
Číslo: 8102124816

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik, Odštepný závod Bratislava,

Karloveská 2. 842 17 Bratislava
V Bratislave, 10.03.2017

SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod
Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka
Číslo: 1040JB, ICO 36022047 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 (ďalej aj „Správny poriadok“) boto zverené podľa * 79 ods. 7 zákona Č. 3 64/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Vodný
zákon“) rozhodovanie vo veciach určenia skutočnej výšky poplatkov za užívanie vód,
v konaní vedenom podľa Správneho poriadku vydáva pre odberateľa podzemných vód

Obchodně meno: LOZORNO spol. s r. o.

podľa * 79 ods. 8 Vodného zákona a ~ 8 ods. 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky
Č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov
a podrobnosti súvisiace So spoplatňovaním užívania vód v znení neskorších predpisov (ďalej
„NV SR Č. 755/2004 Z. z.“)

výkaz o výške nedoplatkov (+) alebo o výške preplatkov (-) za rok 2016 takto:

Účel odberu: Skutočný odber: Poplatok za MJ: Výška poplatku:
PZV verejné vodovody - 163 867 m3 0,03320 €/m3 5 440,38440 €
0,03320

Celkom 5 440,38 €

LOZORNo spol. s r.o.
Di )ŠL( ):j~ ~ PR 1.011v:

čiSl.0: VYBAVUJE:

RO ZH O D N U T JE

Sídlo:

IČO:

Hlavná 1
900 55 Lozorno
44852142

I. Výška poplatkov na základe skutočných odberov podzemnej vody za rok 2016
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II. Ročné zúčtovanie na základe určenia výšky poplatkov za rok 2016 podl‘a skutočných
odberov podzemných vód

a) Výška poplatkov za rok 2016 určená rozhodnutím č.
8101124816 zo dňa 10.02.2016 5 810,00 €

b) Výška poplatkov na základe skutoěných odberov podzenmej
vody zarok20l6: 5440,38€

c) Výška poplatkov a preddavkov za rok 2016 uhradená ku dňu
ročného zúčtovaiňa z rozhodnutia Č. 8101124816 zo dňa
10.02.2016 5810,00€

d) Rozdiel medzi výškou poplatkov na základe skutočných
odberov podzenmej vody za rok 2016 a výškou poplatkov
apreddavkov za rok 2016 určená rozhodnutím č. 8101124816
zo dňa 10.02.2016 : r. b) — r. a) -369,62 €

e) Rozdiel medzi výškou poplatkov a preddavkov za rok 2016
určenou rozhodnutím ě. 8101124816 zo dňa 10.02.2016
a výškou poplatkov a preddavkov za rok 2016 uhradených ku
dňu ročného zúčtovania z rozhodnutia Č. 8101124816 zo dňa
10.02.2016: r. a)—r. c) 0,00€

1) Rozdiel medzi výškou poplatkov na základe skutočných
odberov podzemnej vody za rok 2016 a výškou poplatkov
a preddavkov za rok 2016 ubradených ku dňu ročného
zúčtovania z rozhodnutiač. 8101124816 zo dňa 10.02.2016
r.b)—r. c) -369,62€

III. Výkaz nedopJatkov (+) alebo preplatkov (-) za rok 2016 vystavených voči
odberateľovi na základe predchádzajúceho roěného zúčtovania nasledovnc

a) -369,62 €‚ predstavujúci rozdiel medzi výškou poplatkov určenou na
základe skutoČných odberov podzemnej vody za rok 2016 a výškou poplatkov
a preddavkov určených podľa rozhodnutia Č. 8101124816 zo dňa 10.02.2016.

b) 0,00 6, predstavujúci roZdiel medzi výškou poplatkov a preddavkov určenou
rozhodnutím č. 8101124816 zo dňa 10.02.2016 a výškou skutočne uhradených
poplatkov, platením preddavkov.

Odberateľ je povinný podľa ~ 14 ods. 2 NV SR Č. 755/2004 Z. z. zaplatiť penále vo výške
jedného promile za každý deň omeškmiia Z titulu oneskorených úhrad preddavkov na
poplatkoch za odbery podzemných vód, určených podľa ~ 7 ods. 3 NV SR Č. 755/2004 Z. z.
v rozhódňutí Č. 8101124816 zo dňa 10.02.2016 so štaýom k 10.03.2017.

Preddavok Dátum Úhrada Dátum Penalizovaná Omeškané Vypočítané

(€) splatnosti (€) úhrady/výpočtu suma (€) dni penále (€)

1 451.00 31.12.2016 I 451,00 04.01.2017 1 451,00 4 5.80

Nedoplatok na penále z omeškania úhrad preddavkov poplatkov za odbery podzemných vód
vroku20l6k 10.03.2017: 5,80€
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Výška ncdoplatkov (+) alcbo preplatkov (-) za rok 2016 podľa stavu k 10.03.2017
eclkom -363,82 €

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod
Bratislava zabezpečí podľa ~ 8 ods. 2 NV SR č. 755/2004 Z. z vrátenie preplatku
odberateľovi podzemných vód do 30.04.20 17 na.číslo účtu:

8K18 5600 0000 0032 7555 6001, konštantný symbol 0558, variabilný symbol
8102124816.

Odóvodncnie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod
Bratislava určil odberateľovi výšku poplatkov za odber podzenmých vód za kalendárny rok
2016 a výšku preddavkov v štvrťročných splátkach rozhodnutím č. 8101124816 zo dňa
10.02.2016.

Odberateľ predložil podľa * 8 ods. 1 NV SR č. 755/2004 Z. z., SLOVENSKÉMU
VODOHOSPODARSKEMU PODNIKU, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
poplatkové priznanie dňa 10.02.20 17, v ktorom uviedol, aké skutočné množstvá podzenmej
vody odobral v roku 2016.

Po zistení potrebných podkladov podľa ustanovenia * 32 Správneho poriadku a overenia
údajov uvedených v poplatkovom priznaní predloženom odberateľom za rok 2016 za odbery
podzemných vůd určil výšku poplatkov za rok 2016 podľa skutočných odberov.

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod
Bratislava následne vykonal podľa * 8 ods. 2 NV SR č. 755/2004 Z. z. ročné zůčtovanie
podľa skutočne odobratého nmožstva podzemnej vody v roku 2016. Na základe vykonaného
ročného zúčtovania vydal podľa * 79 ods. 8 Vodného zákona a ~ 8 ods. 2 NV SR Č. 755/2004
Z. z. výkaz nedoplatkov a preplatkov s tým, že súčasne určil výšku penále za čas omeškania
s platením poplatkov podľa jednotlivých častí, určených v preddavkoch a k tornu určeným
termínom ich splatnosti ato do 10.03.2017.

Z uvedených dóvodov bob potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Pouč en je

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ odvolanie podľa * 53 a * 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia
SLOVENSKEMU VODOHOSPODARSKEMIJ PODNIKU, štátny podnik, Odštepný závod
Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmat‘
súdorn.

Odkladný účinok prípadného odvolania sa podľa ~ 55 ods. 2 Správneho
poriadku vylučuje z dóvodov všeobecného záujmu. Dodržanie podmienok vyplývajúcich
z rozhodnutia si vyžaduje okamžitý postup, zabezpečujúci dodržanie frnančnej disciplíny,
pretože finančné prostriedky, ktoré tvoria príjem Environmentálneho fondu sú súčasťou
záväzkov vyplývajúcich z jeho dotačnej politiky.
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Proti tomuto rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku odvolania sa v zmysle

\ ~‚ sprůvco vodnliusoodórsky .k~ Jr riznumných vodných ~:/
\ ‚

~2- \‘~‘V
Ing. Jozef Dúcz

riaditel‘ OZ Bratislava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ PODNIK, štátny podnik

1. Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava
2. SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, štátny podnik,

Bratislava, odbor účtovníctva a daní, odbor VH prevádzky a dispečingu.

ustanovenia ~ 55 ods. 3 Správneho poriadku nemožno odvolat‘.

Doručuje sa:

LOZORNO spol. Sr. O.

Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Na vedomie:

Odštepný závod
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