov na DPH od finančnej správy.
Spoločnosť za rok 2014 dosiahla účtovnú stratu 20063,08 € po zdanení.
Návrh na úhradu straty : Stratu v sume 20 063,08 € preúčtovať na účte 429 – Neuhradená
strata min. období.

Súčasťou VS je Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2014
súčasťou ktorej sú Súvaha, Výkaz ziskov a strát a poznámky s cash flow.

Po 31.12.2014 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie
skutočností ktoré sú predmetom účtovníctva.

Stará Turá 26.3.2015

Ing. Dean Paška
Predseda predstavenstva

