
 
 
 
 

 
Spôsob privatizácie vodární vylučuje pomoc z fondov EÚ  

 
 

 
Slovenské vlády dlhodobo zanedbávajú verejné investície do čistenia komunálnych odpadových vôd a rozvoja 
verejných kanalizácií a spoliehali sa najmä na dotácie z fondov Európskej únie (EÚ). V roku 2001 chcela vláda 
riešiť tento deficit aj vstupom zahraničného kapitálu do vodárenských spoločností. Jej zámer sa naplnil v prípade 
Podtatranskej a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Táto privatizácia vodárenských služieb však nesie so 
sebou negatívne dôsledky v podobe nevýhodných privatizačných zmlúv a krátenia dotácií z fondov EÚ.  
 
 
Dlhodobé zanedbávanie investícií a vládna podpora privatizácie  
 
Najväčším problémom vodárenských služieb je dlhodobé zanedbávanie investícií najmä do budovania 
a rekonštrukcií infraštruktúry. Ani jedna z vlád po roku 1989 nevenovala tomuto problému takú pozornosť, aby 
zabezpečila prostriedky z verejných zdrojov na nevyhnutné investície. Ani v roku 2001, keď sa pripravovala 
transformácia štátnych podnikov vodární a kanalizácií na akciové spoločnosti vo vlastníctve obcí, sa nerátalo so 
žiadnymi významnými investíciami zo štátneho rozpočtu. Vtedajšia vláda však chcela riešiť nedostatok financií 
vstupom nadnárodných spoločnosti do verejných vodárenských služieb. Vo vládou schválenej Koncepcii 
transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií sa dokonca hovorí o priamom vstupe do obecných 
akciových spoločností formou navýšenia základného imania.1  
 
 
Vstup do EÚ a záväzky v oblasti zásobovania vodou a čistenia odpadových vôd 
 
Schválením prístupovej zmluvy s EÚ v júli 2003 sa Slovensko zaviazalo dodržiavať legislatívu EÚ a na to má 
Slovensko možnosť čerpať prostriedky z európskych fondov. Okrem toho v oblasti nakladania s odpadovými 
vodami vyjednala vláda niekoľko tzv. prechodných období pre postupné prispôsobenie sa smernici o čistení 
komunálnych odpadových vôd. Do konca roka 2010 majú spĺňať podmienky smernice o čistení komunálnych 
odpadových vôd všetky sídelné aglomerácie s počtom ekvivalentných obyvateľov nad 10 000 a všetky 
aglomerácie s počtom ekvivalentných obyvateľov od 2000 do 10 000 majú byť v súlade so smernicou do 
31.decembra 2015. V prípade, že by tieto podmienky Slovensko nesplnilo, hrozila by mu pokuta 725-tisíc eur zo 
strany EK a penále 870 až 52 200 eur za každý deň neplnenia týchto podmienok.  
 
 
Podmienky grantu ISPA 
 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. (PVS) aj Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (StVS) získali 
z programu ISPA v rokoch 2001 až 2004 prostriedky spolu na štyri projekty zamerané na výstavbu verejnej 
kanalizácie a zlepšenie čistenia odpadových vôd2. Celkové náklady týchto projektov sú 103 936 717 eur, z toho 
príspevok z fondu ISPA bol 60 981 634 eur. Jednou z podmienok pridelených grantov bolo, že Európska komisia 
(EK) si vyhradila právo prehodnotiť výšku poskytnutej pomoci z ISPA v prípade, že  
„nastane významná zmena: 
a) ovplyvňujúca charakter prevádzky alebo jej podmienky realizácie, alebo poskytujúca súkromnému alebo 

verejnoprávnemu subjektu neprimerané výhody, a 

                                                 
1 Koncepcia transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií, schválená uznesením vlády č 35 zo 17.1.2001 
2 Išlo o projekty 2000/SK/16/P/PE/003, Sústava na likvidáciu odpadových vôd Banská Bystrica, 2000/SK/16/P/PE/005, 
Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen, 2002/SK/16/P/PE/012, Zabezpečenie zásobovania 
južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou, a 2003/SK/16/P/PE/019, Dostavba ČOV Poprad-Matejovce.  
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b) vyplývajúca buď zo zmeny charakteru vlastníctva ktorejkoľvek časti financovanej infraštruktúry, alebo pri 
zániku alebo závažnej zmene prevádzkového rámca.“ 

 
Vláda teda mala o zmenách takéhoto charakteru informovať EK a „usilovať sa o dosiahnutie ex-ante dohody 
s komisiou o týchto zmenách“. Toto ustanovenie je štandardnou súčasťou všetkých finančných memoránd pre 
projekty ISPA a Kohézneho fondu a jeho účelom je najmä zabrániť tomu, aby pomoc EK neprispievala 
k neoprávnenému zvýhodneniu konečného prijímateľa alebo iného subjektu, ktorý by mohol mať z príspevku 
ISPA či Kohézneho fondu profit.  
 
 
Privatizácia PVPS a StVPS 
 
PVS založila na konci roku 2004 Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. (PVPS) 
a v nasledujúcom roku na ňu previedla celú prevádzku vodovodov a kanalizácií vrátane zamestnancov. 
Infraštruktúra však ostala vo vlastníctve materskej spoločnosti PVS. Cieľom bolo sprivatizovať prevádzku formou 
odpredaja akcií PVPS a – podľa slov manažmentu PVS – získať takto prostriedky na investície do infraštruktúry.  
Generálny riaditeľ a zároveň predseda predstavenstva PVS sa k tomu vyjadril takto: „Realizáciou predmetných 
krokov sa vytvorili podmienky pre úspešné fungovanie progresívneho modelu tzv. oddelenej vodárenskej 
spoločnosti. Podotýkam, že sme zatiaľ prvou spoločnosťou zo siedmych transformujúcich sa vodárenských 
spoločností na Slovensku, ktorá prešla tak náročnými organizačnými zmenami.“3 
 
Rovnaký krok urobila v roku 2005 StVS, keď založila Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. 
(StVPS). PVS aj StVS uzavreli so svojimi dcérskymi prevádzkovými firmami zmluvy o nájme a prevádzke.4 
Napriek tomu, že v tejto fáze do vodárenských spoločností ešte nevstúpil súkromný subjekt, išlo o závažnú 
zmenu, pretože v tom čase už bolo jasné, že ide o prvý krok v procese, ktorý sa skončí privatizáciou prevádzky.  
 
V máji 2006 vyhlásila PVS aj StVS firmu Veolia za víťaza výberového konania na prevádzkovateľa vodárenskej 
infraštruktúry. Veolia kúpila 100 % akcií PVPS aj StVPS a zmenili sa aj prevádzkové zmluvy. Jednou 
z najdôležitejších zmien bola dohodnutá doba prenájmu na 30 rokov. Cena za akcie PVPS bola 400 miliónov Sk 
a za 100% akcií StVPS zaplatila Veolia 1,22 miliardy Sk.5 Ročné nájomné StVS je približne 600 miliónov Sk a 
PVS 140 miliónov Sk.6 Tým bola privatizácia zavŕšená a transakcie neskôr schválil aj Protimonopolný úrad.7 
 
 
Neplnenie podmienok finančného memoranda  
 
Napriek tomu, že spoločnosť PVPS bola do obchodného registra zapísaná dňa 21.12.2004, v ročnej správe 
projektu 2003/SK/16/P/PE/019, Dostavba ČOV Poprad-Matejovce vypracovanej k 31.12.2004 sa v časti 
Špecifické podmienky píše: 
„Žiadna takáto zmena sa doteraz neudiala, a preto nebolo potrebné o uvedených veciach informovať Komisiu“.  
 
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ako zodpovedný sprostredkovateľský orgán nielenže 
neinformovalo EK pravdivo, ale navyše ignorovalo aj ustanovenie o tom, že sa má „usilovať o dosiahnutie ex-ante 
(čiže vopred) dohody s komisiou o týchto zmenách“.  
 

 
3 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Výročná správa za rok 2004, http://www.pvsas.sk/_files/PVS2004.pdf   
4 Zmluvy o nájme infraštruktúry a o prevádzkovaní služieb StVS a PVS sú zverejnené na 
http://www.priateliazeme.sk/cepa/index.php?id=54&level=4&x=237597  
5 Voda priplavila obavy únie, Trend, 28.7.2006 
6 Do SR vstúpil vodohospodársky gigant – Veolia, http://ekonomika.sme.sk/clanok.asp?cl=2881621  
7 Rozhodnutia PMÚ č. 2006/FH/3/1/088 z 28.7. 2006 (http://www.antimon.gov.sk/files/14/2006/088.rtf) a č. 2006/FH/3/1/090 
zo 4.8. 2006, (http://www.antimon.gov.sk/files/14/2006/090.rtf)  

http://www.pvsas.sk/_files/PVS2004.pdf
http://www.priateliazeme.sk/cepa/index.php?id=54&level=4&x=237597
http://ekonomika.sme.sk/clanok.asp?cl=2881621
http://www.antimon.gov.sk/files/14/2006/088.rtf
http://www.antimon.gov.sk/files/14/2006/090.rtf
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Až v monitorovacej správe8 k 30.6.2005 sa objavila táto informácia: „Dňa 01.01.2005 Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a.s. vytvorila Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje vodovody 
a kanalizáciu v meste  Poprad. Na základe tejto skutočnosti došlo k zmene organizačnej štruktúry ako 
v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. tak aj Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.. U 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá je v zmysle zmluvy o financovaní konečným prijímateľom 
v rámci Opatrenia č. 2003 SK 16 P PE 019, nedošlo k zmene sídla, majetkových a ani ďalších administratívnych 
či účtovných identifikátorov (IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR). Európska komisia bude s touto skutočnosťou 
oboznámená.“ 
 
Táto informácia je však chybná, pretože spoločnosť PVPS nevznikla 1.1.2005, ale už 21.12.2004. V tejto správe 
sa navyše neobjavila informácia o prevádzkovej zmluve z 1.1.2005 medzi PVS a PVPS.  
 
V monitorovacej správe za rok 2005 sa uvádza: „03.10.2005 na základe informácií od konečného prijímateľa 
MŽP SR (SORO) odstúpilo MVRR SR (RO) informáciu o vytvorení Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti, a.s..  MVRR SR (RO) odstúpilo uvedenú informáciu EK 11.1.2006.“ 
 
Slovenskej strane teda trvalo viac ako rok, než vysvetlila EK problém, o ktorom ju mala vopred informovať 
a usilovať sa o ex-ante dohodu.  
  
Podobná situácia bola pri StVS a StVPS. Podľa monitorovacej správy za rok 2005: „25.01.2006 na základe 
informácií od konečného prijímateľa MŽP SR (SORO) odstúpilo MVRR SR (RO) informáciu o vytvorení 
Stredoslovenskej prevádzkovej vodárenskej spločnosti, a. s.(StVPS, a. s.)(1.1.2006) a o realizácii výberového 
konania na vstup strategického partnera do novovzniknutej  StVPS, a. s.(december 2005)“.  
 
MŽP SR teda opäť reagovalo neskoro a nesplnilo podmienku finančného memoranda, podľa ktorej sa malo 
usilovať o dosiahnutie dohody s EK o takýchto zmenách vopred.  
 
 
Reakcia Európskej komisie 
 
Na posúdenie privatizácie EK obstarala technickú asistenciu, ktorej prvá misia sa uskutočnila v máji 2006 a druhá 
začiatkom októbra 2006. Na základe tohto zisťovania zaslala EK vo februári 2007 Ministerstvu výstavby 
a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) ako riadiacemu orgánu pre Kohézny fond list, v ktorom konštatuje, že 
privatizáciou vodárenských prevádzkových spoločností došlo k „zmene ovplyvňujúcej povahu alebo podmienky 
realizácie projektu“ a že „nie je zabezpečené riadne finančné riadenie pomoci ES“.  
 
EK identifikovala tri hlavné okruhy problémov, a to: 
• nedostatočný opis činností a spôsobu monitorovania a kontroly, ako aj prípadného sankcionovania 

operátorov v kontrakte, na zabezpečenie kvality služieb, 
• neúmerná dĺžka zmlúv o prenájme a prevádzke, 
• nevhodnosť vzorca na výpočet nájmu. 
 
EK vyzvala orgány Slovenskej republiky, aby prijali opatrenia, ktoré mali zahrňovať: 
• renegociáciu zmlúv medzi konečnými prijímateľmi a prevádzkovými spoločnosťami, vrátane zapracovania 

chýbajúcich vykonávacích kritérií a skrátenia doby nájmu; 
• predloženie finančno-ekonomických analýz novej situácie v jednotlivých dotknutých projektoch na EK, ak 

analýzy ukážu, že kontrakty sú finančne nevýhodné pre vodárenské spoločnosti, slovenské orgány by mali 
žiadať zmenu vzorca na výpočet nájomného. 

 
Zároveň EK upozornila, že „v prípade neuspokojivej odpovede Slovenskej republiky a neriešenia vzniknutých 
problémov v prevádzkových zmluvách Komisia prijme opatrenia na základe článku H(1) prílohy II Nariadenia (ES) 
č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a zastaví podporu pre dotknuté projekty KF 

 
8 Monitorovaciu správu vypracováva každých 6 mesiacov sprostredkovateľský orgán, ktorým je v tomto prípade MŽP SR, 
a to za každý projekt podporený z programu ISPA alebo Kohézneho fondu. Táto správa je zaslaná Európskej komisii 
a schvaľovaná Monitorovacím výborom pre Kohézny fond, na ktorom sa prerokúvajú aj prípadné zmeny v projekte. 
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a ukončí proces preskúmania danej záležitosti za účelom navrhnutia riešenia a následne prikročí k finančným 
korekciám.“9 
 
StVS a PVS navrhli dodatky k zmluvám prevádzke a nájme, v ktorých boli čiastočne odstránené niektoré 
nedostatky, na ktoré upozorňovala EK, ale zásadnú pripomienku – skrátenie doby nájmu – ani StVS ani PVS 
neprijali.  
 
V apríli 2007 prerokovala Vláda SR dokument Aktuálne problémy štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre 
programové obdobie 2004 – 2006 s identifikovaným priamym finančným dopadom. V tomto dokumente sa 
konštatuje, že ak „SR nebude akceptovať deklarované postupy EK do 21. 4. 2007, hrozí riziko finančných 
korekcií a zastavenia pomoci z KF. Možné celkové straty pri uvedených projektoch predstavujú pri kurze z 29. 3. 
2007 (33.518,- Sk/euro) 3 483 750 880,- Sk, z toho 2 044 305 656,- Sk z KF a 870 937 678,- Sk zo štátneho 
rozpočtu. Nakoľko StVS je konečným prijímateľom aj pri projektoch, spolufinancovaných zo štrukturálnych 
fondov, je ohrozené z dôvodu privatizácie aj čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov vo výške 
393 196 742,- Sk.“10 Vláda však k privatizácii StVPS a PVPS neprijala žiadne uznesenie.  
 
Keďže StVS aj PVS odmietli zásadnú pripomienku EK voči tridsaťročnému prenájmu, pozastavilo Ministerstvo 
financií SR v máji 2007 schvaľovanie žiadostí o platby pre všetky štyri projekty týchto spoločností, dokiaľ nebudú 
vyriešené problémy, ktoré vznikli privatizáciou. 
 
Ani technická asistencia MŽP SR, ktorá mala pomôcť riešiť problém doby nájmu, k ničomu neviedla. Paradoxné 
je, že sa na nej podieľala tá istá právna kancelária, ktorá pripravovala kontroverzné prevádzkové zmluvy 
s tridsaťročnou lehotou prenájmu a samozrejme, že za túto službu dostala zaplatené.  
 
Na rokovaní štátneho tajomníka MVRR SR so zástupcami EK v septembri 2007 sa okrem potvrdenia možných 
sankcií hovorilo aj o tom, že v prípade nesplnenia podmienky skrátenia doby nájmu nebudú PVS a StVS 
oprávnené žiadať ani o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie 
v období 2007 – 2013 a dokonca môže byť vylúčená podpora týchto vodárenských spoločností pri využívaní 
všetkých fondov EÚ. Podľa slov zástupcov EK je dôležité riešiť nielen tieto štyri projekty KF, ale EK bude 
presadzovať spoločný prístup ku všetkým členským krajinám EÚ.9  
 
 
Záver a odporúčania 
 
Už v roku 2002 malo Slovensko problémy spôsobené privatizáciou verejných vodárenských služieb, vtedy išlo 
o privatizáciu v regióne Trenčína (pozri http://www.priateliazeme.sk/cepa/pdf/vodarne_trencin.pdf). Poučenie 
z tejto skúsenosti však zrejme nebolo dostatočné, pretože Slovensko v prípade privatizácie StVPS a PVPS 
porušilo vopred dohodnuté, jasné a záväzné pravidlá.  
 
PVS a StVS, ktoré sprivatizovali prevádzku vodovodov a kanalizácií, vedeli, že o akejkoľvek zmene 
prevádzkového modelu musia vopred informovať EK, ktorá im poskytla finančnú pomoc na investície do 
infraštruktúry a slovenská strana bola povinná „usilovať sa o dosiahnutie ex-ante dohody“ s EK o týchto 
zmenách. K tomu však nedošlo, pretože vodárenské spoločnosti o svojich zámeroch EK vopred neinformovali, 
ani MŽP SR ako sprostredkovateľský orgán nedokázalo reagovať a neupozornilo na túto zmenu vopred a už 
vôbec sa neusilovalo o dosiahnutie ex-ante dohody.   
 
Takéto konanie (resp. nečinnosť) je jednoznačne porušením podmienok finančného memoranda. Keďže 
EK nemala dostatočné informácie o pripravovanej privatizácii, trvalo jej viac ako rok, kým začala konať. Keďže 
vodárenské spoločnosti odmietli hlavnú námietku EK voči prevádzkovým zmluvám – neúmerne dlhú lehotu nájmu 

 
9 Správa o riešení situácie v projektoch spolufinancovaných z Kohézneho fondu, vzniknutej vstupom strategického partnera 
do vodárenských prevádzkových spoločností, z toho vyplývajúcich rizikách a navrhovaných opatreniach zo strany Slovenskej 
republiky, materiál na pripomienkové konanie,  http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=17&cat=55&comment=3172  
10 Aktuálne problémy štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2004 – 2006 s identifikovaným 
priamym finančným dopadom, materiál na rokovanie Vlády SR, 
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/F9944FA3C2EBE7FDC12572B10034B926?OpenDocument  

http://www.priateliazeme.sk/cepa/pdf/vodarne_trencin.pdf
http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=17&cat=55&comment=3172
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/F9944FA3C2EBE7FDC12572B10034B926?OpenDocument
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– mohla EK zastaviť platby pre všetky projekty týchto spoločností. Slovenská strana v tomto predbehla EK, keď 
v máji Ministerstvo financií SR všetky platby pozastavilo.  
 
V tomto čase (november 2007) je na ťahu slovenská vláda, ktorá by mala zaujať k celému prípadu jasné 
stanovisko. Dokument, ktorý pripravilo MVRR SR9 zatiaľ nebol predložený vláde na rokovanie. 
 
Aby sa v budúcnosti zmenšilo riziko opakovania týchto problémov, je potrebné: 
 
• uplatňovať možnosť pozastavenia platieb pre konečných prijímateľov zo strany platobného orgánu už 

v štádiu príprav akýkoľvek zmien charakteru vlastníctva ktorejkoľvek časti financovanej infraštruktúry, alebo 
závažných zmien prevádzkového rámca, ktoré by ovplyvnili charakter prevádzky alebo jej podmienky 
realizácie, alebo by poskytli súkromnému alebo verejnoprávnemu subjektu neprimerané výhody,  

• pri spracovávaní monitorovacích správ zo strany sprostredkovateľského orgánu dôsledne zisťovať, či 
konečný prijímateľ pripravuje takéto zmeny a zvážiť možnosť zavedenia sankcií pre konečného prijímateľa 
(napríklad pozastavenie platieb), ak uvedie nepravdivé alebo neúplné informácie, 

• pri výberovom konaní na dodávateľov služieb v rámci technickej asistencie vylúčiť z výberového konania 
všetky subjekty, ktoré by mohli byť v konflikte záujmov pri formulovaní odporúčaní pre konečného prijímateľa 
alebo pre iný subjekt, ktorému sú výstupy technickej asistencie určené. 


