SLO VENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 84217 BRA TISLA VA 4
Číslo: 5102000418

V Bratislave 18.03.2019

evid. Č.: CS SVP OZ BA 1027 2019 8

LOZORNO spol.
DOŠLO:J‘~

~‘~‘j9

Č1SLO:

S
PR~LOI ~Y:

r.o.

VYBAVW~;

ROZHODNUTIE

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod
Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Pš,
vložka číslo 713/S, ICO 36022047, ako správca vodohospodársky významných vodných
tokov, ktorému v súlade s ~ 1 ods. 2 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok) (d‘alej v texte len ako „Správny poriadok“) bob
zverené podl‘a ~ 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) rozhodovanie
vo veciach určovania skutočnej výšky poplatkov za užívaiie vód, v konaní vedenom podľa
Správneho poriadku vydáva

výkaz o výške nedoplatkov alebo o výške preplatkov za rok 2018

za vypúšt‘anie odpadových vód do povrchových vód
podl‘a ~ 79 ods. 7 a 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) (d‘alej v texte len
ako „Zákon o vodách“) a * 12 ods. 2 nariadenia vlády SR 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 v texte len ako „Nariadenie
vlády SR Č. 755/2004 Z.z.“) pre znečist‘ovatel‘a:
Obchodné meno: LOZORNO spol. s r.o.
Sídlo:

Hlavná 1
900 55 Lozorno

iČo:

44 852 142

za zdroj znečistenia:

Čov obce Lozorno
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I. Výška poplatkov na základe skutočného vypúšt‘ania odpadových vód za rok 2018
Množstvo odpadových vód: 190 128 m3/rok
Odpočet
Ukazovatel‘
znečistenia

Symbol
CHSKc~
NL

Priemerná
ročná
koncentrácia

Ročná
bilančná
hodnota

mg/l
38,0
10,4

kg/rok
7 224,86
1 977,33

5,679

1 079,74

znečistenia
odobranej
povrchovej
vody
kg/rok

Ročná
bilančná
hodnota Po
odpočte
kg/rok
7 224,86
1 977,33

Sadzba
poplatkov

Upi

Ročný
poplatok

€/kg

%
100
100

€/rok

Pcelk
Nc~lk

N-NH4
RAS
AOX
Hg
Cd

1 079,74

Skutočná výška poplatkov spolu:

100

0,00,- €

Zníženie podl‘a ~ 9 ods. 7 Nariadenia vlády SR Č. 755/2004 Z.z.

0,00,- €

Skutočná výška poplatkov Po znížení za rok 2018

0,00,- €

II. Ročné zúčtovanie na základe určenia výšky poplatkov za rok 2018 podl‘a skutoěného
vypúšt‘ania odpadových vód do povrchových vód ku dňu: 31.12.2018
)

Predpokladaná výška poplatku:
rozhodnutieč. SlOl0004l8zodňa2O.11.20l7vsume

2 053,53

b)

Výška poplatkov na základe skutočného vypúšťania odpadových vód

c)

Výška preddavkov za rok 2018 uhradená k 31.12.2018

d‘‘

Rozdiel medzi výškou poplatkov na základe skutočného vypúšfania odpadových
vód za rok 2018 a výškou preddavkov na rok 2018 spolu: r. b) r. a)

e‘
‘

Rozdiel medzi výškou pop latkov za rok 2018 spolu a výškou preddavkov
za rok 2018 uhradenýchk3l.12.2018: r. a) r. c)
Rozdiel medzi výškou poplatkov na základe skutočného vypúšt‘ania
odpadových vód za rok 2018 a výškou preddavkov za rok 2018 uhradených
k31.12.2018: r. b) r. c)

1)

0,00
2 053,53

-

-

-

Preplatok bez penále

-2 053,53
0,00

-2 053,53
2 053,53,- €

Penále za oneskorené platby
Znečist‘ovatel‘ je povinný podľa ustanovenia ~ 14 ods. 2 Nariadenia vlády SR
Č. 755/2004 Z.z., zaplatit‘ penále vo výške jedného promile zo sumy riadne a včas
nezaplatených preddavkov za vypúšt‘anie odpadových vód do povrchových vód určených
Rozhodnutím č. 5101000418 zo dňa 20.11.2017 (d‘alej v texte len ako „preddavky resp.
preddavkov“) a to za každý aj začatý deň omeškania s úhradou preddavkov a to:
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Penále za neuhradené preddavky k 3 1.12.2018
Číslo
Predpis
Dátum
Úhrada
Rozhodnutia
( €)
splatnosti
( €)
5101000418
5101000418

513,38 25.07.2018
513,39 25.10.2018

513,38
513,39

Dátum
úhrady

Penalizovaná
suma ( €)

25.10.2018
07.11.2018

513,38
513,39

Omeškané
dni
92
13

Spolu:

Vypočítané
penále
47,23
6,67

53,90

III. Výška nedoplatku alebo preplatku za rok 2018 vystaveného znečist‘ovatel‘ovi
na základe predchádzajúceho ročného zúčtovania Po započítaní penále k 31.12.2018

Preplatok za rok 2018

1 999,63,- €

ENVIRONMENTÁLNY FOND podl‘a ~ 12 ods. 2 Nariadenia vlády SR Č. 755/2004 Z.z.,
vráti preplatok znečist‘ovateľovi do 30. apríla 2019 na číslo jeho účtu.

ODÓVODNENIE
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
určil zneČisťovateľovi výšku poplatkov za vypúšt‘anie odpadových vód do povrchových vód
na kalendárny rok 2018 a výšku štvrťročných preddavkov rozhodnutím č. 5101000418
zodňa20.11.2017.
Znečist‘ovatel predložil podl‘a ~ 12 ods. 1 nariadenia vlády SR Č. 755/2004 Z.z.,
SLOVENSKEMU VODOHOSPODARSKEMU PODNIKU, štátnemu podniku, Odštepnému
závodu Bratislava poplatkové priznanie listom doručeným dňa 28.01.2019, v ktorom oznámil
údaje o skutočnom vypúšt‘aní odpadových vód do povrchových vód za rok 2018.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Po zistení potrebných podkladov podYa ustanovenia ~ 32 Správneho poriadku, overení údajov
o vypúšt‘aní odpadových vód do povrchových vód uvedených v poplatkovom priznaní za rok
2018 predloženom znečist‘ovateľom ako aj podľa výsledkov kontrolných meraní a analýz
správcu vodohospodársky významných vodných tokov následne vykonal podl‘a ~ 12 ods. 2
Nariadenia vlády SR Č. 755/2004 Z.z., ročné zúčtovanie skutočného vypúšt‘ania odpadových
vód za rok 2018, na základe čoho vydal podl‘a ~ 79 ods. 8 Zákona o vodách a ~ 12 ods. 2
Nariadenia vlády SR Č. 755/2004 Z.z., tento výkaz o výške preplatkov za rok 2018.
Vypočítané koncentračné hodnoty a bilančné množstvá skutočne vypusteného zneČistenia
neprekračujú ani v jednom ukazovateli znečistenia koncentračné a bilanČné limity
spoplatnenia podl‘a ~ 9 ods. 1 Nariadenia vlády SR č.755/2004 Z.z..
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Vzhľadom na to, že znečist‘ovateľ neuhradil predpísanú výšku poplatkov v určenom termíne,
t.j. k 25. dňu v mesiaci, boli mu podl‘a * 14 ods. 2 nariadenia vlády SR Č. 755/2004 Z.z.
vypočítané penále vo výške 1 promile za každý deň omeškania tak, ako je to uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Z uvedených dóvodov bob potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ odvolanie podľa ~ 53 a ~ 54 Správneho poriadku
do 15 dní odo dňa jeho doručenia SLOVENSKEMU VODOHOSPODARSKEMU
PODNIKU, štátnemu podniku, Odštepnému závodu Bratislava, Karloveská 2, 842 17
Bratislava. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmat‘ súdom.

/

1/

Ing. Jozef rlúcz
riaditel‘ odštep ho závodu

Doručuje Sa:

LOZORNO spol. s r.o., Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Doručuje sa Po nadobudnutí právoplatnosti:
Environmentálny fond, P.O. Box 16, Martinská 49, 821 05 Bratislava
V evidencii:

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava,
Karloveská 2, 82117 Bratislava
Vybavuje: Mgr. Ľubica Barbušová, tel. 02/455 22 063, 062, 064
-

-
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