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PRÍHOVOR   
 

Štátny podnik Hydromeliorácie  Bratislava od svojho vzniku dňa 01.07.2003 

vykonáva činnosti zabezpečujúce  správu, prevádzku hydromelioračných 

zariadení a nakladanie s majetkom štátu v súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. 

o štátnom podniku. 

Spravuje majetok hlavných melioračných zariadení (HMZ) v nadobúdacej 

hodnote  9,4 mld. Sk, z toho závlahové systémy  na výmere 321 294 ha s 

celkovou nadobúdacou   hodnotou 7,1 mld. Sk a zostatkovou hodnotou  3,0 mld. Sk 

a odvodňovacie sústavy s celkovou nadobúdacou hodnotou 2,3   mld. Sk 

a zostatkovou hodnotou 0,6 mld. Sk, ktoré odvodňujú výmeru cca 450 tis. ha 

poľnohospodárskej pôdy.  

          V  roku 2007 sa závlahové  systémy využívali formou prenájmu 

agropodnikateľom na výmere 226 tis. ha. Prevádzku spoločných a špeciálnych 

objektov priamo súvisiacich a podmieňujúcich funkčnosť závlah (cca 70 tis. ha) 

zabezpečuje priamo správca štátny podnik.  

Starostlivosť  o odvodňovacie zariadenia zabezpečuje štátny podnik ako ich 

správca a to najmä  funkčnosť odvodňovacích čerpacích staníc.  

Finančné prostriedky na správu a zabezpečenie prevádzky uvedených 

zariadení získava štátny podnik v podstatnom rozsahu z rozpočtu kapitoly 

Ministerstva pôdohospodárstva SR. Pretrvávajúci každoročný pokles týchto 

zdrojov neumožňuje zabezpečiť potreby údržby a opráv týchto zariadení vo 

vlastníctve štátu.  

Forma využívania závlah prostredníctvom nájmu agropodnikateľom sa 

čiastočne osvedčila, o čom svedčí aj zvýšený rozsah dodanej vody takmer 25,0 

mil. m3 jednotlivým užívateľom. 
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Hydromeliorácie, š.p. uzavreli s agropodnikateľmi nájomné zmluvy na 226 tis. 

ha funkčných závlahových sústav. Na spoločnom rokovaní koncom februára tohto 

roku s užívateľmi a nájomcami závlah za účasti pracovníkov Ministerstva 

pôdohospodárstva SR a Hydromeliorácií, š.p. odzneli zo strany nájomcov 

požiadavky na zmenu uzatvorených zmluvných vzťahov z doby neurčitej na dobu 

určitú 10 – 15 rokov, aby boli splnené podmienky pre získanie podpory 

z eurofondov. Tento trend bude Hydromeliorácie, š.p. podporovať. 

Hydromeliorácie, š.p., ako zakladateľom poverený správca nedokáže 

z vlastných zdrojov zabezpečiť bez podpory štátu plnohodnotný rozsah správy 

hydromelioračného majetku a nakladanie s ním. Túto skutočnosť jednoznačne 

potvrdili negatívne hospodárske výsledky za ostatných 5 rokov existencie 

štátneho podniku, nakoľko cena prenájmu ako i cena za dodávku závlahovej vody 

boli zakladateľom určené bez zohľadnenia skutočných nákladov. Tento stav 

v roku 2007 konštatovala vo svojich záveroch aj pracovná komisia ministerstva na 

svojich zasadnutiach. Komisia na svojom ostatnom zasadnutí preto navrhla 

potrebu zmeny správy tohto majetku. Z doteraz navrhovaných a komisiou 

prehodnotených alternatív a foriem správy,  komisia odporúča prevod správy 

hydromelioračného majetku na SPF.  

 Rozhodujúce pravidlá pre ekonomické a prevádzkové fungovanie štátneho 

podniku v roku 2007, predovšetkým z pohľadu správy a spôsobu využívania 

závlahových sústav pre rok 2007 navrhla pracovná skupina pri MP SR v Materiáli 

vecnej a časovej postupnosti riešenia zmeny správy a využívania hlavných 

melioračných zariadení vo vlastníctve štátu a na vyčlenenie výskumno – 

vývojovej  zložky zo štátneho podniku Hydromeliorácie, ktorý bol spracovaný 

a jednotlivým účastníkom na rokovaní predložený Sekciou poľnohospodárstva  MP 

SR, pracovnú poradu viedol minister poľnohospodárstva.  
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Pracovná porada ministra na základe diskusie k tomuto materiálu prijala 

zásadné a vecné východiskové závery, ktoré sú určujúce a záväzné pre ďalší 

postup pri zmene správy a využívania HMZ vo vlastníctve štátu a na vyčlenenie 

výskumno – vývojovej zložky. 

V dôsledku týchto záverov bolo financovanie potrieb správy štátneho 

podniku v roku 2007 zabezpečované na princípe rozpočtovej organizácie a to 

prostredníctvom Zmluvy o dielo na dodanie výsledkov riešenia vývojovej služby č. 

HM/052/100/2007 „Projekt postupu a prípravy koncepcie na zmeny usporiadania 

správy a spôsobu nakladania s majetkom HMZ vo vlastníctve štátu a delimitácie 

výskumno – vývojovej zložky“ a Zmluvy o dielo  na dodanie výsledkov riešenia 

vývojovej služby č. HM/102/100/2007 „Projekt ďalšieho postupu a prípravy 

koncepcie na zmeny usporiadania správy a spôsobu nakladania  s majetkom HMZ 

vo vlastníctve štátu“. 

V priebehu roku 2007 vydalo MP SR dve ďalšie kľúčové Rozhodnutia, ktoré 

podstatne ovplyvnili priebeh a následne budúcnosť vývoja štátneho podniku 

Hydromeliorácie. 

Prvým bolo Rozhodnutie č. 1487/2007-420 z 26.02.2007, ktorým MP SR 

zrušilo dňom 30.06.2007 bez likvidácie štátny podnikDruhým bolo Rozhodnutie č. 

4374/2007-420 zo dňa 16.10.2007, ktorým MP SR rozhodlo o zrušení 

rozhodnutia 1487/2007 zo dňa 16.02.2007, na základe ktorého zrušilo dňom 

30.06.2007 bez likvidácie štátny podnik Hydromeliorácie. 

Očakávam, že v druhej polovici roka 2008 dôjde k definitívnemu 

rozhodnutiu ako aj o forme zabezpečovania správy a nakladania s 

hydromelioračným majetkom v ďalšej budúcnosti. 

 

                                                                                  Ing. Pavel  Halmo 
                                                  riaditeľ Hydromeliorácie, š.p. 
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I.  ZÁKLADNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠTÁTNEHO PODNIKU 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov štátneho  podniku: Hydromeliorácie,  štátny podnik 

 

Skratka štátneho podniku: HM, š.p. 

 

Právna forma: štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných  

                                                záujmov 

 

Sídlo štátneho podniku: Vrakunská 29,  Bratislava 211 

 

PSČ: 825 63 

 

Číselná kodifikácia: 

 

Ø IČO (identifikačné číslo organizácie)       35 860 839 

Ø DIČ (daňové identifikačné číslo)      2021730073 

Ø IČ DPH  (identifikačné číslo organizácie pre DPH)                 SK 2021730073 

Ø OKEČ (odvetvová klasifikácia ekonomických činností)           7 00000 

Ø Správne územie             Slovenská republika 

 

Bankové spojenie:  Dexia banka Slovensko a.s., regionálna pobočka Bratislava  

 

Číslo účtu:  4854090001/5600 

 

Zakladateľ:   Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Pš, 

 vložka 425/B 
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2. VZNIK A POSLANIE ŠTÁTNEHO PODNIKU  
 

Hydromeliorácie, štátny podnik bol založený zakladacou listinou číslo  

2019/03-420/117 zo dňa 11. marca 2003 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona  

č. 111/1990 Zb., o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Štátny podnik bol založený 

na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, má celoslovenskú pôsobnosť a jeho 

základným poslaním je vykonávanie verejnoprospešných činností v oblasti správy 

a prevádzky hlavných melioračných zariadení. 

Hydromeliorácie, š.p. vznikol 1. júla 2003 z majetkovej podstaty odštepného závodu 

Hydromeliorácie, vyčlenením zo Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Banská 

Štiavnica, ktorý prešiel do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. 

Hydromeliorácie, š.p. spravuje štátny majetok zložený z majetku hlavných 

závlahových a hlavných odvodňovacích zariadení (HZZ a HOZ). 

 
3. PREDMET ČINNOSTI 
 

Hlavným predmetom činnosti štátneho podniku je zabezpečovanie správy a prevádzky 

hlavných melioračných zariadení v oblasti závlahových a odvodňovacích zariadení  

a udržiavanie ich vo funkcieschopnom stave. Štátny podnik zabezpečuje aj ostatné činnosti, 

ktoré súvisia s hlavnou činnosťou, a to predovšetkým: 

a) investičná činnosť hlavných závlahových a odvodňovacích zariadení; 

b) opravy, údržbu a prenájom hlavných melioračných zariadení; 

c) vo výskumno-vývojovej zložke, rieši úlohy výskumu a vývoja v oblasti hydromeliorácií, 

životného prostredia, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka; 

d) poradenstvo – konzultačnú a lektorskú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, 

vodného hospodárstva a rozvoja vidieka; 

e) školiacu činnosť v oblasti meliorácií, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, 

regionálneho rozvoja, a ochrany životného prostredia; 

f) prevádzkovanie informačných systémov, automatizované spracovanie údajov; 

g) plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre štátny podnik z vodného zákona a súvisiacich 

predpisov ako aj inej platnej legislatívy; 

h) vykonáva aj ostatné pomocné a vedľajšie činnosti v takom rozsahu, aby nebolo 

narušené plnenie hlavného predmetu činnosti. 
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4. ŠTATUTÁRNY ORGÁN 
      Riaditeľ:  Ing. Pavel Halmo 
 
5. MATERIÁLNO TECHNICKÁ ZÁKLADŇA ŠTÁTNEHO PODNIKU  

 
V roku 2007 štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. Bratislava zabezpečoval správu 

a prevádzku majetku štátu v nasledovnej štruktúre: 

 

Ukazovateľ Merná jednotka Rozsah 

Výmera závlah ha 321 294 
Čerpacie stanice závlahové počet 487 
Čerpacie stanice odvodňovacie počet 24 
Dĺžka odvodňovacích kanálov km 5 844 
Dĺžka závlahových kanálov km 294 
Dĺžka závlahovej rúrovej siete km 9 480 
 
 
 
6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 

 
Majetok štátu v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p. 

 

Ukazovateľ Merná jednotka Hodnota r. 
2006 

Hodnota r. 
2007 

Spolu majetok tis. Sk 3 833 874 3 573 894 
Dlhodobý hmotný majetok tis. Sk 3 813 261 3 565 909 
Dlhodobý nehmotný majetok tis. Sk 74 182 
Obežný majetok tis. Sk 20 271 7 635 
     - v tom krátkodobé pohľadávky  tis. Sk 5 819 1 145 
Ostatný majetok tis. Sk 268 168 
Vlastné imanie a záväzky tis. Sk 3 833 874 3 573 894 
Vlastné imanie tis. Sk 3 557 187 3 288 322 
     - v tom základné imanie tis. Sk 3 629 995 3 355 541 
                kapitálové fondy tis. Sk 200 351 200 351 
Záväzky tis. Sk 103 023 120 632 

Ostatné pasíva tis. Sk 173 664 164 940 
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II. ČINNOSŤ  ŠTÁTNEHO  PODNIKU  V ROKU   2007 
 
1.  SPRÁVA  A PREVÁDZKA  HYDROMELIORAČNÝCH  ZARIADENÍ 
     

 V roku 2007 bola správa a prevádzka hydromelioračného majetku určovaná 

dôležitými rozhodnutiami zakladateľa, ktoré boli prijímané priebežne a sú obsiahnuté 

v nasledovných dokumentoch: 

• „Závery z rokovania pracovnej porady ministra o vecnej a časovej postupnosti 

riešenia zmeny správy a využívania hlavných melioračných zariadení vo vlastníctve 

štátu a na vyčlenenie výskumno-vývojovej zložky zo š. p. Hydromeliorácie“ 

z rokovania 3. porady vedenia ministerstva zo dňa 20. februára 2007, ktorého sa 

zúčastnili zástupcovia MP SR, š. p. Hydromeliorácie, SPF, VÚPOP a SPPK. 

• „ROZHODNUTIE MP SR  Číslo: 1487/2007 – 420 zo dňa 26. februára 2007“ 

o zrušení štátneho podniku Hydromeliorácie dňom 30.6.2007 bez likvidácie 

• „Záznam z rokovania komisie ministra pôdohospodárstva pre hydromeliorácie zo 

dňa 26.6.2007“ k problematike zrušenia štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava 

a zmeny správy štátnych hydromelioračných zariadení, ktorá vyplýva z rozhodnutia 

Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1487/2007-420 zo dňa 26 februára 2007 

• „Zadanie ministra pôdohospodárstva  číslo 2/2007 zo dňa 28.8.2007“ o zriadení 

komisie na prípravu variantov transformácie súčasného stavu hydromelioračného 

majetku 

• „ROZHODNUTIE MP SR  Číslo: 4374/2007 – 420 zo dňa 16. októbra 2007“ 

o zrušení predchádzajúceho rozhodnutia č. 1487/2007 – 420 zo dňa 26.02.2007 

o zrušení štátneho podniku Hydromeliorácie bez likvidácie 

(uvedené dokumenty sú prílohou č. II/1 - 1. až 5. tejto Výročnej správy). 

 

Správa a prevádzka hlavných melioračných zariadení v roku 2007 bola zabezpečovaná 

v súlade s „Projektom plánovanej údržby a opráv hydromelioračného majetku ...v roku 2007“. 

Účelom tohto projektu je zachovanie prevádzkyschopného stavu, zabezpečovania údržby 

opráv a odstraňovania havárií na hydromelioračnom majetku vo vlastníctve štátu. Tento 

projekt bol predložený Ministerstvu pôdohospodárstva SR ako súčasť žiadosti o poskytnutie 

dotácií v zmysle Výnosu MP SR zo 7. decembra 2005 č. 3703/2005-100 v pôsobnosti MP SR  

dňa  28.02.2007, pričom celkové náklady boli kvantifikované vo výške 59 400 tis. Sk bez 

DPH.  
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Jeho prerokovanie sa uskutočnilo v komisii MP SR pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie 

dotácií na zachovanie prevádzkyschopného stavu hlavných melioračných zariadení dňa 

04.04.2007 a bola schválená dotácia vo výške 25,7 mil. Sk, na základe čoho bola uzatvorená 

„Zmluva o poskytnutí dotácií medzi MP SR a štátnym podnikom HM, š.p.“ dňa 26.04.2007.  

 
K zabezpečeniu organizačných opatrení na prípravu závlah v roku 2007 sa pristúpilo 

ihneď po rokovaní pracovnej porady ministra vo vecnej a časovej postupnosti riešenia zmeny 

správy a využívania hlavných melioračných zariadení vo vlastníctve štátu a na vyčlenenie 

výskumno-vývojovej zložky zo štátneho podniku HM, š.p., ktorá sa uskutočnila 20.02.2007. 

Pracovná porada vedenia ministerstva rozhodla o zmene doterajšieho spôsobu prevádzkovania 

a využívania závlahových sústav prostredníctvom prevádzkovateľov tak, že od roku 2007 

budú závlahové technicko-prevádzkové celky dané do dlhodobého prenájmu 

agropodnikateľom, združeniam agropodnikateľov a prevádzkovateľom.  

V zmysle rozhodnutia zakladateľa MP SR, štátny podnik HM, š.p. vypracoval ponuku 

nájmu všetkých neprenajatých štátnych závlahových systémov s tým, že od roku 2007 bude 

možná dodávka závlahovej vody len formou ich prenájmu.  

Ponuka konkrétnych technicko-prevádzkových celkov závlah bola uvedená na 

webovej stránke štátneho podniku, vrátane základných podmienok prenájmu, ako aj formy 

predkladania návrhov na nájom technicko-prevádzkových celkov hlavných závlahových 

zariadení (TPC HZZ) na celkovej výmere 247 tis. ha. Taktiež boli uverejnené inzeráty v troch 

periodikách (SME, Roľnícke noviny a ÚJ SZO). Cena ročného nájmu bola určená 

zakladateľom vo výške  1,- Sk za 1 ha vybudovanej výmery. (ponuka je v prílohe č. II/1 - 6.). 

Následne bola nájomná zmluva dopracovaná do konkrétnej podoby a predložená na 

schválenie zakladateľovi. Po jej schválení sme pristúpili k posudzovaniu prihlášok záujemcov 

o prenájom TPC HZZ a k uzatváraniu nájomných zmlúv. Do konca mesiaca máj boli 

z uverejnenej ponuky prenajaté závlahové sústavy na výmere 134 703 ha. Tým 

agropodnikateľom, ktorí už mali prenajaté závlahy od roku 2006 boli zmluvy potvrdené na 

nové podmienky nájmu na výmere 74 344 ha. 
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Na konci roka 2007 bol stav prenájmu TPC HZZ nasledovný: 

Región:   výmera v ha:      počet ČS:  počet zmlúv: 

Záhorie            14 035     17       12 

Podunajská nížina         131 719   140     111 

Trnavská tabuľa           39 837     48       32 

Pohronie a Poiplie           23 491     27       15 

Východoslovenská nížina          17 466     14       11 

CELKOM:          226 548   246      181 

(zoznam nájomcov je v prílohe č. II/1 - 7.) 
 

Uzatváranie nájomných zmlúv predstavovalo mimoriadne pracovné zaťaženie 

pracovníkov odboru správy a prevádzky hlavných melioračných zariadení, nakoľko bolo 

potrebné v krátkom čase vykonať množstvo administratívnych ale aj organizačno – 

technických úkonov ako napríklad: 

Ø vyhotovenie a evidencia nájomných zmlúv (181) 

Ø odovzdanie prenajatého TPC HZZ nájomcovi a vyhotovenie protokolu o odovzdaní 

a prevzatí u „nových“ nájomcov 

Ø aktualizácia nájomných zmlúv u „starých“ nájomcov 

Ø zmena obchodných vzťahov v odbere elektriny na závlahových čerpacích staniciach si 

vynútila rokovania s tromi dodávateľmi elektriny – ZSE, SSE a VSE o podmienkach 

prevodu odberných miest (ČOM) na nových odberateľov – nájomcov a o zachovaní 

výhodných podmienok odberu elektriny v nových odberateľských zmluvách (výnimka 

z nedodržania účinníka cos φ a sezónny produkt X2S) 

Ø príprava dokladov na prevod odberných miest elektriny a ich zasielanie na energetické 

spoločnosti (148 odberných miest) 

Ø sledovanie fakturácie odberov elektriny na prenajatých závlahových čerpacích 

staniciach a  refakturácia spotreby elektriny na zavlažovanie, ktorá vznikla 

v prechodnom období prevodu ČOM, nájomcom. 

 

Okrem nájomných zmlúv boli uzatvorené a potvrdené zmluvné podmienky na 

sfunkčnenie, opravy a údržbu podmieňujúcich objektov (privádzače, podávacie ČS, rozvodne, 

odvodňovacie ČS a pod.), bez ktorých nie je možné uviesť do využívania závlahy na výmere 

68,5 tis. ha v počte 20 zmlúv. Tieto zmluvy boli uzatvorené na dobu určitú do konca roku 
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2007, resp. na vegetačné obdobie, počas ktorého sú závlahy využívané. (zoznam zmlúv je 

v prílohe č. II/1 – 8.) 

 Na základe záverov prijatých na rokovaní pracovnej porady ministra 

pôdohospodárstva (20.02.2007) bol schválený návrh vecnej a časovej postupnosti riešenia 

zmeny správy a využívania hlavných melioračných zariadení vo vlastníctve štátu ako aj 

odčlenenie výskumno – vývojovej zložky štátneho podniku Hydromeliorácie. Z dôvodu 

navrhovaných zmien, ako bolo zrušenie doterajších podnikateľských aktivít štátneho podniku 

viazaných na dodávku závlahovej vody agropodnikateľom  a prenájom  závlahových 

systémov (z 90,- Sk/ha na 1,- Sk/ha) nastal u štátneho podniku Hydromeliorácie výrazný 

výpadok rozhodujúcich príjmov z podnikania s majetkom štátu a tým aj výpadok tvorby 

vlastných zdrojov. Súčasne  v súvislosti s potrebou prípravy a postupnej realizácie 

jednotlivých krokov pri zmene správy a využívania HMZ vznikla pre štátny podnik povinnosť 

zabezpečovať celý rad nových úloh nad rámec bežného zabezpečenia správy a využitia HMZ 

vo vlastníctve štátu. 

 Vychádzajúc z potreby koordinácie a finančného zabezpečenia realizácie zmeny 

správy a využívania HMZ podľa schválenej vecnej a časovej postupnosti, vznikla potreba MP 

SR objednať u štátneho podniku Hydromeliorácie na obdobie do 30.júna predmetnú 

koncepčno – vývojovú službu. 

 Hlavným predmetom služby bolo spracovanie  potrebných postupov a prípravných 

prác na zabezpečenie úloh súvisiacich s plánovanými zmenami organizačného usporiadania 

správy a spôsobu nakladania s majetkom HMZ vo vlastníctve štátu a následne zabezpečiť 

realizáciu rozhodnutia MP SR č. 1487/2007 – 420 (zo dňa 26.02.2007) o zrušení štátneho 

podniku Hydromeliorácie bez likvidácie s uloženými nadväznými opatreniami o majetku 

a záväzkoch zrušeného štátneho podniku. 

 Koncepčno – vývojová služba bola vykonávaná v období 02 – 06/2007 v 5 časových 

etapách. Z reálnych výstupov, dokumentov a konkrétnych činností je potrebné uviesť tie 

najdôležitejšie: 

- Zabezpečenie delimitácie výskumu a vykonávanie mimoriadnej inventarizácie 

majetku a záväzkov v súvislosti s delimitáciou výskumu 

- Výzva na prenájom HMZ a realizácia prenájmov závlahových systémov (prenájom za 

1,- Sk/ha) 
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- Príprava majetku HMZ na delimitáciu na SPF, vykonanie mimoriadnej inventarizácie 

majetku HMZ, spracovanie preberacích a odovzdávacích protokolov 

hydromelioračných stavieb. 

 V súlade s rozhodnutím o zrušení štátneho podniku Hydromeliorácie bol majetok 

HMZ pripravený na prevod do SPF. Vzhľadom na to, že nebolo možné pre nedoriešené 

legislatívne opatrenia realizovať tento prevod správy a majetku HMZ v stanovenom termíne 

(01.07.2007) bolo potrebné prehodnotiť pôvodné rozhodnutie MP SR a stanoviť  ďalšie 

postupy transformácie správy majetku HMZ. Z týchto dôvodov sa konalo rokovanie komisie 

ministra pre hydromeliorácie (26.06.2007 Príloha  II/1 - 3.), zo záverov ktorej vyplynula 

potreba pokračovania v koncepčno – vývojovej službe do konca roka 2007. V tejto II. etape 

koncepčno – vývojovej služby  (07 – 12/2007) bolo realizovaných niekoľko dôležitých 

reálnych výstupov, dokumentov a konkrétnych činností, ktoré uvádzame: 

- Návrh zámeru zabezpečovania výkonu správy hydromelioračných zariadení po roku 

2007 

- Správa o vyhodnotení závlahovej sezóny roky 2007 a vyúčtovanie poskytnutých 

finančných prostriedkov podľa Výnosu MP SR č. 3703/2005-100 

- Analýza súčasného stavu usporiadania majetku HMZ 

- Pasportizácia nefunkčných závlahových stavieb 

- Pasportizácia odvodňovacích kanálov pretekajúcich intravilánmi obcí. 

 Výsledky riešenia koncepčno – vývojovej služby boli protokolárne odovzdávané 

postupne na kontrolných a preberacích rokovaniach (8) podľa schváleného harmonogramu a 

zhrnuté do záverečných správ za jednotlivé etapy. 

Príprava zmlúv na prenájom TPC HZZ ovplyvnila začatie závlahovej sezóny 

vzhľadom na postupné preberanie závlahových sústav od pôvodných prevádzkovateľov a 

následné odovzdávanie nájomcom a to najmä vo vzťahu k veľkému rozsahu objektovej 

skladby, ako aj veľkému rozsahu podzemných rozvodov rúrových sietí (takmer 7 000 km a 58 

000 hydrantov). Keďže prerokovanie a podpísanie zmlúv mohlo byť uskutočňované až po 

schválení „Projektu plánovanej údržby a opráv hydromelioračného majetku“, ktorý bol v 

komisii MP SR prerokovaný 04.04.2007 a jeho zmluvné  potvrdenie 26.04.2007, kedy bola 

uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácií na zachovanie prevádzkyschopného stavu 

hydromelioračných zariadení, začínali noví nájomcovia s využívaním závlah v druhej polovici 

apríla a v priebehu mája. 
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V závlahovej sezóne bolo celkovo dodaných 24 351 969 m3 vody. V jednotlivých 

regiónoch boli dodané nasledovné množstvá závlahovej vody: 

− v regióne Podunajská nížina     14 675 082 m3 

− v regióne Trnavská tabuľa       4 254 430 m3 

− v regióne Pohronie a Poiplie       2 890 381  m3  

− v regióne Záhorie        2 441 648  m3 

− v regióne Východoslovenská nížina           90 428  m3. 

Podrobenejšie a konkrétne údaje uvádzame v nasledovných prílohách: 

V prílohe č. II/1 - 9. je zoznam nájomcov, ktorí v roku 2007 realizovali dodávku závlahovej 

vody na prenajatých TPC HZZ jednak pre vlastnú potrebu jednak pre agropodnikateľov, ktorí 

o to prejavili záujem a dohodli sa s nájomcom na podmienkach. 

V prílohe č. II/1 - 10. je grafické porovnanie odberov závlahovej vody v jednotlivých 

regiónoch. 

V prílohe č. II/1 - 11. je prehľad najvyužívanejších čerpacích staníc v roku 2007. 

Vzhľadom na klimatické podmienky tohto roku (nízke zrážky a vysoké teploty vo 

vegetačnom období) mohlo byť celkovo dodané množstvo vyššie. Prvovýrobcovia – 

nájomcovia závlah nedostatočne využili najmä zavlažovanie poľných plodín (kukurica, 

obilniny a krmoviny). Za hlavnú príčinu možno označiť váhavosť na strane agropodnikateľov 

so začatím závlah, ale hlavne nedostatok vhodného závlahového detailu zo strany užívateľov. 

Pre budúce závlahové sezóny je nutné už v súčasnosti začať s obnovou závlahových strojov 

najmä so zameraním sa na závlahu poľných plodín a to formou ich doplnenia, resp. zakúpenia 

nového detailu z prostriedkov fondov EÚ. Zo strany štátneho podniku bude nutné k čerpaniu 

zdrojov z fondov EÚ vykonať úpravu zmluvných podmienok z doby neurčitej na dlhodobý 

prenájom 5 – 10 rokov. Zmluvy však môžu byť potvrdzované aj na dlhšie obdobie. Ukazuje 

sa tiež nová možnosť zabezpečovania závlah formou servisnej služby odbornými 

organizáciami, čo v doterajšej praxi nebolo touto formou vykonávané. Súčasne sa žiada 

pristúpiť k urýchlenej rekonštrukcii, výmene a novej skladbe čerpacej techniky tak, aby 

zodpovedala využívaniu a rozmiestneniu nových zavlažovacích strojov.  

Technický stav prenajatých TPC HZZ zodpovedá klesajúcej úrovni financovania. 

Minimalizácia nákladov na opravy a údržbu sa negatívne prejavuje na ich funkčnosti 

a prevádzkyschopnosti. Opravy technologických zariadení výmenou resp. náhradou 

komponentov (elektromotory, čerpadlá, transformátory a pod.) sa neriešia nákupom nových, 
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ale náhradou obdobnými z nevyužívaných čerpacích staníc rovnakého typu, pričom tieto 

zdroje sú obmedzené a nie vždy sú k dispozícii potrebné zariadenia. 

Výraznejšie sa prejavuje opotrebovanosť a technická zastaranosť technologických 

zariadení, z ktorých mnohé sú už po termíne životnosti a najmä elektrorozvodne čerpacích 

staníc vybudovaných v 60-tych až 70-tych rokoch minulého storočia už nevyhovujú súčasným 

technickým kritériám a normám. 

Opotrebovanosť čerpadiel sa prejavuje nižším výkonom a zvýšenou spotrebou 

elektriny, čo zvyšuje prevádzkové náklady a v konečnom dôsledku aj cenu závlahovej vody. 

Napríklad podávacie ponorné čerpadlo FLYGT vyžaduje každoročne pred spustením do 

prevádzky prehliadku tesnosti – premeranie izolačných stavov, čo predstavuje náklady 30 až 

60 tis. Sk na 1 čerpadlo, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zhorenia motora. Výmena 

tesnenia a zabezpečovacích prvkov proti zhoreniu, prípadne ložísk – tzv. stredná oprava 

predstavuje náklady 200 – 300 tis. Sk na 1 čerpadlo. Na prenajatých závlahách je v súčasnosti 

inštalovaných 33 čerpadiel FLYGT, z ktorých je funkčných a v prevádzke bude približne 13. 

Na zabezpečenie  servisných prehliadok je potrebných 400 - 800 tis. Sk a v prípade potreby 

stredných opráv je predpokladaný náklad 2,6 – 3,9 mil. Sk. 

Z nedostatku financií sme v roku 2005 prestali zabezpečovať prevádzku katódovej 

ochrany oceľových potrubí, ktorá bola vybudovaná na závlahách s prislúchajúcou výmerou 

asi 65 tis. ha. V dôsledku toho možno očakávať prevádzkové poruchy na rozvodoch 

závlahovej vody na takých závlahových sústavách ako sú Sĺňava, Močenok, Leváre – 

Malacky, Trnavská Tabuľa – Sever a iných, kde sú zabudované oceľové potrubia DN 600 – 

800 i viac, pričom v prípade poruchy je vyradená z prevádzky závlaha na veľkej výmere – 

rádovo tisíce ha. 

Závlahové privádzače k sústavám ako napríklad HŽO I a II, Šaľa – Kolárovo, 

Trnavská tabuľa – Sever sú konštruované ako otvorené kanály s tesneným korytom. 

V poslednej dobe sa prejavuje ako dôsledok nedostatočnej údržby zarastanie koryta kanálov 

krovinami a drevinami, čo poškodzuje betónové tesnenie v dilatačných špárach a má za 

následok prenikanie vody do zemných konštrukcií a následné poškodzovanie tesnenia 

a konštrukcie kanála premŕzaním. 

Prenájom závlahových sústav podľa počiatočného vývoja pozitívne ovplyvnil rozsah 

krádeží a vandalizmu, čím došlo aj k zníženiu priamych škôd. Oproti prvým piatym mesiacom 

tohto roku, kedy bol  priemerný nárast škôd 3 mil. Sk za jeden mesiac, po prenajatí 

závlahových sústav klesol priemerný nárast škôd na 1 mil. Sk mesačne.  
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Nastúpený úspešný trend pokazila bilancia posledných mesiacov roka, kedy sme 

zaevidovali niekoľko prípadov vážneho poškodenia technologických zariadení čerpacích 

staníc – najmä ich elektrozariadení, ktoré znefunkčnili viacero čerpacích staníc napríklad 

v Tomášove, Štvrtku na Ostrove, Mierove, Bernolákove, Lehniciach – Sáse a inde.  

V konečnej bilancii škôd v roku 2007 sme dospeli k sume 30,9 mil. Sk, na čom 

najväčší podiel mali krádeže kovových zariadení čerpacích staníc a rúrových sietí – 30,3 mil. 

Sk, na živelné udalosti (blesky a víchrice) pripadli škody za 0,5 mil. Sk a vandali spôsobili 

škody za 0,1 mil. Sk. Najväčší výskyt škôd čo do počtu (50 prípadov ) aj do výšky škôd (16,6 

mil. Sk) sme zaznamenali v regióne Podunajskej nížiny a Záhoria, naopak najmenej (19 

prípadov so škodou cca 2,0 mil. Sk) v regióne Trnavskej tabule. V porovnaní s minulými 

rokmi počas existencie štátneho podniku bola horšia bilancia škôd len v roku 2006, keď 

prevýšila tohtoročnú o 9,8 mil. Sk. Celková bilancia škôd na hydromelioračnom majetku za 

roky 2003 až 2007 predstavuje sumu 129,5 mil. Sk. 

Na odstraňovanie následkov škodových udalostí boli v roku 2007 použité dotačné prostriedky 

v sume 1,1 mil. Sk. 

Prehľad škôd na hydromelioračnom majetku za rok 2007 je v prílohe č. II/1 - 12. 

Napriek vykonaným zmenám v zabezpečovaní správy a prevádzky hydromelioračných 

sústav sa potvrdzujú doterajšie skúsenosti a poznatky z predchádzajúcich rokov, že 

nakladanie s majetkom hlavných melioračných zariadení a jeho využívanie na účely 

podnikania nezabezpečujú ekonomickú samostatnosť štátneho podniku. Je nevyhnutné nájsť 

spôsob na dostatočné financovanie starostlivosti o tento špecifický majetok štátu a zastaviť 

jeho nielen technický ale aj fyzický úpadok. 

Dotačné finančné prostriedky na zachovanie prevádzkyschopného stavu v zmysle 

Výnosu MP SR 3703/2005-100 boli zmluvne dohodnuté vo výške 25,7 mil. Sk a boli v celom 

rozsahu štátnym podnikom Hydromeliorácie použité nasledovne: 

• na prípravu prenajatých TPC HZZ na sezónu    10 565 tis. Sk 
• na spoločné a špeciálne objekty        5 651 tis. Sk 
• na údržbu a ochranu neprenajatých TPC HZZ (elektrina)    1 805 tis. Sk 
• na odstraňovanie havárií na HMZ       1 583 tis. Sk 
• na odvodňovacie zariadenia        6 096 tis. Sk 

spolu:    25 700 tis Sk 
 

Ich použitie v súlade so schváleným projektom je podrobne uvedené v prílohe č. II/1 - 13.  
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 Z uvedenej prílohy je zrejmé, že poskytnuté dotačné prostriedky nepostačovali na 

pokrytie nutných nákladov na opravy, údržbu a prevádzku hydromelioračného majetku 

v sezóne 2007 nakoľko v zmysle pravidiel stanovených Výnosom MP SR č. 3703/2005-100 

a na tento účel uzatvorenou zmluvou bolo ich čerpanie možné len do 30.11.2007 na základe 

preukázateľných nákladov, tj. uhradených dodávateľských faktúr. Určité náklady prevádzky 

vznikajú resp. sú preukázateľné až po 30.11. a na tieto náklady musel štátny podnik použiť 

vlastné zdroje. Najvýznamnejšou položkou v týchto nákladoch je elektrina spotrebovaná na 

neprenajatých závlahových čerpacích staniciach (cca 324 tis. Sk bez DPH) a odvodňovacích 

čerpacích staniciach ( cca 83 tis. Sk bez DPH), ktorú dodávatelia fakturujú s 15 až 20-dňovým 

oneskorením. Treťou významnou položkou sú náklady na prevádzku odvodňovacích 

čerpacích staníc (cca 84 tis. Sk bez DPH) za mesiac december. Spolu s ostatnými drobnými 

nákladmi na špeciálne objekty dosiahla suma nákladov neuplatniteľných v dotáciách čiastku 

cca 504 tis. Sk bez DPH. 

Údržba odvodňovacích kanálov je v posledných rokoch na okraji záujmu, čo sa 

prejavuje trvalým nedostatkom finančných prostriedkov. V „Projekte ...“ na rok 2007 sme 

predpokladali použiť 2,0 mil. Sk na odstraňovanie havarijných stavov na odvodňovacích 

kanáloch, ktoré boli v minulosti predmetom sťažností a žiadostí zástupcov samosprávy obcí 

a miest a ktoré boli tiež predmetom nariadení orgánov štátnej vodnej správy na vykonanie 

nápravných opatrení. Nakoľko nám v priebehu roka pribudli nové nariadenia pod hrozbou 

pokút, použili sme na odstraňovanie havarijných stavov na odvodňovacích kanáloch, ktoré 

vytvárali riziká vzniku škôd na majetku obcí v prípade výskytu prívalových vôd 4,9 mil. Sk. 

Jednalo sa predovšetkým o ochranu intravilánov Levíc, Bzenice, Krušoviec, Bokše, Bušiniec, 

Smrečian a iných. Napriek tomu sme nedokázali splniť všetky nariadenia orgánov štátnej 

vodnej správy. Za nesplnenie nariadenia, ktoré sa vzťahovalo na odvodňovací kanál v k. ú. 

Šoporňa nám bola uložená pokuta 10 000 Sk. 

Odvodňovacie stavby v správe HM, š.p. boli vybudované za účelom  

• znižovania hladiny podzemných vôd  

• zachytávania a odvádzania prívalových povrchových vôd 

• prečerpávania vnútorných vôd  

v prevažnej miere na poľnohospodárskej pôde, ale aj na ochranu intravilánov obcí, kedy sa 

stávajú súčasťou systémov protipovodňovej ochrany. 
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Odvodňovacie stavby nemajú komerčné využitie, naopak vyžadujú každoročne nemalé 

náklady na pravidelnú údržbu a opravy odvodňovacích kanálov a prevádzku prečerpávacích 

staníc.  

 V posledných rokoch bolo financovanie starostlivosti o odvodňovacie zariadenia 

minimalizované a aj v roku 2007 sa obmedzilo len na prevádzku funkčných prečerpávacích 

staníc zapojených do protipovodňovej ochrany a odstraňovanie tých havarijných stavov na 

odvodňovacích kanáloch, ktoré boli nariadené rozhodnutiami miestne príslušných úradov 

životného prostredia. 

 Z celkového počtu 24 odvodňovacích čerpacích staníc bolo v roku 2007 v prevádzke 

13 funkčných, ktoré sú zapojené do protipovodňovej ochrany a náklady na ich prevádzku boli 

nasledovné: 

§ opravy           41,1 tis. Sk bez DPH 

§ prevádzka a údržba    1 067,5 tis. Sk bez DPH 

§ náklady na elektrinu       280,2 tis. Sk bez DPH 

spolu:      1 988,8 tis. Sk bez DPH 

 Prevádzka odvodňovacích čerpacích staníc bola zabezpečovaná dodávateľsky 

prostredníctvom štyroch zmluvných partnerov - zoznam zmlúv je v prílohe č.II/1 - 14. 

 
 
2.  INVESTIČNÁ  VÝSTAVBA 
 
     Investičná výstavba na hlavných melioračných zariadeniach v roku 2007 nebola plánovaná 

ani realizovaná z dôvodu neprideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom už od r. 

2005. 

 
 
3.  VÝSKUM  A VÝVOJ 
 
 Na základe Opatrenia č. 1, Rozhodnutia č. 1487/2007 – 420 z 26.2.2007, ktorým MP 

SR zrušilo dňom 30.6.2007 bez likvidácie štátny podnik, bol oddelimitovaný majetok odboru 

výskumu a vývoja vrátane záväzkov z pracovno – právnych vzťahov ku dňu 31.3.2007 do 

správy  príspevkovej organizácie Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. 

 V súlade s tým bol vypracovaný  Súhrnný odovzdávajúci a preberací protokol, ktorý 

obsahoval 9 príloh a ktorým bol oddelimitovaný majetok v sume 8 004 197,30 Sk brutto 

a zároveň aj 19 pracovníkov.  



Výročná správa za rok 2007                                                                                                     Hydromeliorácie, š.p. 

 18 

4. EKONOMIKA A  FINANCOVANIE 
 
  V dôsledku bodu 6. východiskových záverov z pracovnej porady ministra, ktoré boli 

určujúce a záväzné pre ďalší postup pri zmene správy a využívania HMZ vo vlastníctve štátu 

v roku 2007 schválila pre MP SR úlohu vzhľadom na zrušenie doterajších podnikateľských 

aktivít a z toho vyplývajúci výpad štandardných príjmov, a naviac vznikajúcu potrebu výkonu 

nových činností, súvisiacich so zrušením štátneho podniku navrhnúť a objednať u štátneho 

podniku Hydromeliorácie spracovanie služby – „Projektu postupu pri zmene správy 

a využívania HMZ vo vlastníctve štátu“. 

Financovanie potrieb správy štátneho podniku v roku 2007 bolo zabezpečované na 

princípe rozpočtovej organizácie a to prostredníctvom Zmluvy o dielo na dodanie výsledkov 

riešenia vývojovej služby č. HM/052/100/2007 „Projekt postupu a prípravy koncepcie na 

zmeny usporiadania správy a spôsobu nakladania s majetkom HMZ vo vlastníctve štátu 

a delimitácie výskumno – vývojovej zložky“, v ktorej cena za plnenie  predmetu tejto zmluvy 

bola stanovená vo výške 14 088 000,- Sk vrátane DPH a Zmluvy o dielo  na dodanie 

výsledkov riešenia vývojovej služby č. HM/102/100/2007 „Projekt ďalšieho postupu 

a prípravy koncepcie na zmeny usporiadania správy a spôsobu nakladania  s majetkom HMZ 

vo vlastníctve štátu“, kde cena za plnenie predmetu tejto zmluvy bola určená vo výške 7,7 

mil. s DPH. 

Určitým handicapom tohto spôsobu financovania bol spôsob získavania týchto 

finančných prostriedkov na základe nami vystavených faktúr za tieto výkony. Štátny podnik 

ako platca DPH ich musel vystavovať celkovo do výšky (14 088 tis. Sk + 7 700 tis. Sk) 

21 788 tis. Sk aj s DPH a vyfakturovanú DPH odviesť príslušnému daňovému úradu, čím sa 

takto celkovo poskytnutá čiastka v roku 2007,  21 788 tis. Sk znížila o 3 479 tis. Sk. 

Ďalšími dôležitými vlastnými zdrojmi financovania potrieb správy štátneho podniku 

boli tržby z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného  majetku v celkovej hodnote 6 959 tis. Sk 

(bez DPH) a tržby za odborné vyjadrenia v sume 1 010 tis. Sk (bez DPH). 

Na financovanie opráv a údržby HMZ boli na základe „Zmluvy o poskytnutie dotácie 

č.1/2007 – HMZ uzatvorenej podľa Výnosu MP SR č. 3703/2005 – 100 o poskytovaní dotácií 

na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí HMZ majetku vo 

vlastníctve štátu“ poskytnuté finančné prostriedky v sume 25 700 tis. Sk 

Horeuvedené vlastné a cudzie finančné zdroje tvorili hlavnú časť finančných 

prostriedkov na krytie prevádzkových a iných potrieb štátneho podniku v roku 2007. Tým, že 
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MP SR vo svojom materiáli „Návrh vecnej a časovej postupnosti riešenia zmeny správy 

a využívania HMZ vo vlastníctve štátu“ v bode 2. určilo, že dodávka závlahovej vody 

prostredníctvom štátnych závlahových systémov sa bude od roku 2007 realizovať len formou 

dlhodobého prenájmu týchto systémov od nového, štátom povereného správcu a tým, 

že v bode 5 stanovilo, že cena dlhodobého prenájmu bude stanovená na 1,- Sk za 1 ha 

zavlažiteľnej plochy, vlastne zrušilo doterajšie podnikateľské aktivity a z toho vyplývajúci 

výpad štandardných príjmov, ktorý v predchádzajúcom roku predstavoval sumu tržieb v sume 

33,0 mil. Sk. 

V nákladovej časti, tak ako každý rok, tvoria najpodstatnejšiu časť odpisy DH a NM 

v celkovej sume účtovných odpisov 246 408 tis. Sk. Možným riešením na zníženie týchto 

odpisov v budúcnosti by bolo vyradenie a následná likvidácia nehnuteľného majetku HMZ, 

ktorý má ešte zostatkovú hodnotu. Ďalším veľmi negatívnym vplyvom na výsledok 

hospodárenia bolo zavedenie účtovania o tzv. odloženej dani, ktoré u nás vyplýva hlavne 

z rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi. Keďže v štvrtej odpisovej skupine účtovné 

odpisy zohľadňujú skutočné opotrebenie a využitie DHMO a ich životnosť je rozpísaná na 30 

rokov a nie na 20 rokov, ako je to pri daňových odpisoch, sú daňové sadzby a tým aj daňové 

odpisy za rok 2007 podstatne vyššie o 114 mil. Sk, ako účtovné odpisy. Z toho titulu vznikla 

v roku 2007 odpočítateľná položka pri splatnej dani avšak plusová položka, tj. odložený 

daňový záväzok, resp. kladná odložená daň len z tohto dôvodu v sume 21 712 tis. Sk. Zvyšná 

suma do celkovej výšky odloženej dani 21 867 tis. Sk, tj. suma 155 tis. Sk predstavuje 

odloženú daň z titulu zúčtovanie rezervy, ktorej tvorba bola v roku 2006 pripočítateľnou 

položkou k výsledku hospodárenia pred zdanením. Táto daň, ako finančný nástroj fiškálnej 

politiky štátu, však nie je žiadnym nákladom z hospodárskej alebo inej činnosti štátneho 

podniku, ale je len plánovaným, možným budúcim zdrojom príjmov štátneho rozpočtu. 

Vysokou nákladovou položkou sú i náklady za opravy a udržiavanie v celkovej sume 

25 382 tis. Sk, z ktorých však rozhodujúca časť bola prefinancovaná z dotácií na zachovanie 

prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí HMZ a z tohto dôvodu je 

zrkadlovo zaúčtované vo výnosoch na účte 648, čiže na výsledok hospodárenia má 0-ový 

vplyv. 

Významnou nákladovou položkou a položkou, prostredníctvom ktorej sa realizuje aj 

sociálna politika štátneho podniku, boli mzdové náklady. 

Upustením od neoprávneného nevyplácania štvrťročných prémií pracovníkom od r. 2005 

a hlavne ich  vyplatením za I., II. a III. kvartál 2007 podľa schválenej Kolektívnej zmluvy  
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a valorizáciou miezd od 1.7.2007 o priemerné percento rastu priemernej mzdy v NH SR za 

roky 2003 – 2006, sa zvýšila priemerná mzda oproti skutočnosti za rok 2006 o 2 773,- Sk. 

 Keďže v roku 2003 bola priemerná mzda takmer identická s rokom 2006 (r. 2003: 

20 370,- Sk; r. 2006: 20 375,- Sk) je tento nárast priemernej mzdy vlastne nárastom za roky 

2003 – 2007, tj. 5 – ročné obdobie, čo je v priemere nárast na 1 rok vo výške 555,- Sk. 

Vysoký rozdiel medzi nákladovou položkou opravné položky a rezervy za sledované 

roky vyplýva zo zmien v účtovaní rezerv a opravných položiek od 1.1.2007, ktoré boli 

stanovené opatrením číslo MF/25814/2006-74 z 12.12.2006, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF 

SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. 

Podstata spočíva v tom, že v predchádzajúcich rokoch sa hlavne rezervy účtovali na  pre 

ne vyčlenených a pomenovaných účtoch 558, 559 a od 1.1.2007 sa účtujú už na príslušných 

účtoch, ktorých sa  vecne týkajú (napr. rezerva na nevyplatené dovolenky na účet 521 –

mzdové náklady, rezerva na odvody do sociálnej  poisťovne a zdravotných poisťovní na účet 

524 – Zákonné sociálne zabezpečenie ap.). 

V nákladovej položke – spotreba energie došlo v porovnaní s rokom 2006 

k významnému poklesu z dôvodu prenájmu závlah a z neho vyplývajúcej zmeny obchodných 

vzťahov v odbere elektriny. Na nájomcov bolo v roku 2007 prevedených 148 odberných 

miest elektriny na závlahových čerpacích staniciach. 
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Návrh na vyrovnanie straty  za rok 2007 
 
 V súlade s § 8 ods. 4 zákona 111/1990 Z.z. o štátnom podniku v platnom znení bol  na 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR zaslaný návrh na vyrovnanie dosiahnutej straty za rok 

2007. Štátny podnik v ňom navrhuje vyrovnať stratu nasledovne: 

 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie rok 2007: 
            1. Výsledok hospodárenia – strata pred zdanením                          - 245 578 202,64 Sk 

            2. Odložená daň                                                                                   21 867 377,00 Sk 
            3. Výsledok hospodárenia  -  strata po zdanení                              -  267 445 579,64 Sk 

 
             Vyrovnanie straty : 

             1. Zmeny základného imania  - zníženie                                           267 445 579,64 Sk 
 

 
 

 

5.  UDALOSTI  OSOBITNÉHO  VÝZNAMU          
 
- Viď. Príloha č. II/1 – 2. a 5. 
 
 

 

6.  VÝVOJ   ČINNOSTI   DO   BUDÚCEHO   OBDOBIA 
 
 Pracovná komisia ministerstva pôdohospodárstva, založená na tieto účely odporúča 

prevod správy hydromelioračného majetku na Slovenský pozemkový fond. 

 
 

 
 

           Ing. Pavel Halmo 
         riaditeľ 
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7. ZOZNAM  PRÍLOH 
 
      K bodu II/1: 
       Príloha č. 1 -    Závery z rokovania pracovnej porady ministra o vecnej a časovej   
                                 postupnosti riešenia zmeny správy a využívania hlavných melioračných 

zariadení vo vlastníctve štátu a na vyčlenenie výskumno-vývojovej 
zložky zo š. p. Hydromeliorácie“ z rokovania 3. porady vedenia 
ministerstva zo dňa 20. februára 2007 

       Príloha č. 2 – Rozhodnutie MP SR  č.: 1487/2007 – 420 zo dňa 26. februára 2007   o 
zrušení štátneho podniku Hydromeliorácie dňom 30.6.2007 bez 
likvidácie 

      Príloha č. 3    -  Záznam z rokovania komisie ministra pôdohospodárstva pre  
                                 hydromeliorácie zo dňa 26.6.2007 
      Príloha č. 4    - Zadanie ministra pôdohospodárstva  číslo 2/2007 zo dňa 28.8.2007  
                                o zriadení komisie na prípravu variantov transformácie súčasného stavu 

hydromelioračného majetku 
Príloha č. 5    -  Rozhodnutie MP SR  č.: 4374/2007 – 420 zo dňa 16. októbra 2007  

      Príloha č. 6  –   Ponuka štátnych závlahových systémov do dlhodobého nájmu od roku    
                                2007 
      Príloha č. 7   – Zoznam nájomcov TPC HZZ v roku 2007 

      Príloha č. 8   – Zoznam zmlúv na prevádzku spoločných a špeciálnych objektov v roku    
                                2007 

      Príloha č. 9  –  Prehľad odberov závlahovej vody v roku 2007 podľa nájomcov 
      Príloha č. 10 –  Odbery závlahovej vody v roku 2007 podľa regiónov - graf 

      Príloha č. 11 –  Prehľad najvyužívanejších ČS v roku 2007 
      Príloha č. 12 –  Škody na majetku HMZ za rok 2007 

      Príloha č. 13 -  Použitie dotačných prostriedkov v roku 2007  
      Príloha č. 14 –  Zoznam zmlúv na prevádzku odvodňovacích ČS v roku 2007 

  
      
K bodu II/4: 
     Príloha č. 1 –  Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov za rok 2007 

     Príloha č. 2 –   Súvaha 
     Príloha č. 3 –   Výkaz ziskov a strát 

     Príloha č. 4 –   Poznámky 
     Príloha č. 5 –   Správa audítora 
     Príloha č. 6 –  Prehľad peňažných tokov 
     Príloha č. 7 -   Súhrnný odovzdávací a preberací protokol medzi Hydromelioráciami, š.p. 
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                              a VÚPOP Bratislava   


