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Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I
ako orgán príslušný podľa § 71 ods. 5) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke") a podľa § 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok") vydáva toto

rozhodnutie

Vodičský preukaz evidenčné číslo B3-05085-08, vydaný na skupiny BI, B, AM
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave III, dňa O 1.12.2008, ktorého
držiteľom je Imrich Lukačovič, trvale bytom Sibírska č. 20,
Bratislava, zadržaný dňa 19. 09.2019 v zmysle § 71 ods. 1) zákona o cestnej premávke

nebude menovanému vrátený pred konečným výkonom rozhodnutia,

nakoľko vodič nepreukázal, že právoplatnú a vykonateľnú pokutu uloženú v blokovom
konaní zaplatil v lehote do 15 (slovom pätnásť) dní odo dňa jej uloženia.

Odôvodnenie

Dňa 19.09.2019 bol vodičovi Imrichovi Lukačovičovi podľa ustanovenia § 71 ods. 1)
zákona o cestnej premávke zadržaný vodičský preukaz, nakoľko dňa 19.09.2019 v čase okolo
21 :20 hodine viedol osobné motorové vozidlo továrenskej značky Citroen, evidenčného čísla
BA 599 BX v Bratislave po ulici Jesenského, kde nerešpektoval dopravné značenie. Svojím
konaním tak porušil ustanovenie § 3 ods. 2 písm. b) zákona o cestnej premávke, čo zakladá
jeho zodpovednosť za priestupok podľa§ 22 ods. 1 písm. 1) zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Následne ako vodič motorového vozidla, ktorému bola v blokovom konaní za priestupok
hliadkou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I, odboru poriadkovej polície,
uložená bloková pokuta blokom na pokutu nezaplatenú na mieste, evidenčné číslo bloku
11118207, vo výške 50,- eur (slovom päťdesiat' eur), ktorý si vodič Imrich Lukačovič prevzal,
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nepreukázal, že túto zaplatil v lehote do 15 (slovom pätnásť) dní odo dňa jej uloženia.
Vzhľadom na uvedené bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

V zmysle § 71 ods. 5) zákona o cestnej premávke sa zadržaný vodičský preukaz vráti jeho
držiteľovi až po výkone rozhodnutia. Pri rozhodovaní správny orgán vychádzal
z predloženého dôkazu, ktorým je blok na pokutu nezaplatenú na mieste.

POUČENIE: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní od jeho oznámenia na
správny orgán Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Bratislave I, Lermontovova ul. č. 1, 812 13 Bratislava, ktorý toto rozhodnutie vydal. Podľa
ustanovenia § 141 ods. 5 písm. a) zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení
neskorších predpisov odvolanie proti rozhodnutiu o zadržaní vodičského preukazu nemá
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je podľa § 6 a nasledujúcich ustanovení zákona NR SR č.
162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku, preskúmateľné súdom. Návrh na jeho
preskúmanie je možné podať až po využití riadneho opravného prostriedku.
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