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SLoVENsrÝ voooHoSPoDÁRSKY PoDNIK
štátny podniĘ odštepný zánod Bratislava,
Kaľloveská 2 84217 Bratislava

íslo: 8102124820

V Bratĺslave' 31.03.202

1

ROZHODNUTIE
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK' štátny podnik, odštepný ztlvod
Bľatislava, zapisaný v obchodnom registri okĺesnéhosúdu Banská Bystrica' oddiel Pš,
vloŽka číslo713lS, IČo 36022047 ako správca vodohospodársky význarnných vodných
tokov, ktorému vsúlade s $ l ods. 2 zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v zneni neskorších predpisov (d'alej aj
poriadok") bolo zverené podľa
',Spľávny
79
ods.
7
zákona
č,.
36412004
Z.
z.
vodách
o
a
o
zmene
zákona
Slovenskej národnej rady č.
$
37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskoršíchpľedpisov (vodný zákon) v znęni neskorších
predpisov (ďalej aj ,'Vodný zákon"), rozhodovanie vo veciach urěenia skutočnej vyšky
poplatkov za uživaníevôd, vkonaní vedenom podľa Správneho poriadku vydáva pre
odberateľa podzemných vôd
obchodné meno:

LoZoRNo

Sídlo:

Hlavná

spol. s r. o.

1

900 55 Lozoľno
44852142

IČo:

podľa $ 79 ods. 8 Vodného zźlkona a $ 8 ods. 2 Naľiadenia vlády Slovenskej republiky
č,.75512004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, ýška poplatkov
a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním użivania vôd v zneni neskoršíchpredpisov (d'alej
,NV sR č' 75512004 Z.z.")

ýkaz

o výške nedoplatkov (+) alebo o vyške preplatkov (-) za

rok 2020 takto:

I. výška poplatkov na základe skutočných odbeľov podzemnej vody za rok2020
Účel odberu:

PZV verejné vodovody
0,03320

Skuto
-

odbeľ:
175 840 m3

kzaMl: V
0,03320 €lm3

Celkom

5 837'88800 €
5 837'89 €
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II. Ročnézúčtovanie na základe uľčeniavyšky poplatkov za rok 2020 pod|'a skutočných
odberov podzemných vôd

a)

b)
c)

d)

e)

Đ

Výška poplatkov za ľok 2020 určená rozhodnutím
č. 810ll24820 zo dha24'0Ż.2020
Výška poplatkov na zák|ade skutočných odberov podzemnej
vody zarok2020:
Výška poplatkov apreddavkov za rok 2020 uhľadená ku dňu
ročnéhozúčtovania't.j. k3I.l2' 2020 z rozhodnutia č.
810l 124820 zo dřn 24.02.2020
Rozdiel medzi ýškou poplatkov na zák|aďe skutočných
odberov podzemnej vody za rok 2020 a ýškou poplatkov
a pľeddavkoy Za rok 2020 určená rozhodnutím č' 8101 1248Ż0
zo dńa24.0Ż.2020: r. b) - r. a)
Rozdiel medzi výškou poplatkov a preddavkov Za rok 2020
určenou rozhodnutím č. 8101124820 zo dňa 24.02'2020
a výškou poplatkov a preddavkov za rok 2020 uhradených ku

dňu ročnéhozúčtovania,t.j. k3l'l2. 2020 zrozhodnutia č.
8I0II24820 zo dňa 24.02.2020: r. a) - ľ. c)
Rozdiel međzivýškou poplatkov na základe skutočných
odberov podzemnej vody za rok 2020 a ýškou poplatkov
a preddavkov za rok 20Ż0 uhradených ku dňu ľočného
zíčtovania,tj. k 3I.IŻ. 2020 zrozhodnutia č. 8101124820 zo
dřn 24.02.2020: r. b)

-

5 660,60 €

5 837,89 €

5 660'60 €

177,29 €

0'00 €

r. c)

l77,29 €

ilI. Yýkaz

nedoplatkov (+) alebo preplatkov (-) za rok 2020 vystavených vočĺ
odberateloo vi na základe predch ádzaj ri ceh o ľočnéhozúčtovanĺanasled ovn e

a)
b)

L77,29 €, predstavujúci rozdiel medzi ýškou poplatkov určenou na základe skutočných
odberovpodzemnej vody zarok2020 a výškou poplatkov a preddavkov určených podľa
ľozhodnutia č. 8l01124820 zo dřla24.02.2020
0,00 €, predstawjúci rozdiel medzi vyškou poplatkov a pľeddavkov určenou
rozhodnutím č' 8101124820 Zo dňa 24.0Ż.2020 a ýškou skutočne uhľadených
poplatkov' plateníĺn preddavkov k 3ĺ '12' 2020 .

Výška nedoplatkov za rok 2020 podl'a stavu
k 31.12. 2020 celkoml77
odberateľ je povinný podl'a $ 14 ods. 2 NV SR č. 75512004 Z. z' zapIatiť penále vo výške
jedného promile zakaŻđýdeň omeškania zo sumy včas nezaplatenej na pľeddavkoch poplatku
zaodberypodzemných vôd, určenýchpodl'a $ 7 ods.3 NV SRč.75512004Z. z. vľozhodnutí
č. 8l0l lŻ48z0 zo dňa 24.02.2020 vypočítanék 3l.12'2020.
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Prcddavok

Dáfunl

Ulrrada

(€)

splatnosti

(€)

Dánrn-l

úlľady/výpočru

PcIralizovarrá

onlcškanó

sun]a (€)

dni

Vypočitanó
pcnálc

1€1

l 4ló'00

30.06.2020

l 4l ó'00

02.07.2020

I 416,00

)

2.83

I 416,00

30.09.2020

I

02.l0.20Ż0

l4ĺ6'00

Ż

2.rJ3

41

6.00

Penále z omeškania úhrad preddavkov poplatku za odbery podzemných vôd
v roku 2020k3l.12.2020z
5.,66ę,

odbeľatel' je povinný uhľadiť vykázaný nedoplatok a penále Z omeškania rĺhľad
preddavkov poplatku so stavom k31.12.2020, celkom vo výške 182'95 € do 30.04.2021,
v súlade S $ 79 ods. 7 Vodného zákona, na účetEnvironmentálĺeho fondu, ktoý je vedený
v Štátnej pokladnici, č. účtu:
sK29 8180 0000 0070 0053 6798
konštantný symbol0558' variabilný symbol 8102124820, špeciÍickýsymbol 44852142

.

Preddavky predpísané rozhodnutím č. 810l 124820 zo dńa 24.02.2020 o určeníÚšky
poplatkov zaÍok2020 a vyškypreddavkov, ktoré boli uhĺadenévtęrmíne od 01.01 .202l sa
považujtĺZa oneskoľene uhradené pľeddavky poplatku za odbery podzemných vôd.
odbeľate|' je povinný zaplLatiť aj penále z omeškania úhĺadtýchto preddavkov za obdobie
od 01.01.202l až do ich zaplatenia, najneskôľ však do dňa doručenĺatohto Výkazu
o výške nedoplatkov alebo o výške pľeplatkov a to vo ýške jedného promile zakaždý deřl
omeškania v Zmysle $ 14 ods. 2 NV SR č. 75512004 Z. Z. zo sumy včas neuhradenej, t. j. zo
sumy on€skoľených úhrad preddavkov na poplatkoch za odbery podzemných vôd.

Vprípade, Že odberateľ nevykoná úhľadunedoplatku podľa tohto Výkazv o ýške
nedoplatkov alebo oýške preplatkov do 30.04.202l, je vzmysle $ 14 ods. 2 NV SR č.
75512004 Z. z. povinný zaplatiť penále vo výške l promile Zo sumy včas neuhradeného

nedoplatku I77,29€ (po odpočítaniprípadných oneskorených úhĺadpreddavkov poplatku za
odbery podzemných vôd, uľčenýchna zźtklade rozhodnutia č. 8101 124820 zo día24.02'2020,
vykonaných v období od 01 .0I'202l do dňa doručenia tohto Výkazu o ýŠkenedoplatkov
alebo ovýške preplatkov) a to zakaŽdý deň omeškania, počnúcdňom 01.05'202l aŽ do
zaplatenia, vzhl'adom k tomu' że v zmysle tohto Yýkazu o ýške nedoplatkov alebo o výške
preplatkov a $ 79 ods. 8 Vodného zákona ide v uvedenej časti o novú dodatočnúpoplatkovú
povinnosť, ktorej splatnost' je daná podľa $ 8 ods. 2 NV SR č. 75512004 Z. z. do 30'04.202l.

odôvodnenie
SLoVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PoDNIK, štátny podnik, odštepný závod
Bratislava určil odberatel'ovi ýšku poplatkov za odber podzemných vôd za kalendárny ľok
2020 avýšku preddavkov vštvťročnýchsplátkach rozhodnutím č. 8101124820 zo dňa
Ż4.02.2020.
Odberatel' predloŽil podl'a $ 8 ods. 1 NV SR č' 755lŻ0O4 Z' z., SLoVENSxÉuu
VODOHOSPODARSKEMU PODNIKU, štátny podnik, odštepný závod Bratislava
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poplatkové ptlznanie dňa v ktorom uviedol' aké skutočnémnožstvá podzemnej vody odobľal
'
v roku 2020.
Po zistení potrebných podkladov podl'a ustanovenia $ 32 Správneho poľiadku a overenia
údajov uvedených v poplatkovom pľiznanípredloženom odberateľom za rok2020 za odbeľy
podzemných vôd určil výšku poplatkov zarok2020 pođ|'askutočných odberov.

SLoVENSKÝ VODOHoSPoDÁRSKY PoDNIK, štátny podnik, odštepný závod,
Bratislava následne vykonal podl'a $ 8 ods. 2 NV SR č. 75512004 Z. z. ročnézúčtovanie

podl'a skutočne odobratého množstva podzemnej vody v roku 2020. Na základe vykonaného
ročnéhozťrčtovania vydal podľa $ 79 ods. 8 Vodného zákona a $ 8 ods. 2 NV SR č. 75512004
Z. z. Yýkaz o výške nedoplatkov alebo o vyške preplatkov k3l.l2. 2020 stým, Že súčasne
určil ýšku penále za ěas omęškania s platením pľeddavkov poplatkov za odbery podzemných
vôđ,určených na zźlklade rozhodnutia č. 8101124820 zo dř: 24.02.2020 a to do 3I.l2' 2020.
V súlade s $ l4 ods. 2 NV SR č,.75512004 Z. z. upozornil odberateľa na jeho povinnosť platiť
penále vo ýške 1 pľomile denne Zo sumy riadne a včas nezaplatených preddavkov poplatkov
za odbeľy podzemných vôd určených na záklađęrozhodnutia č. 8101124820 zo dňa
24.02'2020 a to od 0l.0l.202I do zaplatenia, najneskôr však do dňa doručenia tohto Výkazu
o výške nedoplatkov alebo o výške pľeplatkov zarck2020 za odberypodzemných vôd.
Súčasnev súlade s $ 14 ods. 2 NV SR č'. 75512004 Z. z. upozornil odberateľa na zánik jeho
poplatkovej povinnosti aŽ cekovým zaplatením nedoplatkov a pľeto uplatnil právo na
dopoěítanie penále z vyktnaného nedoplatku na úhľadách poplatkov určených na zźlkladę
skutočnéhoodberu podzemných vôd. V prípade, Že odberateľ nevykoná úhľadunedoplatku
podľa tohto Výkazu o vyške nedoplatkov alebo o výške preplatkov do 30.04.202l je
v zmysle NV SR č,. 755lŻ004 Z. z. povinný zaplatiť aj ďalšie dopočítanépenále vo wýške l
pľomile zo Sumy včas nezaplateného nedoplatku (po odpočítaníprípadných oneskoľených
úhľadpreddavkov poplatku za odber podzemných vôd, určených na zälkLadę rozhodnutia č.
8L0II24820 zo đňa24.02.2020 a vykonaných v období od 01.01.2021 do dňa doručenia
tohto Yýkanl o vyške nedoplatkov alebo o ýške preplatkov za rok 2020 za odbeľ
podzemných vôd) počnric od 01'05.202I do jeho zaplatenia.

Zuveđenýchdôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo vyrokovej časti

tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie podl'a $ 53 a $ 54 Správneho
poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia SLoVENSxÉvu VODOHOSPODÁRSKEMU
PODNIKU, štátny podnik, odštepný zźxod Bratislava, Karloveská 2,842 l7 Bľatislava. Toto
rozhodnutie nie je moŽné preslcumať súdom.
odkladný účinokprípadného odvolania Sa podľa $ 55 ods. 2 Správneho
poriadku vylučuje z dôvodov všeobecného záujmu. DodrŽanie podmienok vyplývajúcich
z rozhodnutia si vyŽaduje okamžitý postup, zabezpečujűci dodrŽanie finančnej disciplíny,
pľetoŽe fľrančnéprostriedky, ktoré tvoria príjem Environmentálneho fondu sú súčasťou
záväzkov vyplyvajúcich z jeho dotaěnej politiky.
Proti tomuto rozhodnutiu o vylúčeníodkladného účinkuodvolania sa v zmysle
ustanovenia $ 55 ods. 3 Správneho poriadku nemoŽno odvolať.

Ing. Boris Kováč

riaditeľ OZBratislava

SLoVENSKÝ VoDoHoSPoDÁRSKÝ PoDNIK,

štátny podnik

Doručuje sa:

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

5,

82l

0l

Bratislava

2. SLOVENSKÝ VoDOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný zźlvod
Bratislava, odbor účtovníctvaa daní, odbor VH prevádzky a dispečingu.
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