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OD 1. JÚLA 2017 SCHVÁLIL ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ NOVÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO  
PRE REGULOVANÝ SUBJEKT STREDOSLOVENSKÚ VODÁRENSKÚ PREVÁDZKOVÚ SPOLOČNOSŤ, A. S.,  

PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA.

Maximálna cena za výrobu a dodávku  
pitnej vody verejným vodovodom

1,2010 €/m3

Maximálna cena za výrobu a distribúciu 
pitnej vody verejným vodovodom do 

obecných a iných vodárenských subjektov,  
ktoré sú v zmysle zákona tiež  

regulovaným subjektom 

0,6797 €/m3

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1615 €/m3

AKTUÁLNE CENY  
vodného a stočného

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH.

Pre štvorčlennú rodinu pri priemernej 
spotrebe 104 m3/rok predstavuje 
zavedenie nových cien vodného 
a stočného predpokladané zvýšené 
výdavky 0,9792 eur mesačne 
a 11,7500 eur ročne (s DPH).

Dôvodom stanovenia nových cien 
vodného a stočného boli  významné 
zmeny v rozsahu vodárenskej 
infraštruktúry, ako aj nárast nákladov 
na túto infraštruktúru. Tieto zmeny 
sú nevyhnutné z dôvodov zvýšených 
požiadaviek na ochranu životného 
prostredia a osobitne vodných tokov. 
Ďalším faktorom boli zvýšené náklady  
na opravy, či už dodávateľské, alebo 

vlastnými pracovníkmi. V roku 2016 
bola v mnohých regiónoch vybudovaná 
nová infraštruktúra, čím došlo k 
zlepšeniu prístupu obyvateľov k pitnej 
vode, ale tiež k nárastu prevádzkových 
nákladov. K zvýšeniu ekonomicky 
oprávnených nákladov v roku 2016 
došlo uvedením do prevádzky 
modernizovaných čistiarní odpadových 
vôd. Tie  boli intenzifikované s cieľom 
splniť legislatívne požiadavky, s čím 
súvisia zvýšenie spotreby elektrickej 
energie a zvýšenie spotreby chemikálii 
potrebných na proces odstraňovania 
nutrientov. Rovnako bola vo viacerých 
regiónoch vybudovaná kanalizácia.



NOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA  
na úpravu  a dodávku pitnej vody a vybudované 
kanalizácie v regióne pôsobnosti StVPS, a. s.:

PRINÁŠAME VIAC AKO KVALITNÚ PITNÚ VODU. OKREM NAŠICH HLAVNÝCH ČINNOSTÍ, KTORÝMI SÚ VÝROBA A DODÁVKA 
PITNEJ VODY A ZABEZPEČENIE ODKANALIZOVANIA, VENUJEME ČORAZ VÄČŠIU POZORNOSŤ AJ ZVYŠOVANIU PODIELU SLUŽIEB 
PRE EXTERNÝCH ODBERATEĽOV. PONÚKAME SPRÁVU VODÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA VYSOKEJ PROFESIONÁLNEJ ÚROVNI.  
V AKREDITOVANÝCH LABORATÓRIÁCH ZABEZPEČUJEME LABORATÓRNE ROZBORY PITNEJ, ÚŽITKOVEJ A ODPADOVEJ VODY.

vody v zmysle platnej legislatívy bola podľa 
potreby zabezpečovaná v 22 úpravniach vôd. 
Na úpravu povrchovej vody z vodárenských 
nádrží sa využívali veľké úpravne vody Hriňo-
vá, Málinec, Klenovec a Turček.  Na zásobo-
vanie odberateľov pitnej vody z Pohronského 
skupinového vodovodu sa využívali pod-
zemné vodné zdroje, v ktorých bola kvalita 

tivity je okrem ekonomického efektu aj zní-
ženie záťaže životného prostredia, spôsobe-
né ťažbou fosílnych palív a zemného plynu a 

vody vyhovujúca a nebola potrebná úprava 
vody. Podľa potreby sa využívajú aj menšie 
úpravne vody na vodu, odoberanú z tokov, 
a v prípade nevyhovujúcej kvality podzem-
ných vôd tiež úpravne vody na podzemnú 
vodu. V úpravniach vôd, prevádzkovaných 
spoločnosťou, bolo v roku 2016 upravených  
spolu 14 410 tis. m3 vody. 

znižovanie produkcie odpadu – kalov z čiste-
nia komunálnych odpadových vôd.

 VYBUDOVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA na úpravu a dodávku pitnej 
vody v regióne Tornaľa, čím došlo k zlepšeniu prístupu oby-
vateľov k pitnej vode a k zlepšeniu kvality úpravy pitnej vody 
v tomto regióne, ale tiež k nárastu prevádzkových nákladov

 VYBUDOVANÁ KANALIZÁCIA v regiónoch 
Prievidza, Krupina, Banská Štiavnica a 
modernizované čistiarne odpadových vôd 
v Poltári, Haliči, Prievidzi a Krupine

NAŠE SLUŽBY

Vo vodohospodárskych zariadeniach spoloč-
nosti bolo vyrobených 39 607 tis. m3  pitnej 
vody, z toho z vody povrchovej 12 185 tis. m3 
a z vody podzemnej 27 422 tis. m3.  V porov-
naní s rokom 2015 je to o 1 013 tis. m3 vy-
robenej vody menej, čo súvisí so zníženým  
množstvom vody, dodanej, resp. fakturova-
nej, odberateľom. Kvalita dodávanej pitnej 

Prioritou spoločnosti je energetické zhod-
nocovanie kalov, ktoré vznikajú v súvislosti 
s čistením odpadových vôd. Cieľom tejto ak-

Výroba vody

Životné prostredie

ELEKTRICKEJ   
ENERGIE

TEPELNEJ   
ENERGIE

BIOPLYNU

2 040  
MWh

11 971  
GJ

1 932 202  
m3

Z VYPRODUKOVANÉHO BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU  
SA NÁM ĎALŠOU ČINNOSŤOU PODARILO ZHODNOTENÍM ZÍSKAŤ:



Tajný život mesta  
láka žiakov  
do prírody

ŤAŽKÉ KNIHY NA URČOVANIE RAST-
LÍN POČAS PRECHÁDZOK V PRÍRODE 
SÚ MINULOSŤOU. AJ NA SLOVENSKU 
UŽ MÔŽETE VYUŽÍVAŤ MOBILNÚ 
APLIKÁCIU NA ROZPOZNANIE RAST-
LÍN Pl@ntNet, KTORÚ OD JARI 2017 
NAPĹŇALI FOTKAMI RASTLÍN DETI 
Z 50 SLOVENSKÝCH A 50 ČESKÝCH 
ŠKÔL, ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU 
TAJNÝ ŽIVOT MESTA.  

Na základe kvalitnej fotky kvetu, listu, plodu 
alebo kmeňa rastliny umožňuje aplikácia 
Pl@ntNet jednoducho rozpoznať divo rastú-
ce rastliny v našej prírode a priradí im názov. 
Ten sa zobrazí nielen v  odbornom latinskom 
jazyku, ale aj v slovenčine, a to vďaka spolu-
práci s botaničkami zo Slovenskej technic-
kej univerzity vo Zvolene, ktorá je jedným 
z partnerov projektu Tajný život mesta.

Školáci vďaka tabletom, ktoré v rámci 
projektu získali, mohli vo svojom okolí ob-
javovať a fotiť divo rastúce rastliny, pričom 
objavili nielen chránené druhy a chránené 
lokality priamo na hraniciach mesta, ale 
aj nebezpečné invázne rastliny. O svojich 
objavoch potom informovali verejnosť for-
mou videí, reportáží alebo výstav. Najlepšie 

z nich si môžete pozrieť na stránke  
www.tajnyzivotmesta.sk
Projekt Tajný život mesta prebieha od 
septembra 2016 paralelne na Slovensku aj 
v Českej republike a umožní spolu stovke 
škôl v oboch krajinách objavovať rozmani-
tosť rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí 
o okolie svojho mesta či obce. 

Cieľom projektu Tajný život mesta, ktorý 
koordinuje CEEV Živica a finančne zastrešu-
jú Stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a. s., Podtatranská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a. s. a spoločnosť 
Veolia Energia Slovensko, a. s., je zvýšenie 
environmentálneho povedomia o biodi-
verzite ako dôležitom prvku udržateľnosti 
miest.

MOBILNÚ APLIKÁCIU PLANTNET SI MÔŽETE  
ZADARMO STIAHNUŤ AJ V SLOVENSKOM JAZYKU  
V SLUŽBE GOOGLE PLAY ALEBO APPSTORE A VĎAKA 
DATABÁZE, KTORÚ NAPLNILI ŽIACI SLOVENSKÝCH  
ŠKÔL, ZISTIŤ, AKÉ RASTLINY RASTÚ VO VAŠOM OKOLÍ.
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V Handlovej pribudlo na verejnom 
priestranstve deťom ku ich dňu nové 
ihrisko. Vzniklo vďaka spolupráci mesta 
Handlová a podpore Stredoslovenskej 
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, 
a. s. Ihrisko je určené pre deti do 14 rokov 
a obsahuje 6 hracích prvkov, lavičky a 
informačnú tabuľu s témou „Biodiverzita 
v meste“.  
Keďže je v blízkosti materskej školy na 
Morovnianskom sídlisku, poteší určite okrem 
detí z blízkeho sídliska aj škôlkarov a pani 
učiteľky. 
Nové exteriérové  fit parky  sú vybudované 
v Banskej Bystrici a v Brezne. Aj tu spojili 
svoje sily vodári a vedenie mesta, aby 
spoločne podporili aktívne trávenie voľného 
času detí aj dospelých. 
Ako povedal generálny riaditeľ Stredosloven-
skej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, 
a. s., Peter Martinka: „Dlhodobo spolupracu-
jeme s mestami a obcami a snažíme sa po-
máhať tam, kde je to potrebné. V súčasnosti  
je podpora aktívneho trávenia voľného času  
mládeže veľmi dôležitá a práve budovanie  
verejne prístupných bezpečných športovísk 
k tomu určite prispeje.“

Detské  ihrisko  
a fit parky do miest

VYTLAČENÉ NA  
RECYKLOVANOM  

PAPIERI


