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o(slo 

Doil°: 	1 Li -11- 2022 
ROZKAZ 

d'uteieni p. kuty za spravny delikt prevadzkovatera vozidla 

za nepodrobenie vozidla TECHNICKEJ KONTROLE 

OKRESI\I`f ORAD BRATISLAVA 
Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii 

Tomatikova 46, 832 05 Bratislava 

Okresny Urad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii (d'alej len „spravny 
organ"), prislutny podia § 138 pism. c) zakona a. 106/2018 Z. z. o prevadzke vozidiel v cestnej 
premavke a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskortich predpisov (d'alej len 
„zakon 6. 106/2018 Z. z.") a podia §46 zakona 6. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) 
v zneni neskortich predpisov (d'alej len „zakon 6. 71 /1 967 Zb.") 

uklada pokutu 

vo vlitke 165,- eur, slovom stotest'desiatpat' eur 

podia ustanovenia § 149 ods. 1 a § 148 ods. 14 pism. b) tvrteho bodu zakona 6'. 106/2018 Z. z. 

deastnikovi konania 

Obchodne meno: 
	

EKO - podnik verejnoprospetnych slu2ieb 

ICO: 
	

00491870 

Sidlo: 
	

Halatova 739/20, 832 90 Bratislava-Nova 
Slovenska republika 

ako prevadzkovateiovi vozidla 

Evidenene ofslo: 

Druh: 

Kategoria: 

Druh motora: 

LICel pou2itia: 

Znaoka: 

Obchodny nazov: 

TypNariantNerzia: 

VIN: 

Prva evidencia: 

BL081YJ 

PRIVES NAKLADNY 

02 - pripojne vozidla nad 750 kg a do 3 500 kg ne 
pripustnej hmotnosti 

UNIKOL 

PB1/02DB/751 

U5UPB1023G1000616 

08. 06. 2017 



Prvá evidencia v SR:

Rok výroby:
Ustanovená lehota na vykonanie
technickej kontroly pravidelnej:

Lehota platnosti poslednej
technickej kontroly pravidelnej:

08.  06.  2017

do 08. 06. 2021

za   to,   že   porušil   povinnosť   podľa   ustanovenja   §  45   ods.   1   písm.   b)   prvého   bodu   v   spojení
s ustanovením §  108 ods.1  zákona č.106/2018 Z.  z„  bez vyzvania  a na vlastné  náklady podrobiť
v ustanovenej  lehote,  najneskôr do 08. 06. 2021, vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom
a  v  rozsahu   ustanovenom  všeobecne  záväzným  právnym  predpisom  vydaným   na  vykonanie
zákona č.106/2018 Z. z., čím sa dopustil správneho deliktu podľa ustanovenía §  149 ods.1  a §
148 ods.14 písm.  b) štvrtého  bodu zákona č.106/2018 Z.  z.

Uhrada pokuty a podmienlq/ zníženia výšky pokuty

Pokutu  je  účastník  konania  povinný  uhradiť  do  15  dní  od  nadobudnutia  právoplatnosti  tohto
rozkazu bankovým prevodom na účet Minísterstva vnútra SR IBAN: SK4181800000007000552296,
vedený v:  Štátna  pokladnica,  Radlinského  32,  810  05  Bratislava,  variabilný symbol:  0001424243,

pre platbu zo zahraničia SWIFT: SPSRSKBA.

Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške ak:

1. účastník konania do 15 dnĺ od doručenia tohto rozkazu uhradí dve tretiny z uloženej výšky pokuty
t.j. sumu  110,-eur slovom stodesať eur,

a'ebo
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podrobené prĺslušnej  kontrole uvedenej v tomto rozkaze,

b) vyradené z evidencie,

c) odhlásené do cudziny,

d) dočasne vyradené z evidencie.

Pokuta sa považuje za uhradenú dňom pľipísania finančných pľostriedkov na účet v štátnej
pokladnici.

Odôvodnenie

Podľa  ustanovenia  §  45  ods.1   písm.  b)  prvého  bodu  zákona  č.106/2018  Z.  z.:  „Prevádzkovateľ
vozidla je povinný bez vyzvania a na vlastné náklady vozidlo podrobit' technickej kontrole pravidelnej
v  lehotách,  spôsobom a v  rozsahu  ustanovenými vykonávacím   právnym  predpisom  podľa §  136
ods. 3 písm. g) tohto zákona."



Podľa ustanovenia §  108 ods.1  a ods. 2 zákona č.106/2018 Z. z.: „Technickej kontrole pravidelnej

podlieha vozidlo,  ktoré je evidované v Slovenskej republike a nie je dočasne vyradené z evidencie
vozidiel;   (to   neplatí  pre  jednotlivé  vozidlo  s  obmedzenou   prevádzkou   schválené  podľa  §  26),

jednotlivo  dovezené  vozidlo  z  členského  štátu  alebo  zmluvného  štátu,  ktoré  nemá  platný  doklad
o vykonaní technickej  kontroly,  pred jeho prihlásením do evidencie vozidjel v Slovenskej republike,
jednotlivo dovezené  motorové vozidlo z tretieho štátu  pred jeho  prihlásením do  evidencie  vozidiel
v Slovenskej republike, opätovne schvaľované jednotlivé vozidlo, dodatočne schvaľované jednc>tlivé
vozidlo a vozidlo pri výmene technického osvedčenia vozidla. Lehoty technickej kontroly pravidelnej

pre jednotlivé  kategórie  vozidiel  ustanoví vykonávací  právny  predpis  podľa  §  136  ods.  3  písm.  g)
zákona č.106/2018 Z. z.

Podľa  ustanovenia  §  47  ods.   1   vyhlášky  Ministerstva  dopravy  a  výstavby  Slovenskej  republiky
č.137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly: „Technickej kontrole
pravidelnej

a) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných
lehotách  podlieha vozidlo

1.  kategórie  L3eA1,

2.  kategórie L4eA1,

3. kategórie L6e iné ako v písm.  b) šiestom bode,

4. kategórie 02,

5.  kategórie Ta,

6. kategórie R2,

7.  kategóríe R3a,

8.  kategórie R4a,

b) v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných
lehotách podlieha vozidlo

1. kategórie L3eA2.

2. kategórie L3eA3,

3.  kategórie  L4eA2,

4. kategórie L4eA3,

5. kategórie L5e,

6. kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,

7.  kategórie L7e,

8.  kategórie  M1,

9.  kategórie  N1,

10.  kategórie Tb,

11.  kategórie  R3b,

12.  kategórie R4b,

c) v lehote dojedného roka pojeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky vjednoročných
lehotách podlieha vozidlo



1.  kategórie  M2,

2.  kategórie  M3,  ktoré  po  ôsmich  rokoch  od  prvého  prihlásenia  do  evidencie  podlieha  technickej
kontrole pravidelnej periodicky v polročných lehotách,

3.  kategórie N2,

4. kategórie  N3,

5.  kategórje 03,

6. kategórie 04,

7. použĺvané na taxislužbu,

8.  kategórie L3e,  M1,  N1,  a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,

9.  kategórie M a N  používané

ga.     na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnejjazdy,

9b.     na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnejjazdy,

9c.     ako sanitnévozidlá,

9d.    na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy."

Podľa   ustanovenia   §   159   ods.   2  zákona   č.   106/2018  Z.   z.:   „V  konaní   o   správnych   deliktoch

prevádzkovateľa vozidla je  príslušným  správnym  orgánom  okresný  úrad  podľa  miesta  prihlásenia
vozídla do evidencíe vozidiel v čase spáchania správneho deliktu. Ak prevádzkovateľ vozidla zmenil
mjesto  pobytu  alebo  sídlo,  alebo  adresu  prevádzkarne  a  nesplnil  si  povinnost'  podľa  osobitného

predpisu,  príslušným správnym orgánom je okresný úrad  podľa  nového miesta  pobytu  alebo sídla
prevádzkovateľa vozidla."

Podľa  ustanovenía  §  148  ods.  25  zákona  č.   106/2018  Z.  z.:  „V  konaní  o  správnych  deliktoch

prevádzkovateľa vozidla je prevádzkovateľom vozidla držiteľ osvedčenia , ak vlastník vozidla a osoba
zapĺsaná v osvedčení o evidencii časť 1  a časť 11 ako držiteľ osvedčenia sú  rôzne osoby,  a vlastník
vozidla,  ak držiteľ osvedčenja zomrel  alebo bol vyhlásený za  mftveho alebo zanikol bez právneho
nástupcu."

Podľa  ustanovenia §  148  ods.14  písm.  b)  štvrtého  bodu zákona  č.106/2018 Z.  z.:  „Okresný úrad
uloži' prevádzkovateľovi vozidla pokutu l 65 eur za každé vozidlo, ak nepodrobí vozidlo v ustanovenej
lehote technickej kontrole pravidelnej podľa § 45 ods.  1  pĺsm.  b) prvého alebo tretieho bodu."

Podľa  ustanovenia §  148 ods.  24 zákona č.106/2018 Z. z.:  „0 viacerých  správnych deliktoch toho
istého páchateľa podľa odsekov 13 až 19 sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných
konaniach  vedených  podľa  vozidla,  v  súvislosti  s  ktorým  bol  správny delikt  spáchaný,  a  osobitne
pre  každé  porušenie  povinnosti.  Samostatné  konania  o  správnych  deliktoch  podľa  tohto  odseku
nemožno  spojiť  do  spoločného  správneho  konania  ani  o  takých  správnych  deliktoch  rozhodnút'

jedným rozhodnutím.

Podľa ustanovenia §  149 ods. 7 zákona č.106/2018 Z. z.: „Správny orgán vec odloží, ak

a) nemožno zistit' osobu,  ktorá sa dopustila konania, za ktoré sa ukladá pokuta,

b) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti,

c) zanikla zodpovednost' za porušenie povinnosti,

d)  ide o vozidlo  podľa  §  1  ods.  5 alebo ods.  8."



Pri   rozhodovaní   správny  orgán  vychádzal  zo  získaného  dôkazu   porušenia  povinnosti,   ktorým

je  výstup  z  jednotného  jnformačného  systému  v  cestnej  doprave  č.  2022-11-08-4055025402,
vyhotovený dňa 08.  11. 2022.

Na     základe     výstupu     z     jednotného      informačného     systému      v     cestnej     doprave      č.
2022-11-08-4055025402, vyhotoveného dňa 08.11. 2022,  bolo zistené a preukázané, že  účastnĺk
konania v ustanovenej lehote do 08. 06. 2021  bez vyzvania a na vlastné náklady nepodrobil vozidlo
technickej  kontrole  pravidelnej.  Podľa  ustanovenia  §  118  ods.  2  zákona  č.  8/2009  Z.  z.  o  cestnej
premávke a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov, ak došlo k zmene
držby  vozídla,  prechádzajú  práva  a  povinnosti  držiteľa  vozidla  vykonaním  zápisu  prevodu  držby
vozidla do osvedčenia  o evidencii časť 11  orgánom  Policajného zboru  na  osobu,  na  ktorú sa  držba
vozidla previedla.

Uvedeným  konaním  účastník  konania  porušil  ustanovenie  §  45  ods.1  zákona  č.106/2018  Z.  z.
v znení ustanovenia § 47 ods.1  vyhlášky č.137/2018 Z. z. Nakoľko správny orgán zároveň v danom

prípade nezistll dôvod na odloženie veci podľa §  149 ods. 7 zákona č.106/2018 Z. z., za porušenie
tejto  povinnosti  prevádzkovateľovi  vozidla  podľa §  148  ods.14  pĺsm.  b)  zákona  č.106/2018  Z.  z.
ukladá pokutu vo výške  165,-eur, slovom stošesťdesiatpäť eur.

Na  základe  vyššie   uvedeného  bolo   rozhodnuté  tak,   ako  je   uvedené  vo  výrokovej  časti  tohto
rozhodnutia.

Poučenie

Podľa  ustanovenia §  149 ods.10 zákona č.106/2018 Z. z.: „Účastník konania  môže  proti  rozkazu

podať do  15 dní odo dňa jeho doručenía odpor správnemu  orgánu,  ktorý rozkaz vydal.  Odpor proti
rozkazu  sa  musí  odôvodnit';  v  odôvodnení  sa  uvedú  rozhodujúce  skutočnosti,  o  ktoré  sa  opiera
obrana  proti výroku  uvedenému  v  rozkaze  a  zároveň  sa  označia  dôkazy  na  preukázanie  tvrdení
účastníka  konania.  K odporu  sa  pripoja  listinné dôkazy,  ktorých  sa  účastník  konania  dovoláva.  0
tomto musĺ byť účastnĺk konania v rozkaze poučený.  Ustanovenie §  19 ods.  3 správneho poriadku
sa nepoužije."

Podľa ustanovenia §  149 ods.11  zákona č.106/2018 Z. z.: „Správny orgán odmietne odpor,  ak

a) odpor neobsahuje predpísané náležitosti podľa predchádzajúceho odseku alebo podľa správneho
poriadku,

b) bola pokuta uhradená."

Podľa  ustanovenia  §  149  ods.12  zákona  č.106/2018  Z.  z.:  „Správny  orgán  vydá  rozhodnutje
o  odmietnutí  odporu,  proti  ktorému  nie  je  prípustné  odvolanie.  Rozkaz  nadobúda  právoplatnosť
márnym  uplynutím lehoty na podanie odporu,  alebo dňom právoplatnosti  rozhodnutia o odmietnutí
Odporu."

Podľa  ustanovenia  §  149 ods.13 zákona  č.106/2018 Z. z.:  „Včas  podaným odporom,  ktorý  nebol
odmietnutý podľa odseku 11, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a správny orgán pokračuje v konaní
o správnom delikte, ak odsek 14 neustanovuje inak. Ak pred vydanim rozkazu nebol proti účastníkovi
rozkazného  konania  ako  účastnĺkovi  konania  o  správnom  delikte  podľa  §  148  urobený  iný  úkon,
doručenie rozkazu účastníkovj konania sa považuje za prvý úkon v konanĺ o správnom delikte podľa
§  148 zákona  106/2018 Z. z."

Podľa ustanovenia § 149 ods.14 zákona č.106/2018 Z. z.: „Ak po podanĺ odporu správny orgán zistĺ
dôvody podľa § 149 ods. 7 zákona č.106/2018 Z. z., konanie zastavĺ. Proti rozhodnutiu o zastavení
konania nie je prípustné odvolanie."



Podľa  ustanovenia  §  149  ods.15  zákona  č.106/2018  Z.  z.:  „Účastnĺkovi  konania,  ktorému je  po

podanĺ odporu podľa odseku  10 uložená pokuta za správny delikt podľa §  148, správny orgán  uloží
povinnosť  uhradit'  štátu  trovy  spojené  s  prejednanĺm  správneho  deliktu  vo  výške  30  eur.  Trovy
konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty a musia sa uhradiť formou platby na platobný
účet uvedený v rozhodnutí.  Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu."

Podfa  ustanovenia §  149 ods.16 zákona  č.106/2018 Z.  z.:  „Rozkaz podľa  odseku  9,  rozhodnutie
o  odmietnuti'  odporu  podľa  odseku  11  a  rozhodnutie  o  zastavení  konania  podľa  odseku  14  môže
obsahovat'  namiesto  odtlačku  úradnej  pečiatky  predtlačený odtlačok  úradnej  pečiatky  a  namiesto
podpisu  oprávnenej  osoby faksimile  podpisu  oprávnenej  osoby.  Spis  o  správnom delikte sa  môže
viesť v elektronickej podobe."

Prilohy

1. Výstup z jednotného informačného systému v cestnej doprave č. 2022-11-084055025402

Rozkaz sa doručí

1.  EKO -podnik verejnoprospešných služieb,  Halašova 739/20,  832 90   Bratislava-Nové Mesto,
Slovenská republika

2.  pre spÍs
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