
NÁVRH 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 
Obce Očkov 

 

o miestnej dani za jadrové zariadenia 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Očkov na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení 

s ustanovením podľa § 76 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 záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
Základné náležitosti o miestnej dani za jadrové zriadenia sú ustanovené v § 67 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 ustanovenie 

Obec Očkov  týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2023 miestnu daň za jadrové zariadenia. 

 
§ 3 

Predmet úpravy VZN 
1. 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 časť 
kalendárneho roka. 

2. Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. 

3. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Očkov v m2, ktoré sa nachádzajú 

v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. 

4. Zastavané územie obce Očkov je situované v pásme č. 3 nad 2/3 polomeru oblasti 

ohrozenia od zdroja v Jaslovských Bohuniciach. 
§ 4 

Sadzba dane 
1. Sadzba dane je 0,0006 €/m2. 

 
      § 5 
    Vznik a zánik daňovej povinnosti  
 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom 

vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia. 

 



§ 6 
Náležitosti oznamovacej povinnosti 

 
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. 
 
         § 7 
    Vyrubenie dane a platenie dane 
 

1. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia 

za predchádzajúci rok. Vyrubená daň za jadrové zariadenia je splatná do 15 dní odo 

dňa nadobudnutia platnosti platobného výmeru na účet obce Očkov uvedený na 

rozhodnutí – platobnom výmere. 

2. Daň za jadrové zariadenia sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane. 

 
§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Očkov  č. 5/2013 . 

 
 
 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenie 

Na tomto VZN obce Očkov sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Očkov dňa ............. svojím 
uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
starosta/primátor  
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