
Por.
èíslo

Ukazovate¾
Merná

jednotka

A. Verejné vodovody

Verejné vodovody spolu
za subjekt ako celok vykonávajúci vodohospodársku èinnos� [pod¾a § 2 písm. i) zákona è. 442/2002 Z. z.]

Prevádzkovate¾ � od�tepný závod alebo iná organizaèná jednotka:

Okres:

1. celkový poèet obyvate¾ov poèet

2. poèet obyvate¾ov zásobovaných z verejného vodovodu poèet

2.a z toho: poèet obyvate¾ov zásobovaných z verejného vodovodu v obciach
nad 2 000 obyvate¾ov

poèet

3. poèet obcí s verejným vodovodom poèet

4. poèet verejných vodovodov [pod¾a definície v § 2 písm. a) zákona è. 442/2002 Z. z.] poèet

4.a z toho: poèet skupinových vodovodov poèet
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5.a poèet verejných vodovodov, ktoré zásobujú vodou, menej ako 2 500
obyvate¾ov

poèet

5.b od 2 500 do 50 000 obyvate¾ov poèet

5.c viac ako 50 000 obyvate¾ov poèet

6. då�ka vodovodnej siete km

6.a z toho: då�ka siete skupinových vodovodov km

7. poèet vodovodných prípojok poèet

8. då�ka vodovodných prípojok km

9. poèet osadených vodomerov poèet

10. kapacita vodárenských zdrojov l.s-1

10.a z toho: kapacita zdrojov podzemnej vody l.s-1

10.b kapacita zdrojov povrchovej vody l.s-1

11. poèet úpravní vody poèet

11.a z toho: poèet úpravní podzemnej vody poèet

11.b poèet úpravní povrchovej vody poèet

12. kapacita úpravní vody l.s-1

12.a z toho: kapacita úpravní podzemnej vody l.s-1

12.b kapacita úpravní povrchovej vody l.s-1

13. poèet èerpacích staníc poèet

14. kapacita èerpacích staníc l.s-1

15. poèet vodojemov poèet

16. objem vodojemov m3

17. mno�stvo pitnej vody vyrobenej vo vlastných zariadeniach tis.m3.r-1

17.a z toho: vyrobená z podzemnej vody tis.m3.r-1

17.b vyrobená z povrchovej vody tis.m3.r-1

18. mno�stvo pitnej vody prevzatej tis.m3.r-1

19. mno�stvo pitnej vody odovzdanej tis.m3.r-1

20. mno�stvo pitnej vody urèenej na realizáciu tis.m3.r-1

21. mno�stvo fakturovanej pitnej vody tis.m3.r-1

21.a z toho: pre domácnosti tis.m3.r-1

21.b pre priemysel tis.m3.r-1

21.c pre po¾nohospodárstvo tis.m3.r-1

21.d pre ostatných odberate¾ov tis.m3.r-1

22. mno�stvo nefakturovanej pitnej vody tis.m3.r-1

22.a z toho: strata pitnej vody v potrubnej sieti tis.m3.r-1

22.b vlastná spotreba pitnej vody tis.m3.r-1

22.c ostatná nefakturovaná pitná voda tis.m3.r-1

23. mno�stvo upravenej vody tis.m3.r-1

24. mno�stvo èerpanej vody tis.m3.r-1

25. mno�stvo produkovaných vodárenských kalov spolu t.su�iny.r-1

25.a z toho: mno�stvo kalov vyu�ívaných t.su�iny.r-1

25.b mno�stvo kalov ukladaných na skládky t.su�iny.r-1

25.c mno�stvo kalov vyhovujúcich na ïal�ie vyu�itie t.su�iny.r-1

B. Verejné kanalizácie

Verejné kanalizácie spolu
za subjekt za celok vykonávajúci vodohospodársku èinnos� [pod¾a § 2 písm. i) zákona è. 442/2002 Z. z.]

26. celkový poèet obyvate¾ov poèet

27. poèet obyvate¾ov napojených na verejnú kanalizáciu poèet
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27.a z toho: poèet obyvate¾ov napojených na verejnú kanalizáciu v obciach nad
2 000 obyvate¾ov

poèet

28. poèet obyvate¾ov napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV poèet

29. poèet ekvivalentných obyvate¾ov poèet

30. poèet obcí s verejnou kanalizáciou poèet

31. poèet verejných kanalizácií [pod¾a definície v § 2 písm. b) zákona è. 442/2002 Z. z.] poèet

31.a poèet verejných kanalizácií, ktorých výh¾adová projektová kapacita je
menej ako 2 000 ekvivalentných obyvate¾ov

poèet

31.b od 2 000 do 25 000 ekvivalentných obyvate¾ov poèet

31.c viac ako 25 000 ekvivalentných obyvate¾ov poèet

32. poèet verejných kanalizácií bez èistenia odpadových vôd poèet

33. poèet ÈOV poèet

z toho: poèet pod¾a spôsobu èistenia

33.a mechanických poèet

33.b mechanicko-biologických poèet

33.c biologických poèet

34. kapacita ÈOV m3.d-1

z toho: kapacita pod¾a spôsobu èistenia

34.a mechanických m3.d-1

34.b mechanicko-biologických m3.d-1

34.c biologických m3.d-1

35. mno�stvo vypú��aných èistených odpadových vôd spolu tis.m3.r-1

z toho: mno�stvo pod¾a spôsobu èistenia

35.a mechanických tis.m3.r-1

35.b mechanicko-biologických tis.m3.r-1

35.c biologických tis.m3.r-1

36. då�ka stokovej siete km

37. poèet kanalizaèných prípojok poèet

38. då�ka kanalizaèných prípojok km

39. mno�stvo vypú��aných èistených odpadových vôd tis.m3.r-1

39.a z toho:

mno�stvo spla�kových odpadových vôd
tis.m3.r-1

39.b mno�stvo priemyselných a ostatných odpadových vôd tis.m3.r-1

39.c mno�stvo zrá�kových odpadových vôd tis.m3.r-1

39.d mno�stvo cudzích (balastných) vôd

40. mno�stvo vypú��aných odpadových vôd èistených v zariadeniach s vyhovujúcou
úèinnos�ou

tis.m3.r-1

40.a z toho: mno�stvo spla�kových odpadových vôd tis.m3.r-1

40.b mno�stvo priemyselných a ostatných odpadových vôd tis.m3.r-1

40.c mno�stvo zrá�kových odpadových vôd tis.m3.r-1

40.d mno�stvo cudzích (balastných) odpadových vôd tis.m3.r-1

41. mno�stvo vypú��aných neèistených odpadových vôd tis.m3.r-1

41.a z toho: mno�stvo spla�kových odpadových vôd tis.m3.r-1

41.b mno�stvo priemyselných a ostatných odpadových vôd tis.m3.r-1

41.c mno�stvo zrá�kových odpadových vôd tis.m3.r-1

41.d mno�stvo cudzích (balastných) odpadových vôd tis.m3.r-1
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42. mno�stvo odvedenej, spoplatnenej odpadovej vody tis.m3.r-1

42.a z toho: mno�stvo spla�kových odvedených vôd tis.m3.r-1

42.b mno�stvo priemyselných a ostatných odvedených vôd tis.m3.r-1

42.c mno�stvo zrá�kových odpadových vôd tis.m3.r-1

42.d mno�stvo cudzích (balastných) odpadových vôd tis.m3.r-1

Kaly

43. mno�stvo produkovaných kalov spolu t.su�iny.r-1

43.a z toho: mno�stvo kalov vyu�ívaných t.su�iny.r-1

43.b mno�stvo kalov spa¾ovaných t.su�iny.r-1

43.c mno�stvo kalov ukladaných na skládky t.su�iny.r-1

43.d mno�stvo kalov vyhovujúcich na ïal�ie vyu�itie t.su�iny.r-1

44. skutoèné za�a�enie BSK-5 t.r-1

45. zneèistenie BSK-5 vypú��ané v odpadových vodách t.r-1

46. poplatky za vypú��anie odpadových vôd tis.Sk.r-1

47. pokuty za nedovolene vypú��ané odpadové vody tis.Sk.r-1

C. Ekonomika a hospodárenie

Ekonomické a hospodárske údaje o subjektoch Slovenskej republiky vykonávajúcich vodohospodársku èinnos�
[pod¾a § 2 písm. i) zákona è. 442/2002 Z. z.]

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný (ïalej len �DHMO�) v zostatkovej cene

48. DHMO spolu tis.Sk

48.a verejné vodovody spolu � vodovodné siete tis.Sk

48.b úpravne vody tis.Sk

48.a verejné kanalizácie spolu � stokové siete tis.Sk

48.b èistiarne odpadových vôd tis.Sk

49. DHMO strojný tis.Sk

49.a verejné vodovody tis.Sk

49.b verejné kanalizácie tis.Sk

Investièná výstavba

50. plán na daný rok (hmotné a nehmotné investície spolu) tis.Sk

51. skutoènos� v danom roku (hmotné a nehmotné investície spolu) tis.Sk

51.a z toho: stavebné náklady na stavby s rozpoètovým nákladom nad 10 000 Sk tis.Sk

51.b stavebné náklady na stavby s rozpoètovým nákladom do 10 000 Sk tis.Sk

stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpoètových nákladov

52. skutoènos� v danom roku tis.Sk

52.a z toho: verejné vodovody tis.Sk

52.b úpravne vody tis.Sk

52.c verejné kanalizácie tis.Sk

52.d ÈOV tis.Sk

52.e ostatná výstavba tis.Sk

Zdroje financovania investiènej výstavby (z polo�. è. 50)

53. vlastné zdroje tis.Sk

54. dotácie zo �tátneho rozpoètu tis.Sk

55. úver tis.Sk
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55.a z toho: úver zo zahranièia tis.Sk

56. fondy EÚ tis.Sk

57. ostatné zdroje tis.Sk

Výnosy

58. výnosy celkom tis.Sk

59. tr�by za vodu pitnú fakturovanú (vodné) tis.Sk

59.a z toho: domácnosti tis.Sk

59.b priemysel tis.Sk

59.c po¾nohospodárstvo tis.Sk

59.d ostatní tis.Sk

60. tr�by za vodu odvedenú (stoèné) tis.Sk

60.a z toho: domácnosti tis.Sk

60.b priemysel tis.Sk

60.c po¾nohospodárstvo tis.Sk

60.d ostatní tis.Sk

Náklady

61. náklady celkom tis.Sk

61.a z toho: náklady na fakturovanú pitnú vodu tis.Sk

61.b náklady na odvedenie odpadových vôd tis.Sk

61.c náklady na èistenie odpadových vôd tis.Sk

62. odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku tis.Sk

63. opravy a udr�iavanie celkom tis.Sk

64. pokuty za nedovolený odber vody tis.Sk

65. poplatky za odber podzemnej vody tis.Sk

66. platby za odber povrchovej vody tis.Sk

67. pridaná hodnota tis.Sk

Hospodársky výsledok

68. hospodársky výsledok pred zdanením tis.Sk

69. hospodársky výsledok po zdanení tis.Sk

Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

70. EON na pitnú vodu tis.Sk

71 EON na odvedenú vodu tis.Sk

Aktíva = Pasíva

72. aktíva = pasíva (celkom) tis.Sk

73. dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej cene tis.Sk

74. dlhodobý nehmotný majetok v zostatkovej cene tis.Sk

75. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku tis.Sk

76. obe�né aktíva tis.Sk

76.a z toho: poh¾adávky spolu tis.Sk

76.aI z toho: poh¾adávky po dohodnutej lehote splatnosti tis.Sk

77. vlastné imanie tis.Sk

78. cudzie zdroje tis.Sk

78.a z toho: záväzky spolu tis.Sk

78.aI z toho: záväzky po dohodnutej lehote splatnosti tis.Sk

79. bankové úvery a výpomoci tis.Sk

79.a z toho: bankové úvery dlhodobé tis.Sk

79.b be�né bankové úvery tis.Sk



Por.
èíslo

Ukazovate¾
Merná

jednotka

Dane a poistné

80. daò z pridanej hodnoty tis.Sk

81. daò z nehnute¾nosti tis.Sk

82. cestná daò tis.Sk

83. daò z príjmov tis.Sk

84. poistné zaplatené na poistné udalosti tis.Sk

84.a z toho: majetku tis.Sk

85. náhrada �kôd z poistného tis.Sk

85.a z toho: majetku tis.Sk

Pracovníci a mzdy

86. priemerný evidenèný poèet pracovníkov poèet

87. roèné mzdy (bez OON) tis.Sk

Investièná výstavba � stavby s RN nad 10 mil. Sk

88. dokonèené stavby v danom roku tech.� ekon.
opis

89. zaèaté stavby v danom roku tech.� ekon.
opis

90. pripravované stavby v danom roku tech.� ekon.
opis


