VZN nadobúda účinnosť 01. 01. 2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svrbice č.4/2014
o dani za jadrové zariadenie
Obec Svrbice, Obecné zastupiteľstvo v Svrbiciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a v súlade s § 76 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Svrbice
§1
Úvodné ustanovenia
Základné náležitosti o dani za jadrové zariadenie sú ustanovené v § 44 až 76 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenia
Obec Svrbice, ako správca dane stanovilo účinnosť tohto VZN od 01.01.2014.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti dane za jadrové zariadenie
podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 76 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane.
§4
Všeobecné ustanovenia
Zastavané územie obce Svrbice sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jaslovské
Bohunice v pásme nad 2/3 polomeru , tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové
zariadenie.
§5
Základ dane
Základom dane za jadrové zariadenie je výmera katastrálneho územia obce Svrbice v rozsahu
2
6 938 564 m .
§6
Sadzba dane
2
Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 0,0006 EUR/m .
§7
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Svrbice, ktoré nadobudlo účinnosť od
01.01.2013.
§8
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Svrbiciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 30. 11. 2013 uznesením č. 16 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.

Vladimír Hromádka

starosta obce

