
Od: OVHS Šáchor spol. s.r.o. 

 

 

Na vedomie Obecnému zastupiteľstvu Lúka 25.11.2021 

 

Náklady na elektrinu zo súčasných 4788 EUR stúpnu na hodnotu cca. 9 982 EUR z dôvodu zvýšenia 

obchodných cien elektriny a cenníka ZSE Energia a.s., opravy a udržiavanie zo súčasnej hodnoty 2 817 

EUR stúpnu na 8 817 EUR z dôvodu potrebnej aktualizácie softwaru a opravy merania vodivosti 

a merania výšky hladiny na ČS1. Mzda technického zamestnanca je pod mzdovou úrovňou profesie 

v danom obore a je potreba zvýšenia tejto mzdy. Pri dodržaní súčasných mzdových pomerov 

a personálneho obsadenia by vyšla strata spoločnosti viac ako 10 000 EUR. Vzhľadom na to že od 

1.1.2022 sa novelizuje zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v ktorom je stanovená 

potreba vytvárania rezervy vo vodárenských spoločnostiach a potreba spracovania plánu obnovy 

vodovodov a kanalizácií – spoločnosť nesmie vykazovať stratu a plniť základné investičné aktivity 

s vytváraním finančných rezerv. Na základe stanoviska audítora obce nemôžu dotovať stratovú 

spoločnosť. Na základe konzultácie z Úradom pre reguláciu sieťových odvetví nie je možné tkz. 

„skokové navýšenie“ cien vody. Od 1.1.2022 stráca spoločnosť zodpovedného zástupcu na dodávku 

vody podľa § 6 zákona č. 442/ 2002 Z.z.. Taktiež v súčasnosti nie je doriešený pracovno-právny vzťah 

pre odbornú spôsobilosť na montáž vodomerov/Ing. Vladimír Balaj to vykonáva a zastrešuje bezplatne 

bez pracovno-právneho vzťahu/. Ak spoločnosť OVHS Šáchor stratí oprávnenie na dodávku vodu Odbor 

životného prostredia NMnV /Ministerstvo životného prostredia SR/ majú v právomoci určiť dočasného 

prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie. 

 

Navrhované riešenia: 

- začať urýchlené cenové konanie za účelom zvýšenia ceny dodávky vody min. 1 EUR/m3 bez 

DPH /doba schválenie min. 60 dní/ 

- vypísať výberové konanie s určením mzdových a pracovných podmienok na zodpovedného 

zástupcu pre dodávku vody /termíny skúšok STU BA – Katedra zdravotného inžinierstva 

www.kzei.sk/  

- vypísať výberové konanie s určením mzdových a pracovných podmienok na zodpovedného 

zástupcu pre montáž vodomerov – odborná spôsobilosť 

- zvýšiť mzdu technickému pracovníkovi 

 

Týmto žiadam o konštrukčné písomné stanovisko poslancov OZ Lúka a členov dozornej rady ku 

všetkým informovaným záležitostiam v čo najkratšom čase. 

ĎAKUJEM 

 

Spracoval 25.11.2021 

Ing. Vladimír Balaj – konateľ spoločnosti OVHS Šáchor spol.s.r.o. 

Ing. Marian Haluza - konateľ spoločnosti OVHS Šáchor spol.s.r.o. 

http://www.kzei.sk/

