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ROZKAZ
o uložení pokuty za priestupok

obec Marianka' ako p slušný stavebný urad (ďalej len,,stavebný úrad.') pod|a ust. s 1l7
záko|\a č. 50119,76 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ziíkon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len,,stavebný zákon.'), zastupená zamestnancom poveleným
staxostom obc€ na roáodovanie podťa $ 13 ods. 5 zákona č' 369/|990 Zb. o obecnom zriadení v
alení neskoŤších pledpisov začína konanie o priestupku podťa 105 ods' 1 písm. a) stavebného
ziíkona, ktorého sa dopustil obvinený: ruDr' DioÍýz s  Levice ťym' že
usl'.u1očňu.je drobnú stavbu oplotenia na pozemku parc' č 2 a  rcg. C v k'ú. Marianka
bez ohlásenia stavebnému uradu a písomného ozlŽm]€lía stavebného úradu, že proti jej
uskutoěneniu nemá námietky
a v Iozkaznom konaní rozhodla talto:

obvinený:
ruDr. Dionýz s  Levice

sa  uznáva  v inný

zo spáchania priestupku podLa $ 105 ods. 1 písm. a) stavebného zákona, ktorého sa
dopustil fým, že v mesiaci október 2013 začal uskutočňovať drobnú stavbu oplotenia
v celkovej dEke cca 70 m' pozostáYajúcu z betónového zák|adu a osadených Íyčí z betonárskej
ocele na pozemku parc. reg. ,,C.. ě,  a parc, ř'. 6 reg. ''C..' kú. Marianka, a to
bez ohlásenia staYebnému úradu a písomného oznámenia stavebného úradu' že proti jej

uskutočneniu nemá námietkf' a

za čo stavebný urad podl'a ust. $ 105 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. $ 12 ods. 1 zákona č.
37211.990 zb' o W|esfipkoch v znení neskorších predpisov

uk|adá

ruDr' Dionýzovi s  Levice
pokutu

vo výške 200'. EUR
slovomi dvesto euro

Poku1uje obvinený povinný uhradiť do 15 dní od právoplatnosti tohto loáodnutia' a to:

osobne v pokladni obecného úLradu v Mariad<e, Štotsu 3z, qoo .l; varian]<a alebo

bankovým prevodom na účet obce Marianka vedený v Prima banka Slovensko, a's', číslo

účtu: 1804067002 / 5600' variabilný symbol 1162182013, do poznámky



odóYodnenieI

Dňa 23.1o.2013 uskutočful stavebný rrrad obhliadku parciel patc' č  a 6 reg.
..c..v k.ú. MaÍianka a zistil. že obvinený uskutoěňuje na týchto parcelách cbnú stavbu nia
í cekovei díŽke cca 70 m, k1orrí je v súčasnosti v štádiu rozostavania. obvinený zrealizoyal zéklad
stavby oilotenia, ktoý je už zaliaty betónom, a v ktotom sú osadené tyče z betonrírskej ocele.
obvňený začal uskutoiňovať drcbrrú stavbu bez ohlásenia stavebnému uradu a písomného
oznámenia stavebného uadu, že proti jej uskutočneniu nemá nrámietky.

stavebný úřad na základe týchto zistení začal konanie o priesfupku podl'a s 105 ods. 1 písm.
a) stavebného ;kong ktorého sa dopuýil obvinený tým' že v mesiaci október 2013 uskutočnil
drobnú stavbu oplotenia v celkovej díž'ke cca 70 m, pozostávajúcu z betónového zrákladu
a osadených tyčí ; beton{iÍSkej ocele na parcelách parc. č 2 a 6 Íeg.,,C.. vk.ú.
Marianká, a to bez ohl.isenia stavebnému úradu a pisomného oznámenia stavebného úradu, že ploti
jej uskutočneniu nemá námietky.

Podl'a $ 54 stavebného zil<ona ,,stavby, ich zmeny a držiaýacie próce na nich sa móžu

uskutočňovať iba podťa staýebného poýolenia alebo na zóklade ohlásenia staýebnému úradu' ,, '

PodLa $ 55 ods. 2 písm. b) stavebného zlkona ,,ohlasenie staýebhanu úradu postačí pťi

drcbných ýaýbóch, hoťé plnia doplnkovú funkciu k h|avnej stavbe a ldoré nemóžu podstatne

oýpl,ryniť žiý otné pro stf e di e,'.

Podťa $ 57 ods. 1a 2 stavebného zÍkona ,,Stavebník je poyínný uskutočnenie stqýieb,

stc,vebných úpiaý a udržiavacích pró'c uvedených l $ 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému

fuadu. staý;bník móže uslÍ11točnit' staýby, stal,ebné úpravy a udržialacie próce ohliisené podťa

odseku ] len na zák,lade písomného oznámenia stayebného úradu' že proti ich ushrtočneniu nemÓ

nániet\cy.'.

stavebný úrad mal na základe lryššie uvedených skutočností za pte,lkiťpné, že obvinený

v rozpore s ust. $ 57 stavebného zikola, zaěal uskutočňovať na parcelách parc. č

a  reg. ,,č.. v k'ú. Mariarrka dlobnú stavbu oplotenia bez ohlásenia stavebnému lrradu a

oznámenia stávebného úÍadu, Že ploti jej uskutočneniu nemá nrímietky, napriek tomu, Že stavebný

zíkon vyžaduje na uskuločnenie takejto stavby ohlrásenie a súčasne aj oznámenie stavebného uradu,

že proti uskutočneniu stavby nemá námietky.

Podťa ust. $ 1o5 ods. 1 písm. a) stavebného z|íkona,Piestupku sa dopl'lsti a pokutou do ]0

000 sk tj. 33t,g4 EUR sa potfesce ten, kto uskutočňuje jednoduchú staýbu, drobnú sÍavbu,

Staýebné úpfa1y alebo udržiqpacie próce, ktoré treba ohlasiť, bez takéhoto ohlásenia alebo ý

rozpore s nim,"-

V anysle ustanovenia s 12 ods' 1 zríkona SNR č. 37211990 Z. z. o priestupkoch '.Pri určeni

dtuhu sankcie a jej výmery sa príhliadne na ztýažnosť priestupku, najmci na spósob jeho spáchaÚia

a na jeho násteálcy, na okolnosti' za tttoých bol spáchaný, Úa mielu zaýinenia, nd poh útb) a ha

osobi pdchate|a' ako aj na to, či a alcýn spósobom bol za ten isý skutok postihnuťý ý kiirno alebo

dis cip]inórnou konaní,,.

Stavebný urad pň urěení výšky pokuty, ktorej homá hlanica je stanov€ná ust. $ 105 ods. 1

stavebného zákona, pribliadol s poukazom na cit. ustanovenia zákona č' 3,12/1990 Zb,

op estupkoch na záiažnosť priesiupku, spÓsob, aký,m bol spáchaný, a na jeho následky, na

okolnosti' za akých bol spáchaný, na mieÍu zavinenia' na pohnútky a osobu páchatel'a' Stavebný

rrlad pň určení výšky p;kuty prihliadol na tú skutočnosť' že tealizérioll stavby oplotenia bez



ohlásenia stavebnému úmdu a oalámenia stavebného úradu' Že ploti jej uskutočneniu nemá

námietky, obvinený vedome porušil svoju ziíkonnú povirmosť v}plýlajucu z ust' s 54 v spojení

,..i. íl3 "a"' 
2 úsm. b) a ýsz oa.. t á2 stavebného zríkona, čím došlo k zrísahu do verejného

áujmi na dodržiávaní prálných predpisov v tomto pťípade na úseku pósobrrosti stavebného úradu.

Výstavbou oplotenia bez ohlásenia a óznámenia síavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá

oá.ietty, p,ičo. v takomto oznámení stavebný fuad zarovď určí- aj prípadné podmienky

.J"."oíi.i," Ústavby, mÓže dójsť k zásahu do verejného záujmu na komp]exnosti a ucelenosti

charakteru výsiavby 
.v 

dotknutej lokalite. v tejto súvislosti je potteblé .zlótaniť, že žiaden

siavebnit< nie je opiár,nený realizovať drobnú ýavbu bez súhlasu stavebného uradu, že proti jej

uskutočneniu nemá námietty. Stavebný úrad všaL prihliadol aj na fakt, že obvinený nebol doposial'

stavebným úradom postihnuý za spáchanie priestupku na úseku pósobnosti stavebného uradu. čo

.t*"toý .i*a vyhódnotil uto poi'ut'lo1.i"o okolnosť. Na zíklade tých1o úvah. s prihliadnutím

preaous"tt.y- na závažnost' prieitupku,leho následky' mieru zavinenia a,po zohl'adnení všetkých

iyššie uveáených okolností siavebný wad uloŽil oblinenemu pokutu vo ťŠke cca 80 7o ziíkonnom

piipustne.j sadzby za spáchaný p estupok. Stavebný úrad má za to' Že s ohLadom na všetky vyššie

uvéa"oe itotoenosti' iokuta ulóžená obvinenému splní svoju Iepresívnu a pIedovšeÍkým výchovnú

funkciu,

V zmysle ustanovenia $ 87 ods' 1 zríkona SNR ě. 3,72/1990 z. z. o pr|estnpkoah ,Ák je

nepochybné,. že obýi e|ťý Sa priestupku dopustil ayec nebol .vybawnó l blokovom konaní, mÓže

spróviy orgón bez dblšieho vydať rozkaz o uložení sankcíe priestupok,,'

váIadom k tomu' Že v tomto prípade je nepochybné' že obvinený sa pdestupku podťa s

105 ods. 1 psím. a) stavebného zákóná dopustil avec nebola lrybavená. v blokovom konaní,

stavebný úraá roáodol tak ako je uvedené vo lfuokovej časti tohto rozhodnutia.

Pouče!ie:

PIoti tomuto rczkazu možno poďa s 87 ods. 4 zák. ě.372l|990 Zb. zžkona o pliestupkoch

poaut oápo" do 15 <lní odo dňa j;ho doručenia na obec Marianka pÍostredníctvom tunajšieho

iň""""r'"..i'ua" Školská 3z' 90o;JJ Malianka. včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a

sprár'rry orgríLrr pokačuje v konaní'

,1/4r"-4
\ Obec Marianka
r\ Mgr. Adam Windisch
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