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
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o dani za jadrové zariadenia
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Úvodné ustanovenia
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 2021 daň za jadrové zariadenia.
§2
Začlenenie obce do pásma ohrozenia
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.
§3
Sadzba dane
Sadzba dane ............................................... 0,0006 € za m2.
§4
Náležitosti oznamovacej povinnosti
Správca dane ustanovuje, že pre splnenie oznamovacej povinnosti je daňovník povinný
postupovať podľa § 72 zákona a uviesť názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného
mena, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a uviesť údaje rozhodujúce na určenie
dane.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto VZN č. 6/2020 o dani za jadrové
zariadenia vykonáva starostkou poverený pracovník Obecného úradu v Šúrovciach
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a na CUET
v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce schválilo VZN č. 6/2020 na svojom rokovaní dňa
11.12.2020 nariadením č.7/2020.
(4) VZN č. 6/2020 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č.
13/2019.
V Šúrovciach, dňa 24.11.2020

Mgr. Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce

