Obec Starý Tekov v súlade s ustanovením §-u 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OB C E
O SANKCIÁCH ZA DOPUSTENIE SA PRIESTUPKOV V OBCI
č. 44/2008

ÚVODNÉ

USTANOVENIE
§1

Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove podľa § 11 odst. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 105
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších novelizácií a predpisov zavádza
s účinnosťou od 1.1.2009 sankcie pri dopustení sa priestupkov za porušenie stavebného
zákona, sankcie pri výbere miestnych daní a poplatkov, sankcie pri znečisťovaní verejného
priestranstva, sankcie za užívanie verejného priestranstva bez súhlasu OcÚ, sankcie za
rušenie verejného poriadku a ničenie a odcudzenie obecného majetku.

Čl. 1
Sankcie za porušenie stavebného zákona

Sankcie vyplývajúce z dopustenia sa priestupku zo zákona č. 50/1976 Zb. v znení ďalších
novelizácií a predpisov podľa § 105 cit. zákona:
1.Priestupku sa dopustí a pokutou od (200 Sk - do 5 000.- SK) 6,64 eur- do 165,97 eur sa
potrestá ten, kto:
a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu stavebné úpravy alebo udržiavacie práce
ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie
stavebného úradu , bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c) nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu , bráni v jeho
výkone, neplní výzvu štátneho stavebného dohľadu , alebo neurobí opatrenie nariadené
orgánom štátneho stavebného dohľadu,
d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo
rozhodnutiu stavebného úradu,
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e) znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu oprávneným osobám alebo
oprávneným zamestnancom štátnej správy, ktorí plnia úlohy vyplývajúce z tohoto zákona
a týkajúce sa tohto pozemku alebo stavby.
f) vykonáva vedenie uskutočňovania stavby a napriek výzve orgánu štátneho stavebného
dohľadu neplní svoje povinnosti,
g) uskutočňuje, alebo užíva informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez povolenia
alebo v rozpore s ním.
2. Priestupku sa dopustil a pokutou od (200.- Sk do 15 000.- Sk) 6,64 eur – do 497,91 eur sa
potrestá ten, kto:
a) ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia, alebo v rozpore s ním,
b) užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením , alebo
ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred
vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
c) odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,
d) napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad
lehotu určenú v stavebnom povolení,
e) nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná
nariadené nevyhnutné úpravy.
3. Priestupku sa dopustí a pokutou do (500 000.- Sk) 16 596,96 eur sa potrestá ten, kto:
a) vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie, bez takéhoto rozhodnutia alebo
v rozpore s ním,
b) ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,.
c) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia pokiaľ je také rozhodnutie potrebné,
d) napriek opätovnej výzve OcÚ, orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu
stavebného úradu neudržiava stavbu do tej miery, že jej stav ohrozuje životy, alebo zdravie
osôb,
e) v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu, alebo OcÚ
o odstránení stavby.
4. Priestupku sa dopustil a pokutou do (1 mil. Sk) 33 193,92 eur sa potrestá ten, kto bez
stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme či
na pozemku, ktorý nie je určený na zastavanie, najmä na poľnohospodárskom a lesnom
pozemku.
Priestupky prejednáva stavebný úrad alebo inšpekcia v našom prípade Spoločná úradovňa
v Leviciach a v I. stupni Obecný úrad v našej obci.
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Čl. 2
SANKCIE
pri výbere miestnych daní a poplatkov
Sankcie sú stanovené len zo zákona o správe daní.
1. Pokuta za neoznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti ( §18 odst. 3 zák.č. 582/2004 Z.z
o miestnych daniach a poplatkoch je od (1 000. Sk_ do 50 000.- Sk) 33,19 eur do 1651,70
eur, u dani z nehnuteľnosti pre fyzickú osobu je min.( 200.- Sk ) 6,64 eur.
2. Pokuta za podanie daňového priznania po lehote ustanovenej zákonom je o,2 % z dane za
každý deň omeškania , maximálne však 10% z dane. Pokuta môže byť najmenej (2 00.- Sk)
6,64 eura maximálne (10 000.- Sk) 331,94 eur. Pokuta do (100.- Sk) 3,32 eur sa neukladá..
3. Pokuta za nepodanie daňového priznania, v lehote ktorú určí obec vo výzve je u fyzickej
osoby min. (200.- Sk) 6,64 eur a u právnickej osoby min.( 2000.- Sk) 66,39 eur.
4. Sankčný úrok obec vyrubí, ak daňovník nezaplatí daň v lehote alebo vo výške podľa zákona
o miestnych daniach a to aj jej časť, ak má platenie v splátkach. Sankčný úrok sa vyrubí za
každý deň omeškania a je vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Národnej
banky Slovenska. Sankčný úrok sa počíta najdlhšie za 4 roky omeškania s platbou.
Odpustenie sankcií:
Obec môže odpustiť sankcie len v presne vymedzených prípadoch uvedených v § 103 odst. 5
zákona o správe daní.

Čl. 3
SANKCIE
pri znečisťovaní verejného priestranstva
v intraviláne a extraviláne obce
( vyvážanie smetí )

1. Priestupku sa dopustil a pokutou vo výške od (200.- Sk – do 5 000.- Sk) 6,64 eur – do 165,97
eur ( podľa množstva vyvezených smetí ) sa potrestá ten, kto vyvezie TKO ( smeti )
akéhokoľvek druhu na obecný pozemok, ako i pozemok užívaný obcou ( urbárske pozemky,
cestné priekopy v obci a mimo obce , pozemky pri rieke Hron) v katastri obce Starý Tekov
a tým znečistí a zdevastuje životné prostredie.

Komentár [SŠ1]:

4
Čl. 4
SANKCIE
za užívanie verejného priestranstva bez súhlasu obce.
1. Priestupku sa dopustil a pokutou od (200.- Sk do 10 000.- Sk) 6,64 eur do 331,94 eur sa
potrestá ten, kto neoprávnene, bez povolenia OcÚ užíva verejné priestranstvo a tým porušuje
§ 16 bod 1 VZN obce č.26/2004 .

Čl. 5
SANKCIE
za rušenie verejného poriadku a ničenie a odcudzenie
majetku obce
1. Priestupku sa dopustil a pokutou od (200.- Sk do 10 000.- Sk) 6,64 eur do 331,94 eur sa
potrestá ten, kto v dennej dobe v čase od 6.00 hod. do 22.00 hod. zvlášť hrubým
správaním ruší a znepríjemňuje
pokojné spolunažívanie občanov našej obce a v nočnej dobe v čase od 22.00 hod do
6.00 hod. ráno druhého dňa ruší nočný kľud .
2. Priestupku sa dopustil a pokutou od (200.- Sk do 20 000.- Sk) 6,64 eur do 663,88 eur
(podľa mieri zavinenia) sa potrestá ten, kto poškodí a tým znehodnotí alebo odcudzí
akýkoľvek majetok obce.

Čl 6
Záverečné ustanovenia

1. Všetky uvedené priestupky rieši Komisia verejného poriadku v našej obci.
2. Na tomto záväznom nariadení obce Starý Tekov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Starom Tekove a to dňa 15. 12.2008, ktoré schvaľuje i všetky jeho zmeny a doplnky.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 30/2008 zo dňa 17.7.2007
Vyvesené : 1.12.2008

JUDr. Zdenka Bednáriková
starostka obce

