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SLovENsxÝ voooHosPoD
štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod,

KaľIoveská 2,842l7, Bľatislava _ mestská čast'Kaľlova les
Císlo: 8l0ll24822 V Bľatislav e, 23.02.2022

ROZHODNUTIB

SLOVENSKY VoDoHoSPoDARsKY PODNIK' štátny podnik, Povodie Dunaja'
odštepný zźxod, zapísaný v Obchodnom ľegistľi okľesného súdu Banská Bystrica, oddiel Pš,
vloŽka číslo 7l3lS, IČo 3602204'7 ako správca vodohospodársky významných vodných
tokov, ktorému vsúlade s $ l ods. 2 zákona č.7111967 Zb' osprávnom konaní vznení
neskoľších predpisov (d'alej len,,Správny poriadok") bolo zverené podl'a $ 79 ods.7 zźlkona
č. 36412004 Z. z' o vodách a o Zmene zákona Slovenskej náľodnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zźlkon) v znení neskorších predpisov
(ďalej aj '.Vodný zźlkon"), rozhodovanie vo veciach určenia skutočnej vyšky poplatkov za
uŽívanie vôd' v konaní vedenom podl'a Správneho poriadku

uľčuje

podl'a $ 79 ods' 8 Vodného ztlkona a $ 7 ods. 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č,.75512004 Z.z', ktorym sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov
a podľobnosti súvisiace so spoplatňovaním użívaniavôd, v znení Nariadenia vlády Slovenskej
republiĘ č,. 367l20O8 Z. z., l<torým sa mení a dopíĺa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č,. 755/2004 Z. z. (d'alej aj ''Naľiadenie"), odberatel'ovi podzemných vôd

obchodné meno: LoZoRNo spol. s r. o.

Sídlo

IČo:

Špoľtové námestie 657 t24
900 55 Lozoľno
44852142

I. Výšku poplatkov pre rok 2022 za odbery podzemných vôd nasledovne:

UčeI odberu odber: latokzaMJ: V atku:
PZV veľejné vodovody -
0,03320

190 000 m 0,03320 6 308'00000 €

Celkom
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ó 308'00 €



3|.lŻ.20ŻŻ
30.09.Ż0ŻŻ
30.06.Ż02Ż
31'03.202Ż

I 577 €
I 577,00 €
l 577,00 €
I 577 €

II. Výšku preddavkov za rok Ż022 v nasledovných splátkach

Spolu zarok2022 ó 308'00 €

odberatel' podzemnej vody je povinný určené preddavky uhrádzať štvďročne, najneskôr
k poslednému dňu príslušného štvďroka' v súlade s $ 79 ods. 7 Vodného ztlkona, na účet
Environmentálneho fondu' ktor1ý je vedený v Štátnej pokladnici, č. účtu:

sK29 8180 0000 0070 0053 6798

konštantný symbol 0558, vaľiabilný symbol 8101124822, špecifický symbol 44852142.

odbeľatel'podzemných vôd je podl'a $ 14 ods. 2 Nariadenia povinný zaplatiť zakaždý deřl
omeškania penále vo výške 1 promile Zo sumy včas nezaplatenej.

odôvodnenie

odberatel'podzemnej vody na základe $ 79 ods. 8 Vodného zźtkona a ustanovenia $ 7 ods.
3 Nariadenia predložil SLoVENSKÉMU VoDoHoSPoDÁRSKEMU PoDNIKU, štátny
podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod poplatkové oznámenie o odberoch podzemných vôd
pre rok 2022 pod!'a ním uľěeného úěelu odberu.

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja,
odštepný zź*od na zélkladę posúdenia (pľeskúmania) predložených údajov v poplatkovom
oznámení uľčil odberatęl'ovi podzemnej vody celkovú výšku poplatkov za odbery
podzemných vôd na rok20ŻŻ.

Pri výpočte výšky poplatku vychádzal z ustanovenia $ 6 ods. l a 2 Naľiadenią
v zmysle ktoľého vypočítal poplatky za odber podzemných vôd súčinom množstva
odobraĺých podzemných vôd a sadzby v €/m3 podl'a ričelu ich použitia. Súčasne určil
odbeľatel'ovi povinnosť uhrádzať preddavĘ štvďročne, najneskôr k poslednému dňu
príslušného štvďľoka tak, ako to vyplýva z ustanovenia $ 7 ods. 3 Nariadenia.

Z uvedených dôvodov bolo potľebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo qýrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie podl'a $ 53 a $ 54zákona č,'7ll|967
Zb. o spľávnom konaní vznení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia
SLOVENSKEMU VODOHOSPODARSKEMU PODNIKU, štátny podnik' Povodię Dunaj a,

odštepný zźxod, Kaľloveská 2, 842 17, Bratislava - mestská časť Karlova Ves. Toto
rozhodnutie nie je moŽné preslĺumať súdom.

odkladný účinok prípadného odvolania sa podl'a $ 55 ods. 2 Správneho
poriadku vylučuje z dôvodov všeobecného záujmu. Dodržanie podmienok vyplývajúcich
z rozhodnutia sí vyżaduje okamŽif'ý postup, zabezpečujllci dodržanie finančnej disciplíny,
pretoŽe finančné prostľiedky, ktoľé tvoria príjem Environmentálneho fondu sú súčasťou
závazkov vyplývajúcich z jeho dotačnej politiky.
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Pľoti tomuto ľozhodnutiu o vylričení odkladného účinku odvolania sa v zmysle
ustanovenia $ 55 ods' 3 Spľávneho poriadku nemoŽno odvolať.

tng. Ladislav Glinda
riaditeľ

SLoVENSKÝ voooHoSPoDÁRSKÝ pooNlK, štátny podnik
Povodie Dunają odštepný závod

Doručuje sa:

LOZORNO spol. s r. o.
Sportové nĺímestie 657/24, 900 55 Lozoĺno

Na vedomie :

Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
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