
 
VZOR 

 
POPLATKOVÉ OZNÁMENIE ZA VYPÚŠŤANIE ODPADOVÝCH VÔD DO 

POVRCHOVÝCH VÔD 
 
Údaje za rok ....................... 

 
            Základné identifikačné údaje znečisťovateľa podávajúceho poplatkové oznámenie  
  
 Názov znečisťovateľa           .............................................................................................. 

 Ulica     ............................................................................................... 

 PSČ a mesto   ............................................................................................... 

 Telefón/Fax   ............................................................................................... 

Kontaktná osoba (meno, funkcia)........................................................................................... 

FAX/E-mail   ................................................................................................ 

 IČO    ................................................................................................ 

 Bankové spojenie a číslo účtu ............................................................................................. 

 

Názov znečisťovateľa, lokalita vypúšťania 
.....................................................................................................................................…....... 
Názov recipienta (r.km vyústenia odpadových vôd) 
................................................................................................................................................ 
Druh vypúšťaných odpadových vôd* 
................................................................................................................................................ 
Druh čistiarne odpadových vôd, spôsob čistenia** 
................................................................................................................................................ 
Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd,*** typ merného zariadenia 
................................................................................................................................................ 
Režim vypúšťania,****  údaj  o počte hod./deň  a dní/rok 
............................................................................................................................................... 
 
Zníženie výšky poplatkov na aktuálny rok (áno/nie)....................................................... 
 
Druh vzoriek odpadových vôd použitých na určenie hodnoty znečistenia za aktuálny 
rok *****  
............................................................................................................................................... 
 
Ročné množstvo vypúšťaných odpadových vôd v m3/rok , l/s ........................................ 
 
Názov a sídlo laboratória, v ktorom boli analýzy odpadových vôd na účely 
spoplatnenia uskutočňované............................................................................................... 

 



 
Tabuľka údajov pre poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ukazovateľ  Počet 

vzoriek 
Priemerná 
ročná 
koncentrácia 
 
 
 
mg/l 

Ročná 
bilančná 
hodnota 

 
 
 

kg/rok 

Odpočet 
znečistenia 
odoberanej 
povrchovej 

vody  
 

mg/l kg/rok 

Ročná 
bilančná 
hodnota 

po 
odpočte 

 
kg/rok 

Sadzba 
poplatkov 

 
 

 
 

Sk/ kg 

Vypočítaná 
suma 

preddavku 
ročných 

poplatkov 
 

Sk/rok 
CHSKCr       3/6 / 12   
NL       3  
Pcelk.       100  
Ncelk.       15  
N-NH4       15  
RAS       0,5  
AOX       200  
Hg       15 000  
Cd       3 000  
Spolu preddavok (v Sk/rok)  
Preddavok po odpočte zníženia sumy poplatkov podľa § 9 (Sk/rok)  

 
Dátum:     Odtlačok pečiatky:                 Podpis štatutárneho zástupcu: 
Vysvetlivky:  
V poplatkovom oznámení sa uvádzajú údaje pre každý výust a druh odpadovej vody za príslušné časové 
obdobie osobitne. V prípade potreby sa údaje uvedú na ďalšom tlačive. 
Pri vypúšťaní odpadových vôd podľa § 9 ods. 4 sa vyplnia samostatne pre jednotlivé výuste všetky stĺpce 
tabuľky okrem stĺpca 8. Konečná tabuľka poplatkového oznámenia znečisťovateľa vypúšťajúceho 
viacerými výustmi z jedného zdroja znečistenia je spoločná pre všetky výuste a obsahuje celkové 
množstvo vypustených odpadových vôd a znečistenie vypočítané postupom podľa § 9 ods. 4, pričom  
suma poplatkov v stĺpci 8 sa vypočíta postupom uvedeným ďalej k stĺpcu 8. 
Stĺpec 4:  Uvádza sa bilančná hodnota – množstvo určené ako súčin priemernej koncentrácie ukazovateľa 
znečistenia v mg/l uvádzaného v stĺpci 3 a celkového ročného množstva vôd v m3/rok. Výsledok 
vypočítaný uvedeným postupom sa vydelí číslom 1 000 na prepočet jednotiek. 
Stĺpec 6:  Uvádza sa ročné bilančné množstvo vypočítané v stĺpci 4, znížené o ročné bilančné množstvo 
znečistenia obsiahnutého v odoberanej povrchovej vode, vypočítané postupom uvedeným hore pre stĺpec 
4, z údajov o kvalite odoberanej vody získaných od správcu vodohospodársky významných vodných 
tokov a uvádzaných v stĺpci 5. Stĺpec 6 sa vypĺňa iba vtedy, ak znečisťovateľ si uplatňuje nárok na 
odpočet znečistenia odoberaných povrchových vôd.   
Stĺpec 8: Suma poplatkov sa vypočíta ako súčin sadzieb za kg znečistenia uvádzaných v stĺpci 7 a ročného 
bilančného množstva vypusteného znečistenia v kg uvádzaného v stĺpci 4 alebo 6.  
*Druh vypúšťaných odpadových vôd: vyplniť podľa priloženého číselníka (napr. 02). 
**Druh čistiarne odpadových vôd, spôsob čistenia: vyplniť podľa priloženého číselníka. 
***Spôsob merania množstva vypúšťaných vôd: vyplniť podľa priloženého číselníka.  
****Režim vypúšťania: uviesť slovne ako kontinuálne, diskontinuálne celoročne, diskontinuálne 
sezónne atď. a  číselné určenie režimu, napr. 8/258, čo znamená, že sa vypúšťa  8 hod. denne počas 258 
dni v roku. 
***** Druh vzoriek použitých na určenie znečistenia: vyplniť podľa priloženého číselníka roku.  



ČÍ SEL NÍ KY

Č. I Druh vy púš�aných od pa do vých vôd 

01 Splaš ko vé od pa do vé vody
02 Prie my sel né od pa do vé vody
03 Ko mu nál ne od pa do vé vody 
04 Vody z po vrcho vé ho od to ku (dažïové)
05 Ban ské vody
06 Chla dia ce vody
07 Od pa do vé vody z po ¾no hos po dár skej čin nos ti — rast lin ná vý ro ba
08 Od pa do vé vody z po ¾no hos po dár skej čin nos ti — živo číš na vý ro ba
09 Od pa do vé vody z vý ro by ce lu ló zy, pa pie ra, zo zuš ¾ach�ova nia ba vl ne ných a ¾a no vých tex tí lií
10 Iné (špe ci fi ko va�)

Č. II Druh vzor ky

01 Bo do vá vzor ka
02 KB2 — Kva li fi ko va ná bo do vá — dvoj ho di no vá zlie va ná vzor ka
03 P8 — Osem ho di no vá zlie va ná vzorka1)
04 P24 c — Dvad sa�šty ri ho di no vá zlie va ná vzor ka z ob je mo vo rov na kých vzo riek
05 P24 d  — Dvad sa�šty ri ho di no vá zlie va ná vzor ka zo vzo riek úmer ných k množstvu vy púš�aných od pa do vých vôd
06 Iný druh vzor ky (špe ci fi ko va�)

Č. III Spô sob me ra nia množstva vy púš�aných od pa do vých vôd

01 Od ha dom
02 Od čí ta ním vo doč tu mer né ho pro fi lu
03 Od čí ta ním z vo do me ru
04 Mer ný prie pad
05 Kon ti nu ál ne me ra nie s re gis trá ciou prie to kov
06 Ne pria me me ra nie (tlak, elektrická ener gia a pod.)
07 Hyd ra u lic kým vý po čtom z re gis tro va ných ve li čín
08 Iný (špe ci fi ko va�)

Č. IV Spô sob čis te nia od pa do vých vôd (uvies� všet ky, kto ré sa používa jú)

me cha nic ké čis te nie
01 pri már na se di men tá cia
02 gra vi tač né za chy te nie ole jov, tu kov
03 fil trá cia
09 iné me cha nic ké (špe ci fi ko va�)

bio lo gic ké čis te nie
10 kul tú rou pri chy te nou na pev nom no si či (bio fil trá cia)
11 ak ti vač né
12 ak ti vač né so zvý še ným od stra ňo va ním du sí ka (nit ri fi ká cia — de nit ri fi ká cia) — pred ra de ná de nit ri fi ká cia
13 ak ti vač né so zvý še ným od stra ňo va ním du sí ka (nit ri fi ká cia — de nit ri fi ká cia) — si mul tá nna den itri fi ká cia
14 ak ti vač né so zvý še ným od stra ňo va ním du sí ka (nit ri fi ká cia — de nit ri fi ká cia) — za ra de ná den itri fi ká cia
15 ak ti vač né so zvý še ným od stra ňo va ním du sí ka a fos fo ru
16 asi mi lač ná nádrž
17 ko re ňo vým sys té mom
18 ana e rób ne
19 anaeróbno-aeróbne do čis te nie
20 iné bio lo gic ké (špe ci fi ko va�)

che mic ké čis te nie
21 neu tra lizá cia
22 de to xi ká cia
23 dez in fek cia
24 zrážanie fos fo ru
29 iné che mic ké
30 iné čis te nie (špe ci fi ko va�)

1) § 8 zá ko na č. 142/2000 Z. z. o met ro ló gií a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
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