VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE Malá Mača
č. 23/2007
Obec Malá Mača na základe ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písmeno d) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 76 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
vydáva
všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača o dani za jadrové zariadenie.
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači uznesením č. 23/OZ-2007 zo dňa: 11.12.2007.
Návrh VZN č. 23/2007 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci od 23.11.2007 do 10.12.2007.
V Malej Mači dňa 22.11. 2007
Ing. František Hontvári, starosta obce
I.
Základné pojmy
1. Zastavané územie obce podľa zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien tvorí intravilán, ktorým sa rozumie súvislé zastavané územie obce alebo územie určené na zastavanie v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
2. Jadrovým zariadením sa rozumejú:
a) zariadenia a objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor využívajúci riadenú reťazovú štiepnu reakciu,
b) zariadenia a objekty na výrobu, spracovanie a skladovanie jadrových materiálov,
c) zariadenia a objekty na ukladanie vyhoretého jadrového paliva,
d) zariadenia a objekty na spracovanie, úpravu, skladovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov.
Pri pochybnostiach, či niektoré zariadenie je jadrovým zariadením rozhoduje Úrad jadrového dozoru SR
(ďalej len "úrad") v súlade s § 13 zákona č. 130/1998 Z.z. o mierovom využití jadrovej energie.
3. Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je držiteľ oprávnenia na uvádzanie do prevádzky a prevádzku jadrového
zariadenia vydaného úradom (§ 4 a § 15 zákona č. 130/1998 Z.z.).
4. Oblasťou ohrozenia sa rozumie oblasť ohrozenia jadrovým zariadením, ktorá pre účely obce Malá Mača tvorí
pásmo ohrozenia vymedzené 30 km vzdialenosťou od zdroja ohrozenia podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 vyhlášky
MV SR č. 300/1996 Z.z. a § 70 písm. b) zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
II.
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie v Jaslovských Bohuniciach, v ktorom prebieha
štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia, a to aj časť kalendárneho roka (§ 67 zákona č. 582/2004).
III.
Miestna daň za jadrové zariadenie
1. Zastavané územie obce Malá Mača sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v pásme ohrozenia
vymedzenom 30 kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia.
2. Miestna daň za umiestnenie jadrového zariadenia platí prevádzkovateľ príslušného jadrového zariadenia.
3. Sadzba dane pre obec Malá Mača, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia vymedzenom
30 km vzdialenosťou od zdroja ohrozenia, je vo výške 0,02 Sk/m2.
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IV.
Vyrubovanie dane
Ročnú daň vyrubí obec prevádzkovateľovi jadrového zariadenia do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.
Ročná výška dane za umiestnenie jadrového zariadenia sa určí ako násobok výmery katastrálneho územia
obce Malá Mača 7.974.564 m2 a upravenej sadzby poplatku (0,02 Sk/m2/rok).
Rozhodujúce pre daňovú povinnosť za umiestnenie jadrového zariadenia je stav k 1. januáru kalendárneho
roka. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu roka sa neprihliada.
Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je povinný do 15. januára kalendárneho roka oznámiť obci všetky skutočnosti a zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie miestnej dane za umiestnenie jadrového zariadenia.
Daň je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.

V.
Zrušovacie ustanovenia
Dňom 1.1.2008 stráca platnosť všeobecné záväzné nariadenie Obce Malá Mača č. 21/2006 schválené Obecným
zastupiteľstvom v Malej Mači uznesením č. 279/OZ-2006 zo dňa 28.11.2006.
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VI.
Záverečné ustanovenia
Na základe tohto VZN sa vyrubuje a uhrádza daň za predchádzajúci kalendárny rok.
Noví platitelia dane sú povinní prihlásiť sa na Obecnom úrade najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti.
Platitelia dane sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky dane a
to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 254/1994
Z.z. a zákon č. 582/2004 Z.z.. v platnom znení.
Zmeny a doplnky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Malá Mača.

