
SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod 
BRA TISLA VA, KARLOVESKÁ 2, 842 1 7 BRA TISLA VA 4 

Číslo: 5101000614 V Bratislave 21.11.2013 

PRÍLOHY: 

V Y B A V U J E : 

R O Z H O D N U T I E 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Bratislava, 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, oddiel: Po, vložka číslo 
1040/B, IČO 3602204701 ako správca vodohospodársky významných vodných tokov, 
ktorému v súlade s § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov bolo zverené podľa § 79 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov rozhodovanie vo veciach určenia skutočnej výšky poplatkov za odbery 
podzemných vôd a výšky poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, 
vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov, v konaní vedenom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

u r č u j e 

podľa § 79 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 
a §11 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania 
vôd a nariadenia vlády SR č. 367/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR 
č. 755/2004 Z.z. znečisťovateľovi 

Obchodné meno: LOZORNO spol. s r.o. 

Sídlo: Hlavná 1 
900 55 Lozorno 

IČO: 44 852 142 

I. Výšku poplatkov na rok 2014 za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd 

zo zdroja znečistenia: Obec Lozorno - ČOV 
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í 

Množstvo odpadových vôd: 164 290 m /rok 

Ukazovateľ 
znečistenia 

Priemerná 
ročná 

koncentrácia 

mg/l 

Ročná bilančná 
hodnota 

kg/rok 

Odpočet 
znečistenia 
odobranej 

povrch, vody 
kg/rok 

Ročná bilančná 
hodnota po 

odpočte 

kg/rok 

Sadzba 
poplatkov 

€/kg 

Upi 

% 

Ročný 
poplatok 

€/rok 
C H S K c r 71.3 11 713.88 11 713.88 0.3983 100 4 665.64 
N L 14.0 2 300.06 2 300.06 100 
Pcelk. 100 
N c elk. 100 
N - N H 4 25.930 4 260.04 4 260.04 0.4979 100 2 121.07 
R A S 100 
A O X 100 
Hg 100 
Cd 100 

Poplatky spolu: 6 786.71,- € 
Zníženie podľa § 9 nariadenia vlády č.755/2004 Z.z.: 0.00,- € 
Poplatok po odpočte zníženia podľa § 9 ods.7 na rok 2014 6 786.71,- € 

II. Výšku preddavkov na rok 2014 

I.-III. štvrťrok 1 696.68,- € 
IV. štvrťrok 1 696.67,- € 

Znečisťovateľ je podľa § 11 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa 
ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace 
so spoplatňovaním užívania vôd od januára 2014 povinný uhrádzať určené preddavky 
štvrťročne, najneskôr 25. deň prvého mesiaca štvrťroku na osobitný účet 
SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p., Odštepného závodu 
Bratislava, vedený vo 

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB, a.s.), Bratislava, č. účtu: 2960043357/0200, 
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 5101000614 

Znečisťovateľ je podľa § 14 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa 
ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace 
so spoplatňovaním užívania vôd povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 
1 promile zo sumy včas nezaplatenej. Penále je príjmom Environmentálneho fondu. 

O D Ô V O D N E N I E 

Znečisťovateľ na základe § 79 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov a ustanovenia § 11 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým 
sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace 
so spoplatňovaním užívania vôd predložil SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU 
PODNIKU, š.p., Odštepnému závodu Bratislava listom zo dňa 25.10.2013 doručeným 
dňa 29.10.2013 poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd 
pre rok 2014. 
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SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Bratislava 
na základe posúdenia údajov predložených v poplatkovom oznámení znečisťovateľom, ako aj 
vlastných kontrolných meraní a analýz potvrdil, že znečisťovateľ spĺňa podmienky 
pre spoplatnenie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 9, ods.l 
nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z. a určil znečisťovateľovi výšku poplatkov za vypúšťanie 
odpadových vôd do povrchových vôd pre rok 2014. 
Súčasne určil znečisťovateľovi povinnosť uhrádzať preddavky štvrťročne, najneskôr 25. deň 
prvého mesiaca štvrťroku za príslušný štvrťrok tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 11 ods. 4 
citovaného nariadenia vlády. 
Poplatky boli vypočítané ako súčin sadzby určenej pre príslušný ukazovateľ znečistenia 
v prílohe č.2 nariadenia vlády SR č. 367/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a 
podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd a ročného bilančného množstva 
vypusteného znečistenia zisteného ako násobok predpokladaného ročného množstva 
odpadových vôd a priemernej ročnej koncentrácie každého ukazovateľa znečistenia 
nahláseného znečisťovateľom v poplatkovom oznámení. 

Z uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

P O U Č E N I E 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia 
SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, š.p., Odštepnému závodu 
Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať 
súdom. 
Odkladný účinok prípadného odvolania sa vylučuje podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov z dôvodov všeobecného záujmu. Dodržanie 
podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia si vyžaduje okamžitý postup, zabezpečujúci 
dodržanie finančnej disciplíny, pretože finančné prostriedky, ktoré tvoria príjem 
Environmentálneho fondu sú súčasťou záväzkov vyplývajúcich z jeho dotačnej politiky. 
Proti tomuto rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku odvolania sa v zmysle ustanovenia 
§ 55 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nemožno 
odvolať. 

V 

o , spravia vodohospodársky 
\tr významných vodných 

tokov 
\CU -3-

Ing. 
riadite 

ij Soták 
Z Bratislave 
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