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VZN nadobúda účinnosť dňom …...............
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 a §
6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa §
83 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce
Smolenice toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 33/2009
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na
území obce Smolenice.
Článok 1
§ 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2008 o miestnych daniach na území obce
Smolenice sa nahrádza nasledovným znením:
(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové
zariadenie“), a to aj po časť kalemdárneho roka.
(2) Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadnia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
(3) 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. Výmera katastrálneho územia obce Smolenice
a katastrálneho územia Smolenickej Novej Vsi je 28 967 485 m2 .
(4) Zastavané územie obce Smolenice sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením Jadrovej elektrárne V-1 v pásme nad 2/3 polomeru od zdroja ohrozenia
jadrových zariadení Jadrovej elektrárne V-2 vo vzdialenosti zastavaného územia v pásme
nad 2/3 polomeru od zdroja ohrozenia. Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za
jadrové zariadenie.
(5) Správca dane, v súlade s ust. § 76 zákona o miestnych daniach, určuje sadzbu dane
nasledovne : pre územie obce Smolenice je 0,0006 eura za m2
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia
a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

(7) 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) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane platobným výmerom do 31. januára
zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Daň sa vypočíta ako súčin
základu dane podľa ods.3 a sadzby dane podľa ods. 5. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Článok 2
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010

V Smoleniciach dňa 16.12.2009

Pavol Zárecký
starosta obce

