Oznámenie o začatí a zmene vypúšťania odpadových alebo osobitných vôd do
povrchových vôd, resp. podzemných vôd
Podľa § 6, ods. 6 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov

Základné identifikačné údaje

IČO – pre ktorú sa udeľuje vodoprávne rozhodnutie ……………………
Názov organizácie
...............................................................................................
Ulica
...............................................................................................
Mesto
...............................................................................................
PSČ
...............................................................................................
Telefón/Fax
...............................................................................................
Kontaktná osoba
...............................................................................................
e-mail
...............................................................................................

Názov prevádzky

.............................................................................................……………...

Ulica
Mesto
PSČ

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Telefón/Fax
Kontaktná osoba
e-mail
Dátum nadobudnutia
Stručný popis výroby

………………. ……………….
.............................................................................................……………...
.............................................................................................……………...
......................................
....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Dôležité informácie

•
•
•
•
•

Všetky údaje treba vyplniť v zmysle platného vodoprávneho rozhodnutia
Informácie na nasledujúcich stranách žiadame vyplniť pre každé vyústenie, druh odpadovej vody
a za každé časové obdobie osobitne
V prípade potreby použite kópie
Do tabuľky uviesť všetky ukazovatele vrátane prioritných látok a ďalších znečisťujúcich látok
Číselníky, zoznam použitých skratiek a zoznam prioritných látok a ďalších znečisťujúcich látok sú
v prílohe a na web stránke SHMÚ
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Oznámenie o začatí a zmene vypúšťania odpadových alebo osobitných vôd do povrchových
vôd, resp. podzemných vôd
Miesto vypúšťania odpadových vôd
IČO a názov organizácie: ………………………………………………………………………
Názov prevádzky:
………………………………………………………………………
Druh vypúšťanej odpadovej vody (číselník 01)
…….....................................................
Údaje o mieste vypúšťania:
Názov toku
Poloha vypúšťania
Poradové číslo

……………
Riečny kilometer
……………
…………. (1. Ľavý breh, 2. Pravý breh, 3. Stred)
................. (uviesť, keď je viac miest vypúšťania na tom istom mieste)

Názov lokality
………………………………………………………………….……….
Popis činnosti
..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vodoprávne rozhodnutie (vypĺňajú sa údaje, ktoré sú dané v povolení)
Názov orgánu štátnej vodnej správy
………………………………………………….….
Čísla platných vodoprávnych rozhodnutí
…………….…………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………..
Časová platnosť rozhodnutia od
…………
do
…………
(Do položky Do sa uvedie dátum z rozhodnutia, ktorého platnosť bude najskôr ukončená)
Režim vypúšťania:
Počet hodín za deň: ……. Počet dní v roku: ……. Počet mesiacov v roku …….
Mesiace na ktoré je povolenie (označiť krížikom)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Všetky

………….
Maximálny hod. prietok v l/s
…..………
Priem. ročný prietok v l/s
Povolené množstvo OV v m3/deň ……..……..
Povolené množstvo OV v m3/rok …………...
Počet meraní sledovania kvality vody …….
Druh vzorky (číselník 02) ………
Spôsob merania užívaného množstva vody (číselník 03) ………………………
……….., …………….., ………………
Spôsoby čistenia OV(číselník 04)
Názov ukazovateľa

Koncentrácia
priem. (mg/l)

Koncentrácia
max. (mg/l)

Bil. množstvo
(kg/deň)
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Bil. množstvo
(t/r)

Prioritné nebezpečné látky (v zmysle Prílohy 10 k nariadeniu vlády 269/2010 Z. z.)
Názov
ukazovateľa

Koncentrácie
Merná
jednotka1

Bilančné hodnoty

Mesačná

Denná

množstvo OŠL / množstvo spracovanej látky
Denná
Merná
Mesačná

jednotka2

Prípustné merné jednotky:
1.
mg/l, µg/l
2.
g/kg, g/t (množstvo látky/ množstvo spracovanej látky)
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