
 

Vážený pán primátor, pani starostka, pán starosta – akcionári Turčianskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s., 

dovoľujem si Vás informovať, že v zmysle prijatých uznesení orgánov spoločnosti spoločnosť požiadala 
Regulačný úrad o schválenie ceny a dňa  08.02.2021 bolo Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
doručené Rozhodnutie č. 0004/2021/V, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol 
o schválení  zmeny maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody  z ceny 0,7427 €/m3 na cenu 
0,7978 €/m3, t.j. zvýšenie ceny o 0,0551 €/m3 bez DPH (navýšenie 5 centov/m3 t.j. 7,4% ). 

V prvom rade je tu potrebné uviesť, že z dôvodu výpadku tržieb (v dôsledku koronakrízy) v roku 2020 
orgány spoločnosti schválili pre rok 2020 a rok 2021 finančný plán so záporným výsledkom 
hospodárenia vo výške 277 tis.€ 

Zvýšená cena by podľa súčasne dodávaných objemov pitnej vody priniesla rast tržieb za výrobu 
a dodávku pitnej vody vo výške cca. 250 tis.€, ktoré by kompenzovali záporný hospodársky výsledok.  

Záverom si dovolím poukázať na skutočnosť, že napriek negatívnemu dopadu pandémie 
koronavírusu aj na našu spoločnosť už dlhodobo evidujeme požiadavku na zvýšenie cien. 
Za predpokladu postupného uvoľňovania opatrení a návratu ekonomiky na predkrízovú úroveň 
(otvárania prevádzok firiem, prevádzok verejného stravovania, hotelov, aquaparkov, školských, 
sociálnych, kultúrnych zariadení a pod.)  je cieľom spoločnosti premietnuť  očakávaný  rast tržieb 
zo zvýšenia spotreby pitnej vody a odvedenia odpadovej vody do opráv a obnovy verejných 
vodovodov a kanalizácii  pri zabezpečení vyrovnaného hospodárenia spoločnosti. 

Vplyvom tohto zvýšenia ceny vody ostáva Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. naďalej 
druhou najlacnejšou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku. 

 

 

 

 

       MVDr. Rastislav Zábronský 
               generálny riaditeľ 
 
 

 

Informácia týkajúca sa spotrebiteľa: 

Uvedené zvýšenie ceny  pri priemernej spotrebe vody 35 m3 na osobu za rok predstavuje 
nárast nákladov pre jednu osobu 2,31 eur za rok s DPH a pre priemernú trojčlennú rodinu 6,94 eur 
za rok s DPH. Pri zvyšovaní ceny prihliadal úrad na sociálne a ekonomické dôsledky úhrady 
za vodohospodárske služby.  

 


