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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 12. 11. 2019

Žiadosť o schválenie splátkového kalendára

Predkladateľ:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v.r.
starostka

Materiál obsahuje:
1. dôvodová správa
2. žiadosť zo dňa 02. 10. 2019

Spracovateľ:
Mgr. Martina Zuberská
prednostka

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje:
platenie pokuty za spáchanie stavebného priestupku podľa § 105 ods. 3 písm. b) stavebného
zákona vo výške 780,00 EUR, vyplývajúcej z rozhodnutia vydaného mestskou časťou
Bratislava-Rusovce ako stavebným úradom, pre pani Andreu Véghovú, trvale bytom
Maďarská 9, 851 10 Bratislava vo výške 20,- EUR/mesačne v 39 mesačných splátkach, a to
vždy do 15. dňa v príslušnom mesiaci. Prvá splátka bude uhradená do 15. 12. 2019,
posledná splátka najneskôr dňa 15. 02. 2023.

Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Rusovce ako príslušný stavebný úrad (ďalej aj len „stavebný úrad“)
podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie a stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, podľa ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovení § 32, §
46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov a podľa ustanovenia § 77 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch na podklade
realizovaného priestupkového konania rozhodla o uložení pokuty stavebníkovi: Andrea
Véghová, trvale bytom Maďarská 40/9, 851 01 Bratislava (ďalej len „stavebníčka“) za
spáchanie priestupku podľa § 105 ods. 3 písm. b) stavebného zákona (rozhodnutie, č. k.
UKSP-562-AQ/2019/R-BA, Chr zo dňa 25. 09. 2019).
Stavebníčka si je vedomá porušenia ustanovení stavebného zákona a je ochotná pokutu
uhradiť, avšak jej životné okolnosti jej neumožňujú vyplatiť pokutu v celku. Listom zo dňa 02.
10. 2019 preto stavebníčka požiadala o vypracovanie splátkového kalendára (viď žiadosť).
Po konzultácii so stavebníčkou podávame návrh na schválenie splátkového kalendára na
splatenie pokuty vo výške 780,00 EUR, a to vo výške 20,00 EUR mesačne po dobu 39
mesiacov, ktoré je stavebníčka schopná splácať tak, aby neohrozila základné fungovanie
svojej rodiny. Pokuta bola uložená vo výške 800,00 EUR, z ktorých stavebníčka uhradila
20,00 EUR dňa 04. 10. 2019.
V prípade schválenia návrhu splátkového kalendára bude so stavebníčkou spísaná dohoda,
ktorej súčasťou budú všetky podmienky realizácie splátkového kalendára a ustanovenia
upravujúce okamžitú splatnosť celej pokuty v prípade neplatenia splátok.

V Bratislave dňa 04. 11. 2019

Mgr. Martina Zuberská
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Andrea Véghová, Maďarská 9, 851 10 Bratislava

Mestská časť Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava

V Bratislave, 2.10.2019

VEC: Žiadosť o splátkový kalendár
V súvislosti s rozhodnutím UKSP-562-AQ/2019/R-BA, Chr zo dňa 25.9.2019, ktorým mi bola udelená pokuta
za spáchanie priestupku podľa § 105 ods. 3 písm. b) stavebného zákona si vás dovoľujem požiadať o splátkový
kalendár, nakoľko moja situácia (matka samoživiteľka, nízky príjem) mi neumožňuje splatiť pokutu v celku.

S pozdravom
Andrea Véghová
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