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RoZHoDNUTĺE

SLoVENSKÝ VoDoHoSPoDÁRSKY PoDNIK, štátny podnik, odštepný zävod
Bratislava, zapisaný v obchodnom ľegistľi okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Pš,
vtožka číslo 713lS, IČo 3602Ż047 ako správca vodohospodársky ýznamných vodných
tokov, ktorému vsúlade s $ 1ods.2zti<onaě.7111967 Zb. osprávnomkonanivzneni
neskorších predpisov (ďalej aj ,,Správny poľiadok") bolo zveľené podľa $ 79 ods. 7 zétkona č'
364lŻ004 Z. z. o vodách aozmene zá'koĺa Slovenskej národnej rady č,.37211990 Zb.
o priestupkoch v znení neskoľších predpisov (vodný zákon) v znęni neskorších predpisov
(ďalej aj ,,Vodný zákon") rozhodovanię vo veciach určenia skutočnej výšky poplatkov za
lživanie vôd, vkonaní vędenom podľa Správneho poriadku vydáva pľe odbeľateľa
podzemných vôd

obchodné meno: LoZoRNo spol. s ľ. o.

Sídlo: Hlavná 1

900 55 Lozoľno
ĺČo: 44852142

podl'a $ 79 ods. 8 Vodného zákona a $ 8 ods. 2 Nariadenia vlády Slovenskej ľepubliky
č,.75512004 Z.z., ktoľým sa ustanovuje ýška neregulovaných platieb, výška poplatkov
a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním uźivania vôd v znęní neskorších predpisov (ďalej
NV SR č.75512004 Z. z.)

výkaz o výške nedoplatkov (+) alebo o výške pľeplatkov (-) za ľok 2019 takto:

I. Výška poplatkov na základe skutočných odbeľov podzemnej vody za rok 2019

Účel odberu: zaMJ: V
PZV veľejné vodovody -

0,03320
178 850 m3 0,033Ż0 €lÍfi 5 937'82000 €

Celkom 5 937,82 €

odbeľ:
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II. Ročné zrĺčtovanie na základe uľčenia vyšky poplatkov za rok 2019 podl'a skutočných
odberov podzemných vôd

a) Výška poplatkov Za ľok 2019 určená rozhodnutím č.
8 l 0l 1248 l 9 zo dřla Ż8'02.Ż019 5 976,00 €

b) Výška poplatkov na ztlklade skutočných odberov podzemnej
vođy za ľok 2019: 5 937.8Ż c

c) Výška poplatkov a preddavkov za rok 2019 uhľadená ku dňu
ročného zilčtovania, t. j. k3|.lŻ.20I9 z rozhodnutia č.
8101 124819 zo día28'02'Ż019 5 976,00 €

d) Rozdiel medzi výškou poplatkov na zźtkladę skutočných
odbęrov podzemnej vody za rok 2019 a výškou poplatkov
apľeddavkov Za rok 20ĺ9 určená rozhodnutím č. 8l0l ĺ24819
zo dńa28.02.20l9 : r. b) - r. a) -38.l8 €

e) Rozdiel medzi vyškou poplatkov a preddavkov za rok 2019
určenou ľozhodnutím č. 8101124819 zo dňa 28.02.2019
a ýškou poplatkov a preddavkov za rok 2019 uhradených ku
dňu ročného zúčtovania, t. j. k3I.lŻ.20I9 zrozhodnutia č.
8l0l l248l9 zo dřn28.02'Ż0l9: r. a) _ r. c) 0'00 €

Đ Rozdięl medzi výškou poplatkov na zák|ad,e skutočných
odberov podzemnej vođy za rok 2019 a výškou poplatkov
a preddavkov Za ľok Ż0l9 uhľadených ku dňu ročného
zilčtovania, t. j. k 3l.l2.Ż0l9 zrozhodnutia č. 8l0llŻ48l9 zo
dřra28.02.Ż019 :

r.b)-r.c) -38'18 €

nI. Yýkaz nedoplatkov (+) alebo pľeplatkov (-) za ľok 2019 vystavených vočĺ
odberatel'ovi na základe predchádzajúceho ľočného zúčtovania nasledovne

-38,18 €, pľedstavujúci rozdiel medzi výškou poplatkov uľčenou na zźtk|ade skutočných
odbeľov podzemnej vody za ľok 2019 a výškou poplatkov a pľeddavkov uľčených podl'a
ľozhodnutia č. 8101I248l9 zo dńa28.02.2019.

a) 0,00 e, predstar,ujúci rozdiel mędzi výškou poplatkov a preddavkov určenou
ľozhodnutím č. 8l0ll248l9 zo dňa Ż8.02.20|9 a výškou skutočne uhľadených
poplatkov' platením preddavkov k 3 I.I2.2019.

odberateľ je povinný podľa $ 14 ods. 2 NV SR č. 75512004 Z. z' zaplatiť penále vo výške
jedného pľomile zakażdý deň omęškania zo sumy včas nezaplatenej na preddavkoch poplatku
za odbeľy podzemných vôd, určených podl'a $ 7 ods. 3 NV SR č. 75512004 Z. z. v rozhodnutí
č. 810l 124819 zo dňa 28.0Ż.20|9 vypočítané k3I.1Ż.2019.

Penále z omeškania úhrad preddavkov poplatkov za odbery podzemných vôd
v roku Ż0I9 k3I'l2'20I9:

Prcddavok

(€)

Dátum

splatnosti

Úhĺada

(€)

Dátum

úhrady/výpočtu

Pcnalizovaná

suma (€)

orneškanó

dni

Vypočítané

penále (€)

I 494,00 31.03.2019 1 494,00 I 8.04.201 9 I 494.00 l8 26,89
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Výška preplatkov za rok 2019 podl'a stavu k 3l.12.2019 celkom -ll,Ż9 e

Podl'a $ 8 ods. 2 NV SR č. 75512004 Z. z. Environmentálny fond vráti vzniknutý pľeplatok
odberatelbvi podzemných vôd na jeho účęt do 30.04.Ż0Ż0'

Preddavky predpísané rozhodnutím č. 8101124819 zo dř:'a 28.02.2019 o určení vyšky
poplatkov za rck 201.9 a výšky preddavkov' ktoré boli uhradené v termínę od 01.01 .20Ż0 sa
považujú za oneskoľene uhľadené pľeddavky poplatku za odbery podzemných vôd.
Odberatelo je povĺnný zaplatiť aj penále z omeškania úhrad týchto pľeddavkov za obdobie
od 01.01.20Ż0 až do ĺch zaplatenia, najneskôr však do dňa doľučenĺa tohto Výkazu
o výške nedoplatkov alebo o výške pľeplatkov a to vo vyške jedného pľomile zakażdý deřl
omeškania v zmysle $ 14 ods. 2 NV SR č,. 75512004 Z. z. zo sumy včas neuhľadenej, t. j. zo
sumy oneskorených úhľad pľeddavkov na poplatkoch za odbery podzemných vôd.

odôvodnenie

SLoVENSKÝ VODoHoSPoDÁRSKY PoDNIK, štátny podnik, odštepný zźlvoď
Bľatislava určil odberateľovi rnýšku poplatkov za odbeľ podzemných vôd za ka|endćrny rok
Ż0l9 avýšku preddavkov vštvrťročných splátkach rozhodnutím č. 8l01l248l9 zo dńa
28.02.2019.

odberateľ predložil podľa $ 8 ods. 1 NV SR č. 755l2OO4 Z. z., SLOVENSKÉMU
VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátny podnik, odštepný ztlvod Bratislava
poplatkové priznanie dřn 20'02.2020, v ktoľom uviedol, aké skutočné množstvá podzemnej
vody odobľal v ľoku 2019.

Po zistęní potrebných podkladov podl'a ustanovenia $ 32 Spľávneho poriadku a overenia
údajov uvedených v poplatkovom priznaní predloženom odberat eľom za rok 20 l 9 za oďbery
podzemných vôd uľčil výšku poplatkov zarok 2019 podľa skutočných odbeľov'

SLOVENSKÝ voooHoSPoDÁRSKY PODNIK, štátny podnik' odštepný zźlvod
Bľatislava následne vykonal podl'a $ 8 ods. 2 NV SR č. 75512004 Z. z. ročné zúčtovanię
podľa skutočne odobratého mnoŽstva podzemnej vody v roku 2019. Na základe vykonaného
ročného zĺětovania vydal podl'a $ 79 ods' 8 Vodného zákona a $ 8 ods. 2 NV SR č).75512004
Z. z' Yýkaz o výške nedoplatkov alębo o výške preplatkov k 3I.lŻ.20I9 s tým, že sričasne
určil výšku penále za č,as omeškania s platením preddavkov poplatkov za odber podzemných
vôd, určených na základe rozhodnutia č. 8l0l IŻ48L9 zo đřn28.02.20I9 a to do 3I.I2.Ż0I9.
V súlade s $ 14 ods. 2 NV SR č,' 75512004 Z. z. upozornil odberateľa na jeho povinnosť platiť
penále vo výške 1 promile dęnne Zo sumy riadne a včas nezap|atených pľeddavkov poplatkov
za odbery podzemných vôd uľčených na zäk|adę rozhodnutia č. 8101124819 zo día
28.02.2019 a to od 0L0l.2020 do zaplatenia, najneskôr však do dňa doručenia tohto Výkazu
o výške nedoplatkov alebo o výške pľeplatkov za rckŻ}I9 za odbery podzemných vôd.

Zuveđených dôvodov bolo potrebné ľozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa $ 53 a $ 54 Spľávneho
poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia sLoVENSrÉuu VODOHOSPODÁRSKEMU
PODNIKU, štátny podnik' odštepný zźxođ Bľatislava, Karloveská Ż,842 17 Bratislava' Toto
ľozhodnutie nie je moŽné preskúmať súdom.

odkladný účinok prípadného odvolania sa podľa $ 55 ods. 2 Správneho
poriadku vylučuje z dôvodov všeobecného záujmu' Dodľžanie podmienok vyplývajúcich
z rozhodnutia si vyžaduje okamžitý postup, zabezpeću1ilci dodržanie finančnej disciplíny,
pretoŽe finančné prostriedky, ktoľé tvoria pľíjem Environmentálneho fonđu sú súčasťou
zźxázkov vyplýajúcich z jeho dotačnej politiky.

Pľoti tomuto rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku odvolania sa v zmysle
ustanovenia $ 55 ods. 3 Spľávneho poriadku nemožno odvolať.

Ing. Jozef Dttcz
riaditeľ oZ Bratislava

SLoVENSKÝ voooHoSPoDÁRSKÝ pooNu<, štátny podnik

Doručuje sa:

LoZoRNo spol. s ľ. o.
Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Na vedomie :

l' Environmentálnyfond, Nevädzová5, 82l 01 Bratislava
2. SLoVENSKÝ VoDoHoSPoDÁRSKY PoDNIK, štátny podnik, odštepný zźlvod

Bľatislava, odbor účtovníctva a dani, odboľ VH prevádzky a dispečingu.
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