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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 15. de cem bra 2004, 

kto rým sa usta no vu je výš ka ne re gu lo va ných pla tieb, výš ka po plat kov a po dro bnos ti
sú vi sia ce so spop lat ňo va ním užíva nia vôd

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 81 ods. 1 písm. e)
zá ko na č. 364/2004 Z. z. o vo dách a o zme ne zá ko na
Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup -
koch v zne ní ne skor ších pred pi sov (vod ný zá kon) (ïa lej
len „zá kon”) na ria ïu je:

§ 1

Ne re gu lo va né plat by 

(1) Ne re gu lo va ná plat ba je plat ba pos kyt nu tá za tie to
služby:
a) udržia va nie splav nos ti vod ných ciest1) a vy ty čo va nie 

pla veb nej drá hy na plav bu na vod ných ces tách na
úče ly používa nia vôd na plav bu,

b) iné služby vo ve rej nom zá uj me.2)

(2) Výš ka ne re gu lo va ných pla tieb pod ¾a od se ku 1
písm. a) pred sta vu je eko no mic ky opráv ne né ná kla dy
správ cu vod ných to kov schvá le né Mi nis ter stvom život -
né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „ mi nis -
ter stvo“).

(3) Výš ka ne re gu lo va ných pla tieb pod ¾a od se ku 1
písm. b) pred sta vu je ná kla dy pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.3)

(4) Správ ca vod ných to kov uplat ňu je ná rok na úhra -
du eko no mic ky opráv ne ných ná kla dov za služby pod ¾a
od se ku 1 pros tred níc tvom mi nis ter stva z pros tried kov
štát ne ho roz po čtu do 31. mar ca bežného roka. Úhra du
ná kla dov za tie to služby pos ky tu je správ co vi vod ných
to kov mi nis ter stvo. 

(5) For mu, roz sah a ter mí ny pred kla da nia pod kla dov
pre u ka zu jú cich sku toč ne vy na ložené ná kla dy na
služby rea li zo va né pod ¾a od se ku 1 a pos tup pre roč né
zúč to va nie pos kyt nu tých bežných vý dav kov štát ne ho
roz po čtu na úhra du tých to ná kla dov upra ví mi nis ter -
stvo vo svo jom ves tní ku.

§ 2

Re gu lo va né plat by

(1) Plat by re gu lo va né Úra dom pre re gu lá ciu
sie�ových od vet ví (ïa lej len „re gu lo va ná plat ba“) sú
plat by za 

a) od ber po vrcho vej vody z vod ných to kov pod ¾a § 78
ods. 3 písm. a) zá ko na, 

b) využíva nie hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu vod ných
to kov na vod ných stav bách v sprá ve správ cu vod né -
ho toku pod ¾a § 78 ods. 3 písm. b) zá ko na,

c) od be ry ener ge tic kej vody z vod ných to kov na vod -
ných stav bách vo vlast níc tve využíva te ¾a hyd ro e ner -
ge tic ké ho po ten ciá lu vod né ho toku pod ¾a § 78 ods. 3
písm. c) zá ko na. 

(2) Re gu lo va né plat by pred sta vu jú eko no mic ky opráv -
ne né ná kla dy, kto ré vy chá dza jú z po dielu jed not li vých
sku pín ma jet ku správ cu vod né ho toku na  spo platne-
ných službách. 

§ 3

Plat by za od be ry po vrcho vých vôd
z vod ných to kov

(1) Plat by za od be ry po vrcho vých vôd z vod ných to -
kov pod ¾a § 2 ods. 1 písm. a) s vý nim kou od be rov pod ¾a 
§ 78 ods. 5 zá ko na sa ur ču jú sú či nom sku toč ne  odo -
bratého množstva po vrcho vej vody v m3 za uply nu lý
ka len dár ny me siac a sadz by pod ¾a spô so bu re gu lá cie
v Sk/m3, kto rá je ur če ná roz hod nu tím Úra du pre re gu -
lá ciu sie�ových od vet ví (ïa lej len „úrad“).

(2) Ten, kto odo be rá po vrcho vé vody z vod ných to kov,
me ria množstvo odob ra tých po vrcho vých vôd svojím
ur če ným meradlom4) ale bo ur če ným me rad lom správ -
cu vod né ho toku. Ak nemožno z tech nic kých, pre vádz -
ko vých, eko no mic kých ale bo iných dô vo dov mera�
množstvo odob ra tých po vrcho vých vôd ur če ným me -
rad lom, množstvo odob ra tých po vrcho vých vôd sa určí
pod ¾a spot re by elek tric kej ener gie na po hon čer pa diel
ale bo na zá kla de mer nej kriv ky prie pa du. Ak na me ra -
nie od be rov po vrcho vých vôd nemožno použi� tie to spô -
so by, pri ur če ní výš ky plat by za od be ry po vrcho vých
vôd z vod ných to kov pod ¾a § 2 ods. 1 písm. a) s vý nim -
kou od be rov pod ¾a § 78 ods. 5 zá ko na sa vy chá dza
z množstva od be ru po vrcho vých vôd po vo le né ho roz -
hod nu tím or gá nu štát nej vod nej sprá vy.

(3) Ten, kto odo be rá po vrcho vé vody z vod ných to kov,
pla tí plat bu za od ber po vrcho vých vôd na zá kla de pí -
som nej zmlu vy správ co vi vod né ho toku naj ne skôr do
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1) Vy hláš ka Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 22/2001 Z. z., kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o za ra -
de ní vod ných ciest a ich jed not li vých úse kov do prí sluš ných tried pod ¾a kla si fi ká cie eu róp skych vod ných ciest.

2) § 4 zá ko na č. 666/2004 Z. z. o ochra ne pred po vod ňa mi.
3) § 40 zá ko na č. 666/2004 Z. z.
4) § 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.



25. dňa me sia ca na sle du jú ce ho po me sia ci, v kto rom
k od be ru po vrcho vých vôd do šlo, ak nie je do hod nu té
inak. 

§ 4

Plat by za využíva nie hyd ro e ner ge tic ké ho
po ten ciá lu vod ných to kov 

(1) Plat by za využíva nie hyd ro e ner ge tic ké ho po ten -
ciá lu vod ných to kov na vod ných stav bách v sprá ve
správ cu vod né ho toku sa ur ču jú sú či nom do da né ho
množstva pos kyt nu tej me cha nic kej ener gie a sadz by
pod ¾a spô so bu re gu lá cie v Sk za 1 kWh, kto rá je ur če ná
roz hod nu tím úra du. 

(2) Plat by za využíva nie hyd ro e ner ge tic ké ho po ten -
ciá lu vod ných to kov na vod ných stav bách v sprá ve
správ cu vod né ho toku zoh ¾ad ňu jú dy na mi ku a re gu -
lač ný efekt vod ných sta vieb v sprá ve správ cu vod né ho
toku pre vádz ko va ných nad od ber mi po vrcho vej vody
na vý ro bu elek tric kej ener gie. Po rov ná va sa po diel ná -
kla do vých položiek vo do hos po dár skych čas tí a ener ge -
tic kých čas tí vod ných sta vieb na pod por ných
službách5) pos ky to va ných vý rob com elek tri ny pre vádz -
ko va te ¾o vi pre no so vej sús ta vy na za bez pe če nie pos ky -
to va nia sys té mo vých služieb.6) Pod kla dom na vý po čet
množstva sku toč ne pos kyt nu tej me cha nic kej ener gie
vý rob co vi elek tric kej ener gie správ com vod né ho toku
sú zá zna my ne pre tržité ho me ra nia hor nej hla di ny
a dol nej hla di ny vody na vod nej stav be, prie to ku vody
tur bí na mi ale bo me ra cím za ria de ním pod vod nou stav -
bou a času pre vádz ky tur bín. Me ra nie sa vy ko ná va za -
ria de nia mi správ cu vod né ho toku a vý rob cu elek tric kej 
ener gie s prí pad ným od po čtom prie to ku vody od te ka jú -
cej z vod nej nádrže cez iné za ria de nia vod nej stav by,
ako je od ber ný ob jekt, do vod nej elek trár ne.

(3) Správ ca vod né ho toku a ten, kto využíva  hydro -
energetický po ten ciál vod ných to kov na vod ných stav -
bách, od sú hla su jú fak tu rač né pod kla dy na ur če nie
výš ky pla tieb. Správ ca vod né ho toku ozna mu je vý rob -
co vi elek tric kej ener gie úda je o množstve pos kyt nu tej
me cha nic kej ener gie. 

(4) Ten, kto využíva hyd ro e ner ge tic ký po ten ciál vod -
ných to kov na vod ných stav bách, ozna mu je me sač ne
do 15. dňa na sle du jú ce ho me sia ca správ co vi vod né ho
toku úda je o množstve a kva li te vy ro be nej elek tric kej
ener gie. Ak nemožno z tech nic kých, pre vádz ko vých,
eko no mic kých ale bo iných dô vo dov in šta lo va� me ra cie
za ria de nie, ale bo je za ria de nie ne funkč né, množstvo
pos kyt nu tej me cha nic kej ener gie sa zís ka spät ným vý -
po čtom z vy ro be nej elek tric kej ener gie.

(5) Ten, kto využíva hyd ro e ner ge tic ký po ten ciál vod -
ných to kov na vod ných stav bách, pla tí plat by za
využíva nie hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu na zá kla de
pí som nej zmlu vy správ co vi vod né ho toku naj ne skôr do
kon ca me sia ca na sle du jú ce ho po me sia ci, v kto rom
k využitiu hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu do šlo, ak nie
je do hod nu té inak. 

§ 5

Plat by za od be ry ener ge tic kej vody

(1) Plat by za od be ry ener ge tic kej vody z vod ných to -
kov na vod ných stav bách vo vlast níc tve využíva te ¾a
hyd ro e ner ge tic ké ho po ten ciá lu vod né ho toku sa ur ču -
jú sú či nom do da né ho množstva ener ge tic kej vody
a sadz by pod ¾a spô so bu re gu lá cie v Sk/m3, kto rá je ur -
če ná roz hod nu tím úra du. 

(2) Plat by za od be ry ener ge tic kej vody zoh ¾ad ňu jú
vplyv dy na mi ky a re gu lač né ho efek tu vod ných nádrží
v sprá ve správ cu vod né ho toku pre vádz ko va ných nad
tým to od be rom po vrcho vých vôd na vý ro bu elek tric kej
ener gie. Po rov ná va sa po diel ná kla do vých položiek vo -
do hos po dár skych čas tí a ener ge tic kých čas tí vod ných
sta vieb na pod por ných službách pos ky to va ných vý rob -
com elek tri ny pre vádz ko va te ¾o vi pre no so vej sús ta vy na 
za bez pe če nie pos ky to va nia sys té mo vých služieb. Pod -
kla dom na vý po čet množstva sku toč ne do da nej ener ge -
tic kej vody vý rob co vi elek tric kej ener gie správ com vod -
né ho toku sú zá zna my ne pre tržité ho me ra nia prie to ku
vody tur bí na mi ale bo me ra cí mi za ria de nia mi pod vod -
nou stav bou. Me ra nie sa vy ko ná va za ria de ním vý rob cu 
elek tric kej ener gie ale bo správ cu vod né ho toku s prí -
pad ným od po čtom prie to ku vody od te ka jú cej z vod nej
nádrže cez iné za ria de nia vod nej stav by, ako je od ber ný 
ob jekt, do vod nej elek trár ne. Ak nie sú me ra cie za ria de -
nia z pre vádz ko vých, tech nic kých, eko no mic kých ale -
bo iných dô vo dov in šta lo va né ale bo sú ne funkč né,
množstvo pos kyt nu tej ener ge tic kej vody sa zís ka spät -
ným pre po čtom z vy ro be nej elek tric kej ener gie.

(3) Správ ca vod né ho toku a ten, kto odo be rá ener ge -
tic kú vodu, od sú hla su jú fak tu rač né pod kla dy na ur če -
nie výš ky pla tieb. Ten, kto odo be rá ener ge tic kú vodu,
ozna mu je me sač ne do 15. dňa na sle du jú ce ho me sia ca
správ co vi vod né ho toku úda je o odob ra tom množstve
ener ge tic kej vody a o vy ro be nom množstve a kva li te
elek tric kej ener gie. 

(4) Ten, kto odo be rá ener ge tic kú vodu, pla tí plat by za
jej od be ry na zá kla de pí som nej zmlu vy správ co vi vod -
né ho toku naj ne skôr do kon ca me sia ca na sle du jú ce ho
po me sia ci, v kto rom k od be ru ener ge tic kej vody do šlo,
ak nie je do hod nu té inak.

Výš ka po plat  kov za od be ry pod zem ných vôd,  
po plat  kov za vy púš�anie od pa do vých vôd

do po vrcho vých vôd a po dro bnos t i  sú vi  s ia ce 
s ich spop lat  ne ním

§ 6

Po plat ky za od be ry pod zem ných vôd

(1) Po plat ky za od be ry pod zem ných vôd sa ur ču jú sú -
či nom množstva odob ra tých pod zem ných vôd a sadz by
v Sk/m3. 

(2) Sadz ba po plat kov za od be ry pod zem ných vôd  po -
d¾a úče lu ich použitia je pre
a) ve rej né vo do vo dy 1,00 Sk/m,3 
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5) § 2 písm. b) pät nás ty bod zá ko na č. 656/2004 Z. z. o ener ge ti ke a o zme ne nie ktorých zá ko nov.
6) § 2 písm. b) šest nás ty bod zá ko na č. 656/2004 Z. z. 



b) od be ry na úče ly, na kto ré sa použitie pit nej vody
usta no vu je pod ¾a oso bit né ho pred pi su,7) 0,70
Sk/m3,

c) od be ry geo ter mál nych vôd a od be ry iných pod zem -
ných vôd na ener ge tic ké využitie 0,80 Sk/m,3

d) od be ry na ostat né použitie 3,00 Sk/m3.

(3) Ak sa pod zem né vody odo be ra jú na viac úče lov
použitia pod ¾a od se ku 2 a jed not li vé od be ry sa oso bit ne
ne me ra jú ur če ným me rad lom, použije sa naj vy ššia
sadz ba.

(4) Ten, kto odo be rá pod zem né vody (ïa lej len „od be -
ra te¾“), me ria ich množstvo ur če ným me rad lom. Ak od -
be ra te¾ nemá po vin nos� mera� odo be ra né množstvo
pod zem ných vôd ur če nú roz hod nu tím or gá nu štát nej
vod nej sprá vy, ale bo me ra cie za ria de nie nemožno
z tech nic kých dô vo dov ale bo z iných dô vo dov in šta lo -
va�, ale bo ak dô jde k pre ru še niu pre vádz ky me rad la
v dô sled ku po ru chy, odo be ra né množstvo pod zem ných
vôd sa od vo dí pod ¾a spot re by elek tric kej ener gie na po -
hon čer pa diel. Ak odo be ra né množstvo pod zem ných
vôd nemožno urči� tým to spô so bom, pri vý po čte po plat -
kov za od be ry pod zem ných vôd sa vy chá dza z množstva 
od be ru pod zem ných vôd po vo le né ho roz hod nu tím or -
gá nu štát nej vod nej sprá vy. 

§ 7

Po plat ko vé ozná me nie za od be ry pod zem ných vôd

(1) Od be ra te¾ vy po čí ta pred po kla da nú výš ku po plat -
kov za od be ry pod zem ných vôd pre bežný ka len dár ny
rok a ozná mi ju po plat ko vým ozná me ním za od be ry
pod zem ných vôd. Po plat ko vé ozná me nie za od be ry
pod zem ných vôd od be ra te¾ za sie la správ co vi vo do hos -
po dár sky výz namných vod ných to kov do 31. ja nu ára
bežného roka. Ak dô jde k no vé mu od be ru pod zem ných
vôd, od be ra te¾ za sie la toto po plat ko vé ozná me nie do
dvoch me sia cov od za ča tia od be ru. 

(2) Pred po kla da ná výš ka po plat kov za od be ry pod -
zem ných vôd sa vy po čí ta sú či nom množstva odob ra -
tých pod zem ných vôd za uply nu lý ka len dár ny rok a ur -
če nej sadz by; pri no vých od be roch sa pred po kla da ná
výš ka po plat kov vy po čí ta z množstva od be ru pod zem -
ných vôd po vo le né ho roz hod nu tím or gá nu štát nej vod -
nej sprá vy. Vzor po plat ko vé ho ozná me nia za od be ry
pod zem ných vôd je uve de ný v prí lo he č. 1. 

(3) Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov určí výš ku po plat kov za od be ry pod zem ných vôd
za ka len dár ny rok a výš ku pred dav kov pod ¾a § 79
ods. 7 zá ko na do 28. feb ru ára bežného roka. Od be ra te¾
pred dav ky uhrá dza štvr�roč ne, naj ne skôr k po sled né -
mu dňu prí sluš né ho štvr�roka, na oso bit ný účet správ -
cu vo do hos po dár sky výz namných vod ných to kov.

(4) Ak od be ra te¾ zníži od be ry pod zem ných vôd o viac
ako 25 %, môže poda� nové po plat ko vé ozná me nie
o výš ke po plat kov za od be ry pod zem ných vôd. Správ ca
vo do hos po dár sky výz namných vod ných to kov na zá -
kla de pre skú ma nia no vé ho po plat ko vé ho ozná me nia
za od be ry pod zem ných vôd upra ví výš ku pred dav kov
do 30 dní od po da nia no vé ho po plat ko vé ho ozná me nia.

§ 8

Po plat ko vé pri zna nie
za od be ry pod zem ných vôd

(1) Od be ra te¾ ozná mi úda je o sku toč nom odob ra tom
množstve pod zem ných vôd v pred chá dza jú com ka len -
dár nom roku po plat ko vým pri zna ním za od be ry pod -
zem ných vôd, kto ré za sie la správ co vi vo do hos po dár sky 
výz namných vod ných to kov do 15. feb ru ára na sle du jú -
ce ho roka. Vzor po plat ko vé ho pri zna nia za od be ry pod -
zem ných vôd je uve de ný v prí lo he č. 1. 

(2) Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov vy ko ná roč né zúč to va nie pod ¾a sku toč ne odob ra -
té ho množstva pod zem ných vôd a vydá vý kaz pod ¾a
§ 79 ods. 8 zá ko na o výš ke ne do plat kov ale bo pre plat -
kov za pred chá dza jú ci ka len dár ny rok do 31. mar ca
bežného roka. Ak vznik ne ne do pla tok, od be ra te¾ ho
uhra dí do 30. ap rí la na sle du jú ce ho po roku, za kto rý
ne do pla tok vzni kol. Ak vznik ne pre pla tok, správ ca vo -
do hos po dár sky výz namných vod ných to kov za bez pe čí
vrá te nie pre plat ku od be ra te ¾o vi do 30. ap rí la na sle du -
jú ce ho po roku, za kto rý pre pla tok vzni kol. 

§ 9

Po plat ky za vy púš�anie od pa do vých vôd
do po vrcho vých vôd

(1) Po plat ky za vy púš�anie od pa do vých vôd do po -
vrcho vých vôd pla tí ten, kto vy púš�a od pa do vé vody do
po vrcho vých vôd nad množstvo ur če né pod ¾a § 79
ods. 4 zá ko na a pre kro čí v prí sluš nom uka zo va te li zne -
čis te nia kon cen trač né li mi ty a bi lanč né li mi ty (ïa lej len 
„zne čis�ova te¾“) uve de né v prí lo he č. 2.

(2) Po plat ky za vy púš�anie od pa do vých vôd do po -
vrcho vých vôd sa rov na jú súč tu po plat kov vy po čí ta -
ných pre jed not li vé uka zo va te le zne čis te nia ako sú čin
sadz by a bi lanč né ho množstva zne čis te nia vy -
púš�aných od pa do vých vôd za ka len dár ny rok. Sadz by
na vý po čet po plat kov za vy púš�anie od pa do vých vôd do
po vrcho vých vôd sú uve de né v prí lo he č. 2.

(3) Roč né bi lanč né množstvo vy púš�ané ho zne čis te -
nia od pa do vých vôd je sú čin prie mer nej roč nej kon cen -
trá cie vy púš�ané ho zne čis te nia v prí sluš nom uka zo va -
te li zne čis te nia a roč né ho množstva vy púš�aných
od pa do vých vôd. Prie mer ná roč ná kon cen trá cia vy -
púš�ané ho zne čis te nia od pa do vých vôd v prí sluš nom
uka zo va te li zne čis te nia je ur če ná arit me tic kým prie -
me rom vý sled kov všet kých roz bo rov vzo riek odob ra -
tých v ka len dár nom roku. 

(4) Ak sú od pa do vé vody vy púš�ané z jed né ho zdro ja
zne čis te nia via ce rý mi vý us tmi, na úče ly vý po čtu po -
plat ku za vy púš�anie od pa do vých vôd do po vrcho vých
vôd sa za po čí ta va jú vy púš�ané od pa do vé vody zo všet -
kých vý us tov. Prie mer ná roč ná kon cen trá cia vy -
púš�ané ho zne čis te nia v prí sluš nom uka zo va te li zne -
čis te nia sa určí ako po diel súč tu bi lanč né ho množstva
zne čis te nia v prí sluš nom uka zo va te li zne čis te nia z jed -
not li vých vý us tov a súč tu množstva vy púš�aných od -
pa do vých vôd z tých to vý us tov.
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7) § 13c zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(5) Ak zne čis�ova te¾ vy púš�a použité po vrcho vé vody
odo be ra né z vod né ho toku, môže od po čí ta� zne čis te nie
v odob ra tých po vrcho vých vo dách od zis te né ho cel ko -
vé ho zne čis te nia vo vy púš�aných od pa do vých vo dách.
Od po čí ta né zne čis te nie sa pre u ka zu je úda jom o prie -
mer ných roč ných kon cen trá ciách zne čis te nia v  odo -
bratých po vrcho vých vo dách pod ¾a prí sluš ných uka zo -
va te ¾ov zne čis te nia a úda jom o ich odob ra tom
množstve v roku, za kto rý sa po plat ky vy po čí ta jú. Prie -
mer né roč né kon cen trá cie zne čis te nia v odob ra tých po -
vrcho vých vo dách pre u káže zne čis�ova te¾ vý sled ka mi
roz bo rov vzo riek odob ra tých po vrcho vých vôd, kto ré si
za bez pe čí u správ cu vo do hos po dár sky výz namných
vod ných to kov. 

(6) Ak dô jde v dô sled ku po vod ne ale bo iných ne pred -
ví da te¾ ných prí rod ných vply vov k ob me dze niu ale bo
pre ru še niu pre vádz ky čis tiar ne od pa do vých vôd, zne -
čis�ova te¾ pla tí po plat ky za vy púš�anie od pa do vých vôd 
do po vrcho vých vôd za ob do bie ne vy hnut né na ob no ve -
nie jej pre vádz ky vo výš ke, kto rá zod po ve dá po mer nej
čas ti po plat kov ur če ných správ com vo do hos po dár sky
výz namných vod ných to kov. Zne čis�ova te¾ tie to sku -
toč nos ti ne od klad ne ozna mu je správ co vi vo do hos po -
dár sky výz namných vod ných to kov.

(7) Ak sa vý stav bou ale bo zme nou stav by čis tiar ne
od pa do vých vôd ale bo inej stav by (ïa lej len „stav ba“)
do siah ne zníženie zne čis te nia vo vy púš�aných od pa do -
vých vo dách na prí pust né hod no ty zne čis te nia v jed -
not li vých uka zo va te ¾och, môže zne čis�ova te¾ požiada�
o zníženie po plat kov za vy púš�anie od pa do vých vôd
o 50 % z vy po čí ta nej výš ky naj ne skor šie do troch me -
sia cov od za ča tia stav by; o zníženie po plat kov za vy -
púš�anie od pa do vých vôd o 50 % z vy po čí ta nej výš ky
môžu požiada� aj zne čis�ova te lia, kto rí združia fi nanč -
né pros tried ky na ta ký účel.

(8) Zne čis�ova te¾ k žia dos ti o zníženie po plat kov za
vy púš�anie od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd pri loží
s oh¾a dom na cha rak ter vý stav by naj mä 
a) roz hod nu tie o po vo le ní stav by ale bo roz hod nu tie

o zme ne stav by, 
b) do klad o vy púš�aní od pa do vých vôd, o ich množstve, 

o kon cen trač ných hod no tách a bi lanč ných hod no -
tách v prí sluš ných uka zo va te ¾och zne čis te nia pred
vý stav bou,

c) po vo le nie na vy púš�anie od pa do vých vôd po do kon -
če ní stav by, 

d) do klad o za ča tí prác na stav be a ča so vý har mo no -
gram vý stav by,

e) zmlu vu o združení fi nanč ných pros tried kov na vý -
stav bu. 

(9) Ak zne čis�ova te¾ spĺ ňa pod mien ky usta no ve né
v od se ku 7 a v sta veb nom po vo le ní je ur če ná le ho ta na
do kon če nie stav by, správ ca vo do hos po dár sky  vý -
znamných vod ných to kov upra ví výš ku pred dav kov po -
stu pom pod ¾a § 11 ods. 5.

(10) Znížené po plat ky za vy púš�anie od pa do vých vôd
do po vrcho vých vôd pla tí zne čis�ova te¾ v čase od za ča -
tia stav by do uply nu tia le ho ty na jej do kon če nie ur če -
nej v sta veb nom po vo le ní. Zníženie po plat kov za vy -
púš�anie od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd sa
nevz�ahu je na čas do da toč né ho predĺženia le ho ty na

do kon če nie stav by ani na čas vy ko ná va nia skú šob nej
pre vádz ky.

(11) Spl ne nie pod mie nok pod ¾a od se ku 7 sa pre u ka zu -
je ko la u dač ným roz hod nu tím vy da ným po vy hod no te ní 
vý sled kov skú šob nej pre vádz ky stav by a roz hod nu tím
o po vo le ní na vy púš�anie od pa do vých vôd do po vrcho -
vých vôd po do kon če ní stav by.

(12) Zne čis�ova te¾, kto rý ne do kon čil stav bu v le ho te
pod ¾a od se ku 10 ale bo ne spl nil pod mien ky na zníženie
zne čis te nia vy púš�aných od pa do vých vôd pod ¾a od se -
ku 7, do da toč ne do pla tí roz diel me dzi znížený mi po -
plat ka mi a ich vy po čí ta nou výš kou za celé ob do bie.
Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných to kov
vy po čí ta výš ku do plat ku, kto rý vzni kol uhrá dza ním
znížených po plat kov, a vy zve zne čis�ova te ¾a na jeho
úhra du rov no mer ný mi me sač ný mi splát ka mi. Le ho ta
na uhra de nie toh to do plat ku nemôže by� dlh šia ako
dva roky od do ru če nia vý zvy. Mi nis ter stvo môže zne -
čis�ova te ¾o vi na zá kla de žia dos ti predĺži� le ho tu na
uhra de nie do plat ku, prí pad ne urči� pla tob né pod mien -
ky inak.

(13) Ak zne čis�ova te¾ ne do drží spô sob úhra dy do plat -
ku pod ¾a od se ku 12, správ ca vo do hos po dár sky  vý -
znamných vod ných to kov za po čí ta ten to ne uh ra de ný
do pla tok do naj bližšie ho roč né ho zúč to va nia úhrad po -
plat kov za vy púš�anie od pa do vých vôd a vydá vý kaz
o výš ke ne do plat kov pod ¾a § 12 ods. 2.

§ 10

Sle do va nie a me ra nie množstva
vy púš�aných od pa do vých vôd

do po vrcho vých vôd a ich zne čis te nia 

(1) Zne čis�ova te¾ sle du je zne čis te nie od pa do vých vôd
vo všet kých uka zo va te ¾och uve de ných v prí lo he č. 2. Ak 
sa pri sle do va ní v dvoch po sebe na sle du jú cich roz bo -
roch zis tí, že zne čis te nie od pa do vých vôd v nie ktorom
uka zo va te li ne pre sa hu je 50 % kon cen trač ných li mi tov, 
možno upus ti� od sle do va nia zne čis te nia v tom to uka -
zo va te li až do zme ny cha rak te ru vy púš�aných od pa do -
vých vôd. Upus te nie od sle do va nia zne čis te nia od pa do -
vých vôd v prí sluš nom uka zo va te li sa ozná mi správ co vi
vo do hos po dár sky výz namných vod ných to kov, kto rý
ove ru je kva li tu vy púš�aných od pa do vých vôd. Ak
správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných to kov
pri kon tro le zis tí, že kon cen trač né li mi ty prí sluš né ho
uka zo va te ¾a zne čis te nia, od kto ré ho sle do va nia sa
upus ti lo, pre siah nu 50 %, zne čis�ova te¾ za bez pe čí jeho
sle do va nie na ïa lej.

(2) Sle do va nie kon cen trač ných hod nôt prí sluš ných
uka zo va te ¾ov zne čis te nia od pa do vých vôd sa vy ko ná va
od be rom ich vzo riek v mies tach, spô so bom a v poč te
pod ¾a roz hod nu tia or gá nu štát nej vod nej sprá vy. Ak
zne čis�ova te¾ vy púš�a od pa do vé vody via ce rý mi vý us t -
mi, sle do va nie sa vz�ahu je na každý vý ust. Zne čis�ova -
te¾ ve die o tom to sle do va ní a me ra ní pre vádz ko vú evi -
den ciu pod ¾a jed not li vých uka zo va te ¾ov zne čis te nia.
Pod kla dy a pre vádz ko vú evi den ciu zne čis�ova te¾ ucho -
vá va pä� ro kov.

(3) Množstvo vy púš�aných od pa do vých vôd me ria
zne čis�ova te¾ ur če ným me rad lom na mies te a po stu -
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pom ur če ným v roz hod nu tí or gá nu štát nej vod nej sprá -
vy. Ak sa množstvo vy púš�aných od pa do vých vôd ne -
me ria ur če ným me rad lom ale bo sa ne me ria vô bec,
vy chá dza sa z množstva vy púš�aných od pa do vých vôd
po vo le né ho roz hod nu tím or gá nu štát nej vod nej sprá vy.

(4) Ak dô jde k pre ru še niu pre vádz ky ur če né ho me -
rad la v dô sled ku po ru chy, zne čis�ova te¾ bez od klad ne
ozná mi túto sku toč nos� správ co vi vo do hos po dár sky
výz namných vod ných to kov. Množstvo vy púš�aných
od pa do vých vôd po čas po ru chy ur če né ho me rad la sa
vy po čí ta sú či nom poč tu ho dín, po čas kto rých ne bo lo
ur če né me rad lo v pre vádz ke, a prie mer né ho ho di no vé -
ho prie to ku za ob do bie od za čiat ku roka do vzni ku po -
ru chy. Ak nie sú tie to úda je k dis po zí cii, určí množstvo
vy púš�aných od pa do vých vôd správ ca vo do hos po dár -
sky výz namných vod ných to kov v spo lu prá ci so zne -
čis�ova te ¾om z úda jov za po rov na te¾ né ob do bie pred -
chá dza jú ce ho roku. 

(5) Zá sa dy sle do va nia zne čis te nia vy púš�aných od -
pa do vých vôd zne čis�ova te ¾om sú uve de né v prí lo he
č. 3. 

§ 11

Po plat ko vé ozná me nie za vy púš�anie
od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd

(1) Zne čis�ova te¾ vy po čí ta pred po kla da nú výš ku roč -
ných po plat kov za vy púš�anie od pa do vých vôd na na -
sle du jú ci ka len dár ny rok a ozná mi ju po plat ko vým
ozná me ním za vy púš�anie od pa do vých vôd do po vrcho -
vých vôd. Po plat ko vé ozná me nie za vy púš�anie od pa do -
vých vôd do po vrcho vých vôd zne čis�ova te¾ za sie la
správ co vi vo do hos po dár sky výz namných vod ných to -
kov do 31. ok tób ra bežného roka. 

(2) Zne čis�ova te¾ v po plat ko vom ozná me ní za vy -
púš�anie od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd uve die
úda je pot reb né na vý po čet po plat kov za vy púš�anie od -
pa do vých vôd, naj mä úda je o prie mer ných roč ných
kon cen trač ných hod no tách a roč ných bi lanč ných hod -
no tách uka zo va te ¾ov zne čis te nia, a o množstve vy -
púš�aných od pa do vých vôd v čle ne ní pod ¾a jed not li -
vých vý us tov, prí pad ne úda je na od po čet množstva
zne čis te nia v odob ra tých po vrcho vých vo dách a dô vo dy 
zníženia po plat kov za vy púš�anie od pa do vých vôd.
Vzor po plat ko vé ho ozná me nia za vy púš�anie od pa do -
vých vôd do po vrcho vých vôd je uve de ný v prí lo he č. 4.

(3) Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov určí výš ku po plat kov za vy púš�anie od pa do vých
vôd do po vrcho vých vôd pre na sle du jú ci rok a výš ku
pred dav kov pod ¾a § 79 ods. 7 zá ko na do 30. no vem bra
bežného roka. 

(4) Zne čis�ova te¾ pred dav ky uhrá dza 25. deň v me -
sia ci jed nou dva nás ti nou roč ných po plat kov na oso bit -
ný účet správ cu vo do hos po dár sky výz namných vod -
ných to kov. Správ ca vo do hos po dár sky výz namných
vod ných to kov môže pri výš ke roč ných po plat kov do
300 000 Sk urči� výš ku štvr�roč ných pred dav kov a le -
ho tu ich splat nos ti.

(5) Ak zne čis�ova te¾ zis tí v prie be hu roka, že sku toč né 
úda je na vý po čet po plat kov za vy púš�anie od pa do vých

vôd do po vrcho vých vôd sa od li šu jú od úda jov uve de -
ných v po plat ko vom ozná me ní za vy púš�anie
od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd o viac ako 30 %,
ale bo spĺ ňa pod mien ky na spop lat ne nie aj v iných uka -
zo va te ¾och zne čis te nia ne uve de ných v tom to po plat ko -
vom ozná me ní, podá nové po plat ko vé ozná me nie o vy -
púš�aní od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd. Správ ca
vo do hos po dár sky výz namných vod ných to kov na zá -
kla de pre skú ma nia no vé ho po plat ko vé ho ozná me nia
za vy púš�anie od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd
upra ví výš ku pred dav kov do 30 dní od po da nia no vé ho
po plat ko vé ho ozná me nia.

§ 12

Po plat ko vé pri zna nie za vy púš�anie
od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd

(1) Zne čis�ova te¾ za šle úda je o sku toč nom vy púš�aní
od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd v pred chá dza jú -
com ka len dár nom roku po plat ko vým pri zna ním za vy -
púš�anie od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd správ co -
vi vo do hos po dár sky výz namných vod ných to kov do
31. ja nu ára na sle du jú ce ho roka. V po plat ko vom pri -
zna ní za vy púš�anie od pa do vých vôd do po vrcho vých
vôd zne čis�ova te¾ uve die úda je o množstve vy pus te -
ných od pa do vých vôd, o prie mer ných roč ných kon cen -
trač ných hod no tách prí sluš ných uka zo va te ¾ov zne čis -
te nia a o ich roč ných bi lanč ných hod no tách v čle ne ní
pre jed not li vé vý us te, prí pad ne úda je na od po čet zne -
čis te nia v odob ra tých po vrcho vých vo dách. Vzor po -
plat ko vé ho pri zna nia za vy púš�anie od pa do vých vôd do 
po vrcho vých vôd je uve de ný v prí lo he č. 5.

(2) Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov na zá kla de po plat ko vé ho pri zna nia za vy -
púš�anie od pa do vých vôd do po vrcho vých vôd vy ko ná
roč né zúč to va nie a vydá vý kaz o výš ke ne do plat kov ale -
bo pre plat kov za pred chá dza jú ci rok pod ¾a § 79 ods. 7
zá ko na do 31. mar ca bežného roka. Ak vznik ne ne do -
pla tok, zne čis�ova te¾ ne do pla tok uhra dí do 30. ap rí la
na sle du jú ce ho po roku, za kto rý ne do pla tok vzni kol.
Ak vznik ne pre pla tok, správ ca vo do hos po dár sky  vý -
znamných vod ných to kov za bez pe čí vrá te nie pre plat ku
zne čis�ova te ¾o vi do 30. ap rí la na sle du jú ce ho po roku,
za kto rý pre pla tok vzni kol. 

§ 13

Sle do va nie správ nos ti úda jov
na vý po čet a úhra du po plat kov 

(1) Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov pri pre ve ro va ní správ nos ti úda jov na vý po čet
a úhra du po plat kov 
a) pre skú ma va úda je od be ra te ¾a o od be roch pod zem -

ných vôd a úda je zne čis�ova te ¾a o množstve vy -
púš�aných od pa do vých vôd, o od be roch vzo riek vy -
púš�aných od pa do vých vôd a o vý sled koch ich
roz bo rov, 

b) pre ve ru je správ nos� me ra nia množstva odo be ra -
ných pod zem ných vôd a množstva vy púš�aných od -
pa do vých vôd,

c) vy ko ná va kon trol ný od ber a roz bor vzo riek vy -
púš�aných od pa do vých vôd.
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(2) Po čet nos� kon trol ných od be rov vzo riek vy -
púš�aných od pa do vých vôd a ich roz bo rov je uve de ný
v prí lo he č. 6.

(3) Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov môže pri pre ve ro va ní správ nos ti úda jov na vý po -
čet po plat kov vyžado va� od od be ra te ¾a a zne čis�ova te ¾a
vy svet le nia k ozná me ným úda jom a ïal šie do kla dy sú -
vi sia ce s ve ri fi ká ciou ozná me ných úda jov. Zne čis�ova -
te¾ môže ove ro va� vý sled ky kon trol ných roz bo rov
u správ cu vo do hos po dár sky výz namných vod ných to -
kov.

(4) Správ ca vo do hos po dár sky výz namných vod ných
to kov ozná mi zne čis�ova te ¾o vi vy ko na nie kon tro ly bez -
pros tred ne pred jej za ča tím. Na účely vy ko na nia pa ra -
lel né ho roz bo ru vzo riek od pa do vých vôd odo vzdá zne -
čis�ova te ¾o vi do hod nu tú čas� odob ra tých vzo riek. Pri
po rov ná va ní vý sled kov roz bo rov zne čis�ova te ¾a sa pri -
púš�a od chýl ka 30 % od vý sled kov roz bo rov správ cu
vo do hos po dár sky výz namných vod ných to kov. Ak je
táto od chýl ka väč šia, je pot reb né spo loč ne pre skú ma�
jej prí či ny. Pri ne zis te ní prí čin roz diel nych vý sled kov
roz bo rov vzo riek od pa do vých vôd ani po spo loč nom
pre skú ma ní vy ko ná sa spo loč ný kon trol ný od ber vzo -
riek, kto rých roz bo ry vy ko ná aj Ná rod né re fe renč né la -
bo ra tó rium pre ob las� vôd na Slo ven sku. 

(5) Na po sú de nie prí čin roz diel nos ti vý sled kov roz bo -
rov vzo riek zne čis�ova te ¾a a správ cu vo do hos po dár sky
výz namných vod ných to kov a na ur če nie správ nos ti
sle do va nia prí sluš ných uka zo va te ¾ov zne čis te nia od pa -
do vých vôd sú roz ho du jú ce vý sled ky roz bo rov vzo riek
Ná rod né ho re fe renč né ho la bo ra tó ria pre ob las� vôd na
Slo ven sku. Ná kla dy, kto ré vznik nú Ná rod né mu re fe -
renč né mu la bo ra tó riu pre ob las� vôd na Slo ven sku,
uhrá dza ten, u koho sa pre u ká za li ne správ ne vý sled ky
od be rov a roz bo rov vzo riek od pa do vých vôd.

(6) Ak roz diel me dzi prie mer ný mi roč ný mi kon cen -
trač ný mi hod no ta mi v jed not li vých uka zo va te ¾och zne -
čis te nia zis te ných zne čis�ova te ¾om a správ com vo do -
hos po dár sky výz namných vod ných to kov nie je väč ší
ako 30 %, pri ur če ní výš ky po plat kov za vy púš�anie od -
pa do vých vôd sa vy chá dza z prie mer ných roč ných kon -
cen trač ných hod nôt jed not li vých uka zo va te ¾ov zne čis -
te nia vzo riek odob ra tých v ka len dár nom roku
zne čis�ova te ¾om a správ com vo do hos po dár sky  vý -
znamných vod ných to kov. 

(7) Ak prie mer né roč né kon cen trač né hod no ty v jed -
not li vých uka zo va te ¾och zne čis te nia od pa do vých vôd
správ cu vo do hos po dár sky výz namných vod ných to kov
sú vyš šie ako hod no ty zne čis�ova te ¾a o viac ako 30 %,
po plat ky za vy púš�anie od pa do vých vôd sa ur ču jú arit -
me tic kým prie me rom kon cen trač ných hod nôt v jed not -

li vých uka zo va te ¾och zne čis te nia od pa do vých vôd zis -
te ných správ com vo do hos po dár sky výz namných
vod ných to kov.

(8) Ak prie mer né roč né kon cen trač né hod no ty v jed -
not li vých uka zo va te ¾och zne čis te nia od pa do vých vôd
správ cu vo do hos po dár sky výz namných vod ných to kov
sú nižšie ako hod no ty zne čis�ova te ¾a o viac ako 30 %,
po plat ky za vy púš�anie od pa do vých vôd sa ur ču jú arit -
me tic kým prie me rom kon cen trač ných hod nôt v jed not -
li vých uka zo va te ¾och zne čis te nia od pa do vých vôd zis -
te ných zne čis�ova te ¾om. 

§ 14

Spo loč né usta no ve nia

(1) Ná kla dy spo je né so sle do va ním správ nos ti vý po č -
tu a s ur čo va ním výš ky po plat kov a s vy be ra ním po plat -
kov za od ber pod zem ných vôd a po plat kov za vy -
púš�anie od pa do vých vôd, kto ré vzni ka jú správ co vi
vo do hos po dár sky výz namných vod ných to kov, sa
uhrá dzajú z pros tried kov En vi ron men tál ne ho fon du.8)

(2) Ak pred pí sa né po plat ky za od ber pod zem ných vôd 
a po plat ky za vy púš�anie od pa do vých vôd do po vrcho -
vých vôd nie sú v ur če nom ter mí ne za pla te né, je ten,
komu po plat ko vá po vin nos� vznik la, po vin ný za pla ti�
za každý deň omeš ka nia pe ná le vo výš ke 1 pro mi le
zo sumy včas ne za pla te nej. Pe ná le je príj mom En vi ron -
men tál ne ho fon du.

§ 15

Pre chod né usta no ve nie

Pri ur čo va ní od plát za vy púš�anie od pa do vých vôd do 
po vrcho vých vôd na rok 2005 sa po stu pu je pod ¾a do te -
raj ších pred pi sov. 

§ 16

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa na ria de nie vlá dy Čes ko slo ven skej so cia -
lis tic kej re pub li ky č. 35/1979 Zb. o od pla tách vo vod -
nom hos po dár stve v zne ní na ria de nia vlá dy Čes ko slo -
ven skej so cia lis tic kej re pub li ky č. 91/1988 Zb.
a na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 235/1996 Z. z. 

§ 17

Účin nos�

Toto na ria de nie vlá dy na do bú da účin nos� 1. ja nu ára
2005.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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 za rok

Poplatkové oznámenie*

Poplatkové priznanie*

a) verejné vodovody*

b) pitná voda podľa osobitných predpisov*

c) geotermálne vody a odbery iných podzemných vôd na energetické využitie*

d) ostatné použitie*

1. Názov odberateľa

1.1. Adresa (sídlo, príp. miesto trvalého pobytu)  a dalšie doplňujúce údaje

Ulica Číslo
PSČ Obec
Kraj
Tel. Fax E-mail
IČO IČ DPH/DIČ

1.2. Bankové spojenie

Peňaž. ústav  Číslo účtu

2. Údaje o zdroji odberu podzemnej vody**

Obec (Obce)
Kraj

Správca toku, u ktorého sa podáva poplatkové priznanie: SVP, š. p., OZ Bratislava, Piešťany, B. Bystrica, Košice***

3. Údaje o povolení na odber podzemnej vody

Číslo povolenia zo dňa
Povolenie vydal

Povolený odber**** m3.s-1 m3.mes-1 m3.rok-1

Poznámka:
* Hodiace sa označiť X.

** Uviesť úplný názov príslušného zdroja odberu podzemnej vody, ktorý jednoznačne identifikuje tento zdroj.
*** Nehodiace sa prečiarknuť.

**** Uviesť hodnoty uvedené v povolení na odber podzemnej vody.

POPLATKOVÉ OZNÁMENIE O VÝŠKE POPLATKOV
 ZA ODBERY PODZEMNÝCH VÔD

Poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd
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4. Údaje k výpočtu preddavkov

4.1. Údaje o povolenom množstve odberu a výpočet výšky poplatku (pre poplatkové oznámenie)

Povolený Predpokladaný Jednotková Predpokladaná
Účel odberu odber odber  výška poplatku výška poplatku 

[m3/rok] [m3/rok] [Sk/m3] [Sk]

a)  verejné vodovody 1,00 Sk 0 Sk

b) pitná voda podľa osobitných 0,70 Sk 0 Sk
predpisov na ostatné užívanie

c) geotermálne vody a odbery iných 
podzemných vôd na energetické 
využitie

0,80 Sk 0 Sk

d) ostatné použitie 3,00 Sk 0 Sk

0 Sk
Odbery za zdroj spolu     
( a + b + c + d )

–
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SADZBY NA VÝPOČET POPLATKOV ZA VYPÚŠŤANIE ODPADOVÝCH VÔD DO 
PODZEMNÝCH VÔD, KONCENTRAČNÉ LIMITY A BILANČNÉ LIMITY 

 
Ukazovateľ Symbol Sadzba 

 
Sk/kg 

Koncentračný 
limit 
mg/l 

Bilančný limit 
 
kg/rok 

V roku 
2006 až 
20083) 

Od roku 
20093) 

Chemická 
spotreba kyslíka 
dichromanom 

CHSKcr 6 
 
12  

30 
 
70 

10 000 
 
10 000 

75 % 100 % 

Chemická 
spotreba kyslíka 
dichromanom  
pre vody z výroby 
celulózy, papiera, 
zo zušľachťovania 
bavlnených 
a ľanových textílií  

CHSKcr 3  
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

10 000 
 
 
 
 

75 % 100 % 

Nerozpustené 
látky 

NL1) 3 30  
 

10 000 100 % 100 % 

Fosfor celkový Pcelk 100 
100 

2 
1 

2 000 – 7 500 
viac ako 7 500 

75 % 100 % 

Dusík celkový Ncelk 15 15 10 000 – 75 000 75 % 100 % 
  15 10 nad 75 000 75 % 100 % 
Dusík 
amoniakálny 

N- NH42)   15 15 nad 2 000   

Rozpustné 
anorganické soli 

RAS  0,5 1100 
 

20 000 
 

100 % 100 % 

Absorbovateľné 
organicky viazané 
halogény 
 

AOX  200 0,2 15 80 % 100 % 

Ortuť 
 

Hg  15 000 0,002 0,4 80 % 100 % 

Kadmium 
 

Cd  3 000 0,01 2 80 % 100 % 

 
Vysvetlivky: 
1) Poplatok za tento ukazovateľ platí len pre znečisťovateľov, ktorí neplatia poplatok za CHSKcr, 

alebo ak koncentrácia NL je vyššia ako trojnásobok koncentrácie CHSKcr. 
2) Ak znečisťovateľ spĺňa podmienky na spoplatnenie v ukazovateľoch Ncelk a N -NH4, od bilančnej 

hodnoty Ncelk sa odpočíta bilančné množstvo N-NH4. Tento rozdiel sa použije ako základ na 
určenie výšky poplatku. 

3)  Z vypočítanej celkovej výšky poplatkov sa v určených časových obdobiach platia poplatky    
  v uvedených  percentách. 



Prí lo ha č. 3
k na ria de niu vlá dy č. 755/2004 Z. z.

ZÁ SA DY SLE DO VA NIA ZNE ČIS TE NIA VY PÚŠŤANÝCH
OD PA DO VÝCH VÔD ZNE ČISŤOVA TE ¼OM

1. Od be ry vzo riek vy púš�aných od pa do vých vôd sa rov no mer ne roz ložia v prie be hu ce lé ho ka len dár ne ho roka. Pri se -
zón nom ale bo ne pra vi del nom vy púš�aní od pa do vých vôd sa od be ry vzo riek rov no mer ne roz de lia na ob do bie vy -
púš�ania tak, aby čo naj lep šie cha rak te ri zo va li množstvo vy púš�ané ho zne čis te nia.

2. Vzor ky vy púš�aných od pa do vých vôd sa ne odo be ra jú v čase, keï je kva li ta vy púš�aných od pa do vých vôd ovplyv -
ne ná mi mo riad ny mi si tu á cia mi, na prí klad dlho do bý mi in ten zív ny mi dažïami, to pe ním sne hu.

3. Re pre zen ta tív nos� od be rov vzo riek od pa do vých vôd (pro por cio nál ne zlie va né vzor ky) sa za bez pe ču je auto ma tic ký -
mi od ber ný mi za ria de nia mi, naj mä ak ide o vy púš�anie ko mu nál nych od pa do vých vôd z čis tiar ní od pa do vých vôd
nad 100 000 ek vi va lent ných oby va te ¾ov. 

4. Na osa de nie auto ma tic kých od ber ných za ria de ní na od ber vzo riek vy púš�aných od pa do vých vôd v od ber ných
mies tach ur če ných or gá nom štát nej vod nej sprá vy je pot reb né, aby zne čis�ova te¾ usku toč nil tech nic ké opat re nia,
kto ré pred sta vu jú naj mä za bez pe če nie zdro ja elek tric kej ener gie a ochra nu od ber né ho za ria de nia pred ne opráv -
ne nou ma ni pu lá ciou, od cu dze ním a po ve ter nost ný mi vplyv mi.

5. Na za bez pe če nie sta bi li ty vzor ky vody na sta no ve nie uka zo va te ¾ov or ga nic ké ho zne čis te nia od pa do vých vôd po čas
24-hodinového od be ru zlie va nej vzor ky zne čis�ova te¾ za bez pe čí pod mien ky na jej usklad ne nie pri tep lo te do 4 oC.
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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............................................................................................... 
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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�)

Čiastka 306 Zbierka zákonov č. 755/2004 Strana 7235

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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VZOR 

 
POPLATKOVÉ PRIZNANIE ZA VYPÚŠŤANIE ODPADOVÝCH VÔD DO 

POVRCHOVÝCH VÔD 
 

            Údaje za rok ....................... 
 

           Základné identifikačné údaje znečisťovateľa podávajúceho poplatkové priznanie  
  
            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 ..............................................................................................
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Tabuľka skutočného znečistenia vypustených odpadových vôd a výpočet výšky poplatkov 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ukazovateľ Počet 
vzoriek 

Priemerná 
ročná 

koncentrácia 
 
 
 

mg/l 

Ročná 
bilančná 
hodnota 

 
 
 

kg/rok 

Odpočet 
znečistenia 
odoberanej 

vody  
 
 

mg/l kg/rok 

Ročná 
bilančná 
hodnota 

po 
odpočte 

 
kg/rok 

 

Sadzba 
poplatkov 

 
 

 
 

Sk/ kg 

Vypočítaná 
suma  

skutočnosti 
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 skutočná výška poplatkov (v Sk/rok)  
Poplatky po odpočte zníženia sumy 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 priznania 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 dní v roku.  
***** Druh vzoriek použitých na určenie znečistenia: vyplniť podľa priloženého číselníka. 



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 vzor ka
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 vodomeru1)
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, elek tric ká 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�)
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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.



Prí lo ha č. 6
k na ria de niu vlá dy č. 755/2004 Z. z.

PO ČET NOSŤ KON TROL NÝCH OD BE ROV VZO RIEK
VY PÚŠŤANÝCH OD PA DO VÝCH VÔD A ICH ROZ BO ROV

Pod ¾a roč nej výš ky po plat kov (bez zníženia) In ter va ly sle do va nia
do 500 tis. Sk   6-krát za rok

do 1 mil. Sk   8-krát za rok

do 2 mil. Sk 10-krát za rok

do 5 mil. Sk 12-krát za rok

do 10 mil. Sk 16-krát za rok

nad 10 mil. Sk 24-krát za rok
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