
Por.
èíslo

Ukazovate¾
Merná

jednotka

A. Verejné vodovody jednotlivo

A 1. Technické a bilanèné údaje

1. (ID) èíslo verejného vodovodu

2. názov verejného vodovodu

3. (ID) èíslo obce

4. názov obce

5. celkový poèet obyvate¾ov obce poèet

6. poèet obyvate¾ov zásobovaných z verejného vodovodu poèet

7. kapacita verejného vodovodu l.s-1

8. kapacita vodárenských zdrojov celkom l.s-1

8.a z toho: kapacita zdrojov podzemných vôd l.s-1
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9. poèet úpravní vody poèet

9.a z toho: na podzemnú vodu poèet

10. kapacita úpravní vody l.s-1

10.a z toho: na podzemnú vodu l.s-1

11. poèet vodojemov poèet

12. objem vodojemov m3

13. poèet èerpacích staníc poèet

14. kapacita èerpacích staníc l.s-1

15. då�ka vodovodného potrubia celkom km

15.a z toho: då�ka nekovového materiálu km

16. poèet osadených vodomerov poèet

17. poèet vodovodných prípojok poèet

18. då�ka vodovodných prípojok km

19. voda fakturovaná celkom tis.m3.r-1

19.a z toho: pre domácnosti tis.m3.r-1

19.b pre priemysel tis.m3.r-1

19.c pre po¾nohospodárstvo tis.m3.r-1

19.d pre ostatných odberate¾ov tis.m3.r-1

20. voda vyrobená celkom tis.m3.r-1

20.a z toho: voda vyrobená z podzemných zdrojov tis.m3.r-1

21. voda èerpaná tis.m3.r-1

22. voda upravená tis.m3.r-1

23. voda odovzdaná tis.m3.r-1

24. voda prevzatá tis.m3.r-1

25. voda nefakturovaná tis.m3.r-1

25.a z toho: straty v potrubí tis.m3.r-1

26. mno�stvo vody odobrané zo zdrojov podzemných vôd tis.m3.r-1

27. mno�stvo vody odobrané zo zdrojov povrchových vôd tis.m3.r-1

Kvalita vody vo vyu�ívaných vodárenských zdrojoch

28. poèet prekroèení limitných koncentrácií poèet

A 2. Ekonomické údaje

29. dlhodobý hmotný majetok odpisovaný � obstarávacia cena tis.Sk

30. dlhodobý hmotný majetok odpisovaný � zostatková cena tis.Sk

31. náklady na vyrobenú vodu celkom tis.Sk.r-1

31.a z toho: odpisy tis.Sk.r-1

32. vodné celkom tis.Sk.r-1

33. poplatky za odber podzemných vôd tis.Sk.r-1

34. platby za odber povrchových vôd tis.Sk.r-1
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B. Verejné kanalizácie jednotlivo

B 1. Technické a bilanèné údaje

35. (ID) èíslo verejnej kanalizácie

36. názov verejnej kanalizácie

37. (ID) èíslo obce

38. názov obce

39. celkový poèet obyvate¾ov obce poèet

40. poèet obyvate¾ov napojených na verejnú kanalizáciu poèet

41. poèet obyvate¾ov napojených na verejnú kanalizáciu a èistiareò odpadových vôd
(ïalej len �ÈOV�)

poèet

42. då�ka kanalizaènej siete km

43. poèet kanalizaèných prípojok poèet

44. då�ka kanalizaèných prípojok km

45. mno�stvo vypú��aných (produkovaných) odpadových vôd � celkom tis.m3.r-1

45.a z toho:

mno�stvo spla�kových odpadových vôd
tis.m3.r-1

45.b mno�stvo priemyselných a ostatných odpadových vôd tis.m3.r-1

45.c mno�stvo zrá�kových odpadových vôd tis.m3.r-1

45.d mno�stvo cudzích (balastných) vôd tis.m3.r-1

45.e sezónne prítoky z priemyslu tis.m3.r-1

45.f sezónne prítoky z turistiky a slu�ieb tis.m3.r-1

46. mno�stvo èistených odpadových vôd tis.m3.r-1

46.a z toho:

mno�stvo spla�kových odpadových vôd
tis.m3.r-1

46.b mno�stvo priemyselných vôd a ostatných odpadových vôd tis.m3.r-1

46.c mno�stvo zrá�kových odpadových vôd tis.m3.r-1

46.d mno�stvo cudzích (balastných) vôd tis.m3.r-1

46.e mno�stvo sezónne produkovaných vôd tis.m3.r-1

47. poèet priemyselných závodov napojených na verejnú kanalizáciu poèet

48. poèet priemyselných závodov napojených na verejnú kanalizáciu a ÈOV poèet

49. poèet ÈOV poèet

50. druh ÈOV

51. projektovaná kapacita: hydraulická m3.d-1

52. látková kg.d-1 BSK5

53. dosahované hydraulické a látkové za�a�enie ÈOV %

54. zneèistenie BSK5 kg.d-1

55. zneèistenie CHSKCR kg.d-1

56. zneèistenie NL kg.d-1
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57. zneèistenie N-NH4 kg.d-1

58. zneèistenie Pcelk kg.d-1

59. zneèistenie Ncelk kg.d-1

60. vypú��ané zvy�kové zneèistenie BSK5 mg.l-1

61. vypú��ané zvy�kové zneèistenie CHSKCR mg.l-1

62. vypú��ané zvy�kové zneèistenie NL mg.l-1

63. vypú��ané zvy�kové zneèistenie N-NH4 mg.l-1

64. vypú��ané zvy�kové zneèistenie Pcelk mg.l-1

65. vypú��ané zvy�kové zneèistenie Ncelk mg.l-1

66. (ID) èíslo recipienta

67. názov recipienta

68. rieèny km výustu odpadových vôd km

69. då�ka výustnej stoky km

B 2. Ekonomické údaje

70. dlhodobý hmotný majetok odpisovaný � obstarávacia cena tis.Sk.r-1

71. dlhodobý hmotný majetok odpisovaný � zostatková cena tis.Sk.r-1

72. náklady na odvedenie a èistenie odpadových vôd tis.Sk.r-1

73. poplatky za vypú��anie odpadových vôd do povrchových vôd tis.Sk.r-1

74. stoèné celkom tis.Sk.r-1

C. Verejné kanalizácie � aglomerácie

C 1. Technické a bilanèné údaje

75. (ID) èíslo aglomerácie

76. názov aglomerácie

77. (ID) obcí alebo èastí obcí tvoriacich aglomeráciu

78. zoznam obcí alebo èastí obcí tvoriacich aglomeráciu

V tých obciach alebo èastiach jednotlivých obcí, ktoré sú súèas�ou
aglomerácie

79. poèet obyvate¾ov � celkovo poèet

80. poèet trvalo bývajúcich obyvate¾ov poèet

81. poèet prechodne bývajúcich obyvate¾ov � sezónne zmeny (turistika, sezónne
slu�by)

poèet

82. poèet obyvate¾ov napojených na verejnú kanalizáciu poèet

83. poèet obyvate¾ov jednotlivých obcí napojených na verejnú kanalizáciu a ÈOV poèet

84. poèet obyvate¾ov nenapojených na verejnú kanalizáciu poèet

85. poèet obyvate¾ov napojených na individuálne alebo zodpovedajúce systémy
nakladania s odpadovými vodami

poèet

85.a z toho:

�umpy
poèet
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85.b �umpy vyvá�ané do ÈOV poèet

85.c domové ÈOV poèet

85.d iné poèet

86. mno�stvo zneèistenia produkované trvalo bývajúcim obyvate¾stvom poèet EO

87. mno�stvo zneèistenia z priemyslu (celoroèná výroba) poèet EO

88. sezónne za�a�enie � priemysel doba trvania

89. sezónne za�a�enie � mno�stvo zneèistenia z priemyslu poèet EO

90. sezónne za�a�enie � turistika doba trvania

91. sezónne za�a�enie � mno�stvo zneèistenia z turistiky a slu�ieb poèet EO

92. celková produkcia zneèistenia poèet EO

92.a z toho:

odvádzaná stokovou sie�ou

poèet EO

92.b èistená v ÈOV poèet EO

92.c zne�kodòovaná individuálnymi alebo zodpovedajúcimi systémami poèet EO

92.c1 z toho:

�umpami
poèet EO

92.c2 �umpami vyvá�anými do ÈOV poèet EO

92.c3 domovými ÈOV poèet EO

92.c4 iné poèet EO

93. då�ka kanalizaènej siete km

94. poèet kanalizaèných prípojok poèet

95. då�ka kanalizaèných prípojok km

96. ID recipienta (recipientov)

97. názov recipienta (recipientov)

V aglomerácii

98. poèet obyvate¾ov � celkovo poèet

99. poèet trvalo bývajúcich obyvate¾ov poèet

100. poèet prechodne bývajúcich obyvate¾ov � sezónne zmeny (turistika, sezónne
slu�by)

poèet

101. poèet obyvate¾ov napojených na verejnú kanalizáciu poèet

102. poèet obyvate¾ov jednotlivých obcí napojených na verejnú kanalizáciu a ÈOV poèet

103. poèet obyvate¾ov nenapojených na verejnú kanalizáciu poèet

104. poèet obyvate¾ov napojených na individuálne systémy nakladania s odpadovými
vodami

poèet

104.a z toho:

�umpy
poèet

104.b �umpy vyvá�ané do ÈOV poèet

104.c domové ÈOV poèet

104.d iné poèet
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105. mno�stvo zneèistenia produkované trvalo bývajúcim obyvate¾stvom poèet EO

106. mno�stvo zneèistenia z priemyslu (celoroèná výroba) poèet EO

107. sezónne za�a�enie � priemysel doba trvania

108. sezónne za�a�enie � mno�stvo zneèistenia z priemyslu poèet EO

109. sezónne za�a�enie � turistika doba trvania

110. sezónne za�a�enie � mno�stvo zneèistenia z turistiky a slu�ieb poèet EO

111. celková produkcia zneèistenia poèet EO

111.a z toho:

odvádzaná stokovou sie�ou
poèet EO

111.b èistená v ÈOV poèet EO

111.c zne�kodòovaná individuálnymi alebo zodpovedajúcimi systémami poèet EO

111.c1 z toho:

�umpami
poèet EO

111.c2 �umpami vyvá�anými do ÈOV poèet EO

111.c3 domovými ÈOV poèet EO

111.c4 iné poèet EO

112. då�ka kanalizaènej siete km

113. poèet kanalizaèných prípojok poèet

114. då�ka kanalizaèných prípojok km

115. (ID) èíslo recipienta

116. názov recipienta

117. rieèny km výustu odpadových vôd r.km

118. koordináty výustu � zemepisná då�ka (súradnica x)

� zemepisná �írka (súradnica y)

st, min, sek

st, min, sek

119. (ID) èíslo povodia

120. názov povodia

121. (ID) èíslo verejnej kanalizácie

122. názov verejnej kanalizácie

123. (ID) èíslo stokovej siete

124. názov stokovej siete

125. dátum výstavby stokovej siete

126. dátum poslednej rekon�trukcie alebo roz�írenia stokovej siete

127. (ID) èíslo ÈOV

128. názov ÈOV

129. dátum výstavby ÈOV

130. dátum poslednej rekon�trukcie alebo roz�írenia ÈOV

131. údaje o pripravovaných a realizovaných opatreniach (investièných projektoch)
v aglomerácii
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C 2. Ekonomické údaje

132. investièné náklady výstavby/rekon�trukcie stokovej siete mil. Sk

133. prevádzkové náklady stokovej siete (roèné) mil. Sk.rok-1

134. investièné náklady výstavby/rekon�trukcie ÈOV mil. Sk

135. prevádzkové náklady ÈOV (roèné) mil. Sk.rok-1

136. investièné náklady poslednej rekon�trukcie alebo roz�írenia stokovej siete mil. Sk

Ve¾ké mestá

137. (ID) èíslo ve¾kého mesta

138. názov ve¾kého mesta

139. poèet trvale bývajúcich obyvate¾ov poèet

140. názvy aglomerácií na území ve¾kého mesta

141. (ID) èíslo aglomerácií na území ve¾kého mesta


