
Obecné zastupiteľstvo obce Horné Orešany  v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 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  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE 

 

č.11/2009 
 

 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2008 

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady na území obce Horné Orešany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Horné Orešany dňa: 26.11.2009 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Horné Orešany dňa: 11.12.2009 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2010 

  

 

 

 



Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Orešany  č.6/2008 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona NR 

SR č.538/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.582/2004 Z. z. v znení zákona č.733/2004 

Z. z., zákona č.747/2004 Z. z., zákona č.171/2005 Z. z., zákona č.517/2005 Z. z., zákona 

č.120/2006 Z. z., zákona č.460/2007 Z. z., zákona č.538/2007 Z. z., zákona č.465/2008 Z. z., 

a zákona č. 535/2008 Z. z. sa ruší znenie článku 12 a nahrádza sa novým znením takto: 

 

 

Článok 12 

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE 
 

 

(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 kalendárneho roka. 

 

(2) Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do 

prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie. 

 

(3) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Horné Orešany 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 Horné Orešany, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením je 

21 569 044 m2. 

 

(4) Sadzba dane za jadrové zariadenie v obci Horné Orešany je 0,0006 eura za m2. 

Zastavané územie obce sa nachádza nad 2/3 polomeru oblasti ohrozenia schválenej 

Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. 

 

(5) Daňová povinnosť  vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia 

a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. 

 

(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane v lehote do 30 

dní od začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia. 

 

(7) Daňovník je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane v lehote do 30 

dní odo dňa trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. 

 

(8) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia 

za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

(9) Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa odseku 3,  

a sadzby dane podľa odseku 4. Pri výpočte dane sa postupuje podľa § 73 zákona  

č.582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

(10) Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa  nadobudnutia  

právoplatnosti platobného výmeru. 

 

(11) Dňom účinnosti Všeobecne záväzného zariadenia  č.11/2009 sa mení a dopĺňa  



Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Orešany č.6/2008 o miestnych daniach  

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce  

Horné Orešany v znení neskorších predpisov. 

 

(12) Správca dane je povinný poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje  

o dani z nehnuteľnosti najmä údaje o celkovom počte daňovníkov, o počte daňovníkov  

podľa  druhov  pozemkov, stavieb a bytov, o výmere pozemkov podliehajúcich  dani  

z pozemkov,  o výmere zastavanej plochy stavieb, podlahovej plochy bytov, údaje  

o oslobodení od dane z nehnuteľností a znížení dane z nehnuteľností, o vyrubenej dani  

z nehnuteľností, o zaplatenej dani z nehnuteľností, sankciách a údaje o nedoplatkoch na  

dani z nehnuteľností. Údaje správca dane predkladá raz ročne do 31. marca po skončení  

zdaňovacieho obdobia na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej  

republiky opatrením. V opatrení Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanoví aj  

ďalšie podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností. Správca  

dane poskytuje tieto údaje prvýkrát v roku 2010 za zdaňovacie obdobie roku 2009.“ 

 

(13) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia č.11/2009 schvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Orešany. 

 

(14) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010. 

 

(15) Toto Všeobecna záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvo obce  

Horné Orešany dňa 11.12.2009 uznesením č.79/12.OZ/2009 a nadobúda účinnosť  

dňom 1.januára 2010. 

 

 

 

 

      V Horných Orešanoch, 11.12.2009 

 

 

 

 

 

            

         Ján Kormúth 

         starosta obce 

  

 


