Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Hviezdoslavova ul.č.36, 91541 Nové Mesto nad Váhom

Juraj Kukla
č.83
Brunovce

Naša značka:

V Novom Meste nad Váhom
19.05.2005

A 2005/01557

Vec:
Sprístupnenie informácií

V zmysle ust. § 18 ods. 1 zák:. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov Vám sprístupňujeme Varmi požadované informácie:
1.Spisová značka rozhodnutia, výška pokuty a
trovou konania:
n/ F

a) F 01/01083,

500,- Sk, 150,- Sk

b) F 01/01255 /F02/00116/, 250,- Sk, 150,- Sk
c) F 01/01347,
800,- Sk, 150,- Sk
d) F 01/01349 /F02/00119/, 1000,- Sk, 150,- Sk
e) F 01/01453 /F02/00121/, 600,- Sk, 150,- Sk
f). F 01/01949,
1500,- Sk, 150,- Sk
g) F 04/00355,
2500,- Sk, 150,- Sk
h) F 03/02378 /F04/00186/, 2000,- Sk, 150,-Sk
i) F 03/02379 /F04/00187/, 800,- Sk, 150,- Sk
j) F 04/01151 /A05/00203/, 5000,- Sk, 150,- Sk
k) F 04/00380 /A05/00169/, 4000,- Sk, 150,- Sk
l) F 04/00381 /A05/00170/, 2000,- Sk, 150,- Sk
m) F 04/01151 /A05/00203/, 10000,- Sk, 150,-Sk
.

2. Či bola pokuta a trovy konania v stanovenej výške a v stanovenom termíne uhradená
- pokuty uvedené v položkách a) - f) boli uhradené spoločne dňa 19.11.2002 a
trovy konania u týchto položiek boli uhradené dňa 5.2.2002 okrem bodu d), ktoré
boli uhradené 10.7.2003 .
.
.
'
- pokuty a trovy konania uvedené pod bodmi g) - j) neboli do dnešného dňa uhradené

- pokuty a trovy konania uvedené v bodoch k) -m) nie sú právoplatné a Vykonateľné.

3. Dátum, kedy bola pokuta a trovy konania zaplatené a ak je to možné, z akého účtu boli zaplatené.

"

- pokuty uvedené v položkách a) - f) boli uhradené naraz dňa 19.11.2002 a trovy konania v týchto položkách
boli uhradené dňa 5.2.2002 okrem bodu d), ktoré boli uhradené 10.7.2003. Vyššie uvedené sumy boli uhradené
z účtu obce Brunovce
II.
V prípade, že niektoré pokuty a trovy konania neboli uhradené, žiadam uviesť:
1. Dôvod, prečo neboli pokuta a trovy uhradené:
Dôvod, prečo nebola pokuta a trovy konania zo strany povinného Dušana Močka uhradené, nie sú správnemu
orgánu známe.
2. Či plnenie nebolo už premlčané:
Výkon rozhodnutia nebol ani v jednom prípade odložený, ani nebolo od výkonu rozhodnutia upustené. Podľa §
71 ods. 3 zák. o správnom konaní v znení neskorších predpisov "Výkon rozhodnutia možno nariadiť najneskôr do
3 rokov po uplynutí lehoty určenej pre splnenie uloženej povinnosti."
3. Či sa vymáha, kým a od akého dátumu:
Pohľadávky vedené voči Dušanovi Močkovi sú riadne vymáhané tunajším správnym orgánom v zmysle ust. § 71
a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Pohľadávky uvedené pod bodom g)
sú vymáhané od 25.11.2004, pod bodmi h) a i) od 31.03.2005, pod bodom j) sú vymáhané od 13.05.2005.
Pohľadávky pod bodmi k) - m) toho času ešte nie sú právoplatné, a preto nie je možné toho času začať s ich
vymáhaním, keďže Účastník konania - povinný má lehotu uvedenú v rozhodnutí o priestupku tak, že tieto sú
splatné do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
III.
Všetky uvedené informácie žiadam uviesť aj o ostatných pokutách starostovi D. Močkovi za iné priestupky.
Okrem vyššie uvedených priestupkových spisov správny orgán neeviduje iné priestupky,
pri ktorých by bola starostovi uvedená iná pokuta.

Mgr. Eva Ninisová
vedúca odboru
všeobecnej vnútornej správy
Telefón: ++421-327745511

Fax ++421-327745504

E-mail ninisova.eva@vs.sk

Súčasný stav
(Starosta D. Močko zaplatil pokuty a) až g) protiprávne z obecného účtu, a podal o tom informáciu. V súčasnosti sú
už všetky pokuty vykonateľné!!!)
Nové pokuty za nesprístupnenie informácií.
n/01253 A05/00209
4000,-SK 150-,Sk
o/ A205/01145 PK132/2005 10 000,- Sk 150,-Sk
p/ A2005/02390 PK 351/2005 5000,-Sk 150,-Sk
T.j. SPOLU:

52 350,- Sk

Uvedené pokuty za nesprístupňovanie informácií sú právoplatné, právoplatnosť je potvrdená aj
druhostupňovým orgánom, Krajským úradom Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy. Starosta D.
Močko znova poškodil obec, lebo prvých šesť pokút zaplatil protizákonne z obecného konta. Ostatné
nezaplatil vôbec. Krajský úrad Trenčín napriek výzvam, tieto pokuty nevymohol!
Toto benevolentné konanie rôznych zodpovedných orgánov, marenie spravodlivosti prieťahmi v konaní,
beztrestnosť p. Močku udržovaná našim štátom, vzbudzuje pohoršenie a nedôveru v právny štát, lebo na
bežných občanov sa používa úplne iný meter, ako na takzvaného verejného činiteľa štátom „obdareného“
obrovskými kompetenciami pomstiť sa nepohodlným občanom. Považujem to za ponižovanie občanov, ktoré
vzbudzuje odpor a nedôveru v takýto právny štát! Evidentne tu podľa nás ide aj o porušovanie Ústavy
SR, odstraňovanie demokratických princípov právneho štátu, ktorému je povinný každý normálny
občan postaviť sa na odpor.
Preto som bol nútený obrátiť sa v hore uvedenej veci dňa 31.01.2006 s trestným oznámením na
Krajskú prokuratúru v Trenčíne, ktorá podnet zaslala GP SR. Dodnes do 15.4.2006 som nedostal žiadnu
informáciu ako GP SR prokuratúra vo veci rozhodla, ako bola vyvodená zodpovednosť. Som presvedčený,
že sa jedná o opakovaný trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa, aký nemá obdobu v histórii
samosprávy na Slovensku, ktorý starosta pácha úmyselne a naviac aj provokačne, napriek množstvu
neúčinných upozornení, protestov prokuratúry, dokonca i nálezu ÚS SR, IÚS 13/02.
Najnovšie, starosta obce Dušan Močko podal štyri žaloby na Krajský súd Trenčín proti Krajskému úradu
Trenčín, lebo údajne rozhodujú voči nemu protiprávne.
Nakoľko v našom právnom štáte boli niekoľko násobne využité už všetky opravné prostriedky
a elementárnu zákonnosť a základné ľudské práva nieje možné dosiahnuť žiadnym spôsobom v krátkej dobe,
budú použité iné prostriedky proti benevolentnému konaniu nášho štátu, ktoré poskytuje EÚ.
Juraj Kukla

