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ROZHODNUTIE
SLoVENSKÝ VoDoHoSPoDÁRSKY PoDNIK, štátny podnik, odštepný závod
Bratislava, zapisaný v obchodnom registri okľesnéhosúdu Banská Bystľica, oddiel Pš,
vložka číslo713lS, IČo 3602Ż047 ako spľávca vodohospodaľsky významných vodných
tokov' ktorému vsúlade s $ l ods.2ztlkonač,'7111967 Zb. osprávnomkonanivznení

neskoršíchpredpisov (ďalej len ,'Spľávny poľiadok") bolo zverené podl'a $ 79 ods. 7 zźtkona
č,.36412004 Z. z. o vodách aoZmene zákona Slovenskej národnej rady č,.37211990 Zb.
o priestupkoch v znení neskoĺšíchpredpisov (vodný zákon) v znęni neskoľšíchpredpisov
(ďalej aj ,,Vodný zákon"), rozhodovanie vo veciach určenia skutočnej vyšky poplatkov za
uŽívanie vôd, v konaní vędenom podľa Spľávneho poriadku

uľcuJe
podľa $ 79 ods. 8 Vodného zákona a $ 7 ods. 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č,.755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neľegulovaných platieb, výška poplatkov
a podľobnosti súvisiace so spoplatňovaním

uźivania vôd, v znení Nariadenia vlády Slovenskej
Z. z., ktoým sa mení a dopĺňa nariadenię vlády Slovenskej republiky
č).75512004 Z. z. (ďa|ej aj ,,Nariadenie"), odberateľovi podzemných vôd

republiky

č,. 367l2O08

obchodné meno:

LoZoRNo

Sídlo:

Hlavná

lČo:

4485Ż142

spol. s ľ. o.

1

900 55 Lozoľno

I. Výšku poplatkov pre rok
Účel odberu:

PZY verejné vodovody

20Ż0 za odbery podzemných vôd nasledovne:
odber:
170 500 mj

/ulruĄląuou
-

latok za MJ
0,03320 €lm3

0.03320

Celkom

t\J I

latku

5 660'60000 €
5 6ó0'60 €

Strana č. l z 3 Rozhodnutia č.: 8l0l 124820

II. Výšku pľeddavkov za ľok 2020v nasledovných splátkach
l 4l6,00 €
l 416'00 €

31.03.2020
30.06.20Ż0
30.09.Ż020

1

416'00 €
412,60 €

3l.I2.20Ż0

l

Spolu zarokŻ020

5 660'60 €

odbeľatel' podzemnej vody je povinný uľčenépreddavky ú'trádzať štvďročne, najneskôr
k poslednému dňu príslušnéhoštvrt'ľoka, v súlade s $ 79 ods. 7 Vodného zťlkona, na účet
Enviľonmentálneho fondu, ktoý je vedený v Štátnejpokladnici, č. účtu:

sK29 8180 0000 0070 00s3 6798
konštantný symbol 0558, vaľiabilný symbol 8t01lŻ4820, špecificĘ symbol 44852142.
odbeľateľ podzemných vôd je podľa $ 14 ods. 2 Nariadenia povinný zaplatiť zakaždý deí
omęškania penále vo ýške 1 promile Zo Sumy včas nezaplatenej.

odôvodnenie
odberatel'podzemnej vody na základe $ 79 ods. 8 Vodného zttkona a ustanovenia $ 7 ods'
3 Nariadenia predložil SLoVENsrÉuu VODOHOSPoDÁRSKEMU PoDNIKU, štátny
podnik, odštepný závod Bratislava poplatkové oznámenie o odbeľoch podzemných vôd pre
rokŻ020 podľa ním určęnéhoúčeluodberu.

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný zćłvod
Bľatislava na zźlkladę posúdenia (pľeskúmania) predložených údajov v poplatkovom
oznámení určil odberatel'ovi podzemnej vody celkovú výšku poplatkov Za odbeľy

podzemných vôd na rok 2020.

Pri výpočte výšky poplatku vychádzal z ustanovenia $ 6 ods. 1 a 2 Nariadenia,
zmysle ktorého vypočítalpoplatky za odber podzemných vôd súčinommnožstva
odobratých podzemných vôd a sadzby v €lrĺŕ podľa účeluich pouŽitia. Súčasneurčil
odbeľateľovi povinnosť uhĺádzať preddavky štvďročne, najneskôľ k poslednému dňu

v

príslušnéhoštvrt'roka tak, ako to vyplýva z ustanovenia $ 7 ods. 3 Nariadenia.
Z uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo vyľokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa $ 53 a $ 54zákona č,.7Il|967
Zb. o správnom konaní vznení neskorších pľedpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia
SLoVENSKÉMU VoDoHoSPoDÁRSKEMU PoDNIKU, štátny podnik, odštepný zźtvod
Bratislava' Kaľloveská Ż, 84Ż 17, Bratislava. Toto rozhodnutie nie je možnépľeskrimať
súdom.

odkladný účinokprípadnéhoodvolania Sa podľa $

55

ods'

2

Správneho

poriadku vylučuje z dôvodov všeobecného záujmu. DodľŽanie podmienok vyplývajúcich
zrozhodnutia si vyžaduje okamžitý postup, zabezpeč,ujilci dodržanie Íinaněnej disciplíny'
pľetožefinančnéprostriedky, ktoľétvoľia príjem Enviĺonmentálneho fondu sú súčasťou
závázkov vyplývajúcich z jeho dotačnej politiky.
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Proti tomuto rozhodnutiu

o

vylúčeníodkladného účinkuodvolania sa v zmysle

ustanovenia $ 55 ods. 3 Správneho poľiadku nemožno odvolať'

Ing. JozefDúcz

ľiaditel' oZ Bratislava

SLoVENS KÝ VoDoHo SPoDÁRSKÝ

P

oDNIK,

štatny podnik

Doľučujesa:

LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1' 900 55 Lozoľno
Na vedomie :
1. Environmentálny fond, Nevädzová

5' 821 01 Bľatislava
2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný ztlvođ
Bratislava, odbor účtovníctvaa dani, odbor VH pľevádzky a dispečingu.
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