Obec Šúrovce v zmysle § 6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vydáva

toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šúrovce
č. 3/2017
o dani za jadrové zariadenia
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§1
Úvodné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Šúrovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zavádza s účinnosťou od
1. januára 2018 daň za jadrové zariadenia na kalendárny rok 2018, ktorý je zdaňovacím
obdobím.
§2
Predmet dane

(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť kalendárneho
roka.
§3
Daňovník
(1) Daňovníkom je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
§4
Základ dane
(1) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky.
Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely
tejto dane neprihliada
§5
Sadzba dane
(1) Zastavané územie obce Šúrovce je zaradené na základe rozhodnutia Úradu jadrového
dozoru SR č. 355/2007 zo dňa 2.11.2007, ktorým schválil oblasť ohrozenia pre jadrové
zariadenie Slovenské elektrárne a. s., EBO V-2 ako územie v tvare kruhu o polomere 21 km so
stredom vo ventilačnom komíne pri Hlavnom výrobnom bloku JE V-2, do 3. pásma ohrozenia
jadrovým zariadením.
(2) V zmysle odseku 1 je sadzba dane ............................................... 0,0006 € za m2
(3) Miestnu daň za umiestnenie jadrového zariadenia platí prevádzkovateľ príslušného
jadrového zariadenia.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom
vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia. Rozhodujúce pre
daňovú povinnosť za umiestnenie jadrového zariadenia je stav k 1. januáru kalendárneho roka.
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§7
Oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.
§8
Vyrubenie dane
(1) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.
(2) Ročná výška dane za umiestnenie jadrového zariadenia sa určí ako násobok výmery obce
Šúrovce - 19 909 009 m2 (k. ú. Šúrovce) a upravenej sadzby poplatku 0,0006 m2.
§9
Záverečné ustanovenia
(1) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto VZN č. 3/2017 o dani za jadrové
zariadenia vykonáva starostkou poverený pracovník Obecného úradu v Šúrovciach
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce schválilo VZN č. 3/2017 na svojom rokovaní dňa
....................................nariadením č. ..........................
(4) VZN č. 3/2017 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na obecnej tabuli,
t.j. dňom 1. januára 2018.
V Šúrovciach dňa 24.11.2017

Bc. Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce
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