
Vyjadrenie starostu obce Hajnáčka k nepodpísaniu uznesenia Obecného zastupiteľstva 

obce Hajnáčka č. 133/2019 zo dňa 02.12.2019  

 

     Dňa 02.12.2019 o 16,30 hod. sa konalo riadne zasadnutie OZ obce Hajnáčka kde boli 

prítomní: 

                 Ivan Poprocký - starosta  

                 Poslanci:  Július Bial, Ing. Zsuzsanna Szamos, Tomáš Tóth, Mgr. Atila Chovan,  

                                  PharmDr. Štefan Szepessy, Dionýz Pál, Július Farkaš 

 

                  Ďalší prítomní: Róbert Bíró - hlavný kontrolór obce 

                                           Adam Šuhaj – účtovník obce 

                                           Agnesa Szabóová zapisovateľka   

 

     Počas rokovania OZ poslanec Mgr. Atila Chovan navrhol doplniť resp. vypracovať VZN o 

dani za znečistenie životného prostredia s nasledovnými podmienkami:    

1. 10.- € na jednu fyzickú osobu na rok  

2. a dieťa do 10 rokov veku  50% zľava 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Hajnáčke schválilo daň za znečistenie životného prostredia 10.- € 

na jednu fyzickú osobu na rok a dieťa do 10 rokov veku  50% zľava. 

 

Hlasovanie:     Za:                               7 Dionýz Pál, Ing. Zsuzsanna Szamos, Július Bial, 

PharmDr. Štefan Szepessy, Mgr. Atila Chovan, Tomáš 

Tóth, Július Farkaš  

                         Proti:   0  

                  Zdržal sa:   0                 

              Neprítomní:   0   

     Uvedenému rozhodnutiu obecného zastupiteľstva bolo pridelené číslo Uznesenia  133/2019 

zo dňa 02.12.2019.  

     Starosta obce po preverení skutkového právneho  stavu považuje, že  uznesenie č. 133/2019 

zo dňa 02.12.2019 je v rozpore s daňami súvisiacimi so životným prostredím v kategórii dane 

za znečistenie a s nasledovnými ustanoveniami  zákonov č. 401/1998 Z. z.  o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia; 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach; č. 50/2002 Z. z. 

nariadenia vlády SR o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za 

uskladnenie plynov alebo kvapalín a zároveň nie je ho možné aplikovať s ustanoveniami 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a taktiež s poukázaním na § 6 zákona 

č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení, a preto nie je ho možné dať do účinnosti jeho podpisom.  

   

Hajnáčka, 16.12.2019                                          

                     

                                                                                                                 Ivan Poprocký       

                                Starosta  


