
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik, Odštepný závod Bratislava,

Karloveská Z 842 17, Bratislava
Číslo: 8101124817 V Bratislave, 15.02.2017

LOZORNO spol. s r.o.
DOŠLU: n ~ j~ ~ PlULO] IV;

ROZHODNUTIE
ČISLO: VYBAVUJE:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod
Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka
Číslo: 1040/B, IČO 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 len „Správny poriadok“) bob zverené podra * 79 ods. 7 zákona č. 364/2004
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

určuje

podľa * 79 ods. 8 Vodného zákona a * 7 ods. 3 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 Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 367/2008 Z. z., ktorým sa mení a doplňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
Č. 755/2004 Z. z. (d‘alej aj „Nariadenie“), odberateľovi podzemných vód

Obchodné meno: LOZORNO spol. s r. o.

Sídlo: Hlavná 1
900 55 Lozorno

IČO: 44852142

1. Výšku poplatkov pre rok 2017 za odbery podzemných vöd nasledovne:

Účel odberu: Predpokladaný odber: Poplatok za MJ: Výška poplatku:
PZV verejné vodovody - 165 000 m3 0,03320 €/m3 5 478,00000 E
0,03320

Celkom 5 478,00 €
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II. Výšku preddavkov za rok 2017 v nasledovných splátkach

31.03.2017 1 370,00€
30.06.2017 1 370,00€
30.09.2017 1 370,00 €
31.12.2017 1 368,00€

Spolu za rok 2017 5 478,00 €

Odberateľ podzemnej vody je povinný určené preddavky uhrádzať štvrťročne, najneskár
k poslednému dňu príslušného štvrťroka, v súlade s * 79 ods. 7 Vodného zákona, na účet
Enviromiientálneho fondu, ktorýje vedený v Státnej pokladnici, č. účtu:

SK29 8180 0000 0070 0053 6798

konštantný symbol 0558, variabilný symbol 8101124817, špecifický symbol 44852142.

Odberateľ podzemných vád je podľa ~ 14 ods. 2 Nariadenia povinný zaplatiť za každý deň
omeškania penále vo výške I promile zo sumy včas nezaplatenej.

Odóvodnenie

Odberateľ podzenmej vody na základe ~ 79 ods. S Vodného zákona a ustanovenia * 7 ods.
3 Nariadenia predložil SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMIJ PODNIKU, štátny
podnik, Odštepný závod Bratislava poplatkové oznámenie o odberocb podzemných vád pre
rok 2017 podľa ním určeného účelu odberu.

SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod
Bratislava na základe posúdenia (preskúmania) predložených údajov v poplatkovom
oznámení určil odberateľovi podzenmej vody celkovú výšku poplatkov za odbery
podzemných vád na rok 2017.

Pri výpočte výšky poplatku vychádzal z ustanovenia ~ 6 ods. 1 a 2 Nariadenia,
v zmysle ktorého vypočítal poplatky za odber podzemných vád súčinom množstva
odobratých podzemných vád a sadzby v €/m3 podľa účelu ich použitia. Súčasne určil
odberateľovi poviimosť uhrádzaf preddavky štvrťročne, najneskár k poslednému dňu
príslušného štvrfroka tak, ako to vyplýva z ustanovenia * 7 ods. 3 Nariadenia.

Z uvedených dčvodov bob potrebné rozhodnúf tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie

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 ditia jeho doručenia
SLOVENSKEMU VODOHOSPODARSKEMU PODNIKU, štátny podnik, Odštepný závod
Bratislava, Karloveská 2, 842 17, Bratislava. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať
súdom.

Odkladný účinok prípadného odvolania sa podľa * 55 ods. 2 Správneho
poriadku vylučuje z dávodov 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.
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Proti tomuto rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku odvolania sa v zmysle
ustanovenia * 55 ods. 3 Správneho poriadku nemožno odvolať.

Doručuje sa:

LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, 90055 Lozorno

Na vedomie:
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Ing. Jozef Ducz
riaditeľ OZ Bratislava

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ PODNIK, štátny podnik

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

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