Obec Sľažany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani za jadrové zariadenie
č. 3/2016
o podmienkach vyberania poplatku na území obce Sľažany
§1
Úvodné ustanovenie
Obec Sľažany v súlade § 11 odst, 4 písm. d./ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v náväznosti na § 67 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou 1.januára 2017 daň za jadrové
zariadenie za kalendárny rok 2016, ktorý je zdaňovacím obdobím.
§2
Predmet dane
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 po časť
kalendárneho roka.
§3
Daňovník
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzkovanie jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
§4
Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2 , ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane je v obci Sľažany 0,0006 eura za m2 (§70 odst. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.)
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

§7
Oznamovacia povinnosť
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.
Vyrubenie dane
§8
Daň za jadrové zariadenie vyrúbi správca dane rozhodnutím do 31.januára zdaňovacieho
obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
§9
Platenie dane
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
§10
Záverečné ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce o dani za jadrové
zariadenie sa ruší VZN o dani za jadrové zariadenie č. 6/2015 zo dňa 11.12.2015.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Sľažany bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
obce Sľažany dňa 09.12.2016, uznesením číslo 39/2016.
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2017.

V Sľažanoch dňa 09.12.2016

Ing. Jozef Magát
starosta obce
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