
Disciplinárny poriadok
                                         Základnej organizácie SZZ č. 6-59 Ivanka pri Dunaji

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Disciplinárny poriadok Základnej organizácie SZZ č. 6 – 59 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „ZO SZZ“) sa
vzťahuje na:
a) členov ZO SZZ vo veciach porušenia zväzovej disciplíny (Stanovy SZZ),
b) vlastníkov záhradiek a podielových spoluvlastníkov spoločných pozemkov a zariadení,
c) užívateľov záhradiek a spoločných pozemkov a zariadení.

1. Účelom disciplinárneho poriadku je predchádzať  závažným  disciplinárnym  priestupkom  voči  zväzovej
disciplíne  a  závažným  priestupkom  a  činom  voči  osadnému  poriadku,  ktoré  sú  predmetom  riešenia
orgánov činných v priestupkovom alebo v trestnom konaní.

2. Podľa  tohto disciplinárneho poriadku postupuje výbor  ZO  SZZ  (ďalej  len  „výbor  ZO“)  nezávisle  od
sankcií ukladaných podľa  článku XI.  ods.  3  a  4  osadného  poriadku  a  od  postupu  orgánov  činných  v
priestupkovom alebo v trestnom konaní a nevylučuje, aby bolo uložené disciplinárne opatrenie.

3. Tento disciplinárny poriadok nebráni tomu, aby sa dotknutý vlastník alebo užívateľ v predmete, ktorý je
v rozpore  s právnymi predpismi SR obrátil  priamo na  orgány  činné  v  priestupkovom  alebo  v  trestnom
konaní.

Článok II.

Disciplinárny priestupok

1.  Disciplinárneho priestupku voči zväzovej disciplíne sa dopúšťa ten, kto úmyselne alebo z nedbanlivosti :
a a)  nedodržiava Stanovy  a  uznesenia orgánov SZZ ,

  b) nedodržiava rozhodnutia členskej schôdze ZO alebo  výboru ZO,
c) neplatí  členské príspevky a účelové príspevky.

2. Disciplinárneho  priestupku  voči  osadnému  poriadku  sa  dopúšťa  ten,  kto  úmyselne  alebo  z
nedbanlivosti  neplní  povinnosti  a  nedodržiava  zákazy  uvedené  v  článkoch  VI.  a  VII.  osadného
poriadku. Priestupku sa dopúšťa ten, kto:

3. neudržiava záhradku v stave spôsobilom na riadne užívanie a nezachováva jej  účel v súlade so znením
§17  ods.2  zákona  číslo  64/1997  Z.  z.  o  užívaní  pozemkov  v  zriadených  záhradkových  osadách  a
vyporiadaní vlastníctva k ním,

4. koná v rozpore s § 127 Občianskeho zákonníka tak,  že pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí
záhradky  spôsobuje  iným vlastníkom  majetkovú  alebo  finančnú  škodu,  ruší  a  ohrozuje  ostatných  pri
výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spolu užívacích práv,

5. nevykonáva načas všetky agrotechnické opatrenia,  neničí burinu, nechráni pozemok pred  škodcami a
chorobami a nerobí na vlastný náklad   opatrenia,  ktorými sa zamedzuje výskyt a rozširovanie škodcov
a chorôb,

6. nedodržiava pri výsadbe  zákrskov  alebo  štvrťkmeňov  pri  jadrovinách  a  kôstkovinách,  s  ktorými  sa
ráta  v  záhradkových  osadách,  minimálny  odstup  2,5  m od  deliacich  čiar.  Pestuje  stromy  tak,  že  ich
koruny a korene zasahujú do susedovej záhradky. Nedodržiava zásadu, že medzi záhradkami môže byť
iba priesvitný plot max. do výšky 180 cm,
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7. nedodržiava stavebný zákon. Stavebnú činnosť začne pred  vydaním stavebného povolenia stavebným
úradom, 

8. neudržiava na miestnej komunikácii a  na  spoločných  priestoroch  čistotu,  skladuje  stavebný  odpad  a
pod.,

9. neudržiava  v  dobrom  stave  časť  vonkajšieho  oplotenia  (ku  ktorému  nadobudol  spoluvlastnícky
podiel), ktoré oddeľuje jeho záhradku,

10. neoznámi  výboru  ZO  protiprávne  konanie  iných  osôb,  ako  aj  poškodenie  spoločných  zariadení
vlastníkmi alebo inými osobami,

11. neodstráni  závady  a  poškodenia,  ktoré  na  iných  záhradkách  alebo  na  spoločných  zariadeniach
spôsobil sám alebo osoby, ktoré jeho záhradku užívajú,

12. neumožní na požiadanie na nevyhnutný dobu a v nevyhnutnej miere vstup do svojej  záhradky členom
výboru  alebo  ním povereným  osobám  za  účelom  obhliadky  alebo  opravy  alebo  ak  ide  o  opravu  a
údržbu spoločných zariadení prístupných z jeho záhradky,

13. neumožní vlastníkom susediacich pozemkov v nevyhnutnej miere vstup  na  svoju  záhradku,  pokiaľ  to
nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich záhrad a stavieb.

14. neuhradí škodu na pozemku, stavbe alebo na zariadení, ktorú pri vstupe na cudzí pozemok spôsobí,
15. neuhradí poplatky schválené členskou schôdzou,
16. bez  odkladu  neoznámi  výboru  ZO  zmenu  vlastníctva  alebo  prenájom  inej  osobe  a  neposkytne

kontaktné údaje,
17. používa strelné zbrane vrátane vzduchovky,
18. nechá po osade voľne behať psov a iné nebezpečné zvieratá,
19. jazdí v osade na motorových vozidlách vyššou rýchlosťou ako 10 km/h,
20. zriadi na miestnej komunikácii retardér , resp. tomu podobnú prekážku,
21. skladuje na komunikáciách stavebné materiály, hlinu alebo hnojivá,
22. na  spoločných  pozemkoch  dlhodobo  parkuje,  odkladá  na  spoločné  pozemky  alebo  záhradku

autovraky alebo nepojazdné, resp. nepoužívané  motorové vozidlá a stavebné stroje,
23. vykonáva  opravy  motorových  vozidiel  spôsobom,  ktorým  by  mohlo  dôjsť  k  znečisteniu  pôdy  a

podzemných vôd olejmi, saponátmi, PHM a pod.,
24. v rozpore so znením §17 ods. 2 zákona č. 64/1997 Z. z. prevádza v záhradke podnikateľskú činnosť,
25. spaľuje umelé hmoty, pneumatiky, vyjazdený motorový olej a iné toxické látky, ktoré  zaťažujú životné

prostredie,
26. spaľuje  drobné  dreviny  mimo  termínov  určených  výborom  ZO,  pričom  spaľovanie  v  určených

termínoch nerobí za priamej asistencie a neukončí ho do odchodu zo záhradky,
27. vypaľuje trávnaté a iné porasty,
28. vstupuje na cudzie záhradky bez súhlasu vlastníka alebo užívateľa,
29. vykonáva  akúkoľvek  činnosť,  ktorá  je  v  rozpore  s  dobrými  mravmi,  obmedzuje  práva  iných

vlastníkov,  je  v  rozpore  s  ustanovením  §  127  Občianskeho  zákonníka  a  vyvoláva  spory  s  ostatnými
vlastníkmi.

Článok III.

Disciplinárne orgány

1. Disciplinárnymi orgánmi I. stupňa pri priestupkoch voči zväzovej disciplíne sú:
a )  výbor  ZO   proti členovi ZO,
b)  predsedníctvo Okresného výboru SZZ  proti funkcionárovi  ZO.

2. Disciplinárnymi orgánmi II. stupňa pri priestupkoch voči zväzovej disciplíne sú:
a)  predsedníctvo OV SZZ proti rozhodnutiu výboru ZO, 
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b)  predstavenstvo RV SZZ proti rozhodnutiu predsedníctva OV SZZ,
d) republikový výbor SSZ proti rozhodnutiu predstavenstva RV SZZ.

3. Disciplinárnym orgánom pri priestupkoch voči osadnému poriadku je výbor ZO.

Článok IV.

Druhy disciplinárnych opatrení

1. Disciplinárnymi opatreniami sú: 
a) pokarhanie výborom ZO,
b) verejné pokarhanie na členskej  schôdzi ZO,
c) vylúčenie z členstva v ZO SZZ,
d) odňatie užívacieho práva užívateľovi záhradky,
e) oznámenie priestupku alebo činu, ktorý je v rozpore  s právnymi predpismi SR,  orgánom činným v

priestupkovom alebo v trestnom konaní,
f) podanie  návrhu  na  súd  na  predaj  záhradky  vlastníka  a  príslušného  podielu  na  spoločných

pozemkoch a zariadeniach.

Článok V.

Ukladanie disciplinárnych opatrení a premlčanie

1.   K rozhodnutiu o tom, ktoré disciplinárne opatrenie sa má použiť   pristupuje výbor ZO po zrelej úvahe,
bez akéhokoľvek zaujatia a s vedomím, že ukladané opatrenie  má mať výchovný a nápravný účinok.

2. Disciplinárne opatrenie sa nemôže uložiť po uplynutí jedného roka  (premlčacia doba)  odo  dňa,  keď sa
výbor ZO  o disciplinárnom priestupku člena ZO dozvedel .

3. Premlčacia doba sa prerušuje začatím disciplinárneho konania.

Článok VI.
 

Príprava a priebeh disciplinárneho konania

1. Disciplinárne konanie sa pokladá za začaté  vtedy,  ak bol disciplinárny priestupok oznámený výboru ZO
(písomne alebo ústne do písomnej dokumentácie ).

2.  Výbor  ZO    zašle  členovi  ZO  písomné  vyrozumenie  o tom,  že  bolo  proti  nemu  začaté  disciplinárne
konanie a uvedie, akého disciplinárneho priestupku sa týka (čl. 2).

3. Výbor ZO  vykoná šetrenie disciplinárneho priestupku .
4. Výbor ZO  nepokračuje v konaní a  konanie zastaví  rozhodnutím ak:

a)  uplynula premlčacia lehota,
b)  šetrením nebola zistená skutková podstata previnenia z disciplinárneho priestupku,
c) došlo k zániku členstva člena ZO v SZZ  alebo zániku vlastníctva.
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5. Rozhodnutie  o zastavení konania sa oznámi členovi ZO písomne do 15. dní po skončení šetrenia.
6. Disciplinárne stíhaný člen  musí byť aspoň 10 dní vopred doporučeným listom     pozvaný na rokovanie

výboru ZO. Na  rokovaní výboru ZO  sa mu umožní vyjadriť sa  k veci   a objasniť  skutočnosti  týkajúce
sa veci.

7. Ak sa riadne pozvaný disciplinárne stíhaný člen nedostaví bez riadneho ospravedlnenia,  môže výbor ZO 
prešetriť  vec  v jeho  neprítomnosti    a rozhodnúť  vo  veci  ,  pokiaľ  je  vykázané   riadne  doručenie
predvolania.  Riadne pozvaný člen  sa  môže  1x  dôvodne  ospravedlniť.  V disciplinárnom  konaní  sa  člen
nemôže dať zastupovať.

8. Výbor ZO je  pri konaní a rozhodovaní vo veci disciplinárneho priestupku viazaný právnymi predpismi,
Stanovami SZZ, Disciplinárnym poriadkom SZZ a Osadným poriadkom ZO.

9. Ak  výbor  ZO   dôjde  k  záveru,  že  skutková  podstata  disciplinárneho  priestupku  je   dostatočne
objasnená  ,  nevykonáva  ďalšie  šetrenie   a   vydá  po  porade  rozhodnutie  vo  veci,  s ktorým  oboznámi
člena pokiaľ je prítomný prejednania disciplinárneho priestupku.

10. Disciplinárne rozhodnutie   sa  oznamuje vždy písomne doporučeným listom v termíne  najneskôr  15  dní
po prijatí  rozhodnutia.

11. Disciplinárne  rozhodnutie  musí  obsahovať  označenie  výboru  ZO,   deň  a miesto  vydania  rozhodnutia,
meno  a priezvisko  stíhaného  člena,  dáta  jeho  narodenia  a miesto  trvalého  bydliska,  spôsob  spáchania
disciplinárneho priestupku, výrok, odôvodnenie rozhodnutia a poučenie o opravnom prostriedku. 

12. O priebehu disciplinárneho konania musí  výbor ZO  vyhotoviť písomný  zápis, kde uvedie : deň a miesto
disciplinárneho   konania,  meno  a priezvisko  obvineného  člena,  bydlisko,  druh   disciplinárneho
priestupku, čas kedy k nemu došlo,  dôkazové prostriedky,  druh disciplinárneho opatrenia,  mená členov
výboru ZO  ktorí o veci rozhodli a výsledok hlasovania.

Článok VII.

Odvolanie proti disciplinárnemu rozhodnutiu

1. Opravným prostriedkom proti disciplinárnemu rozhodnutiu je odvolanie.
2. Odvolanie  sa  podáva  písomne  výboru  ZO  a to  najneskôr  do   15  dní  odo  dňa  doručenia  písomného

vyhotovenia disciplinárneho rozhodnutia. Odvolanie je podané včas,  ak bolo v tejto  lehote podané aj  na
pošte . Môže ho podať len disciplinárne stíhaný.

3. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie podané oneskorene výbor ZO môže zamietnuť.
4. Podané odvolanie prerokuje  výbor ZO  na svojom  najbližšom  zasadnutí.  Výbor  ZO   môže  napadnuté

rozhodnutie  zmeniť prípadne ho zrušiť,  ak  vyhovie námietkam v plnom  rozsahu.  V opačnom  prípade,
keď  ide  o  priestupok  voči  zväzovej  disciplíne  je  povinný  ho  predložiť   spolu  so  všetkým  písomným
materiálom OV SZZ so svojim vyjadrením.

5. Za včas podané odvolanie sa považuje i odvolanie zaslané v lehote 15.  dní odo  dňa  doručenia na  vyšší
zväzový orgán.

6. OV  SZZ  môže   rozhodnutie  výboru  ZO    zrušiť  alebo  ho  zmeniť  a rozhodnúť  sám,  alebo  ho  zrušiť
a vrátiť  výboru ZO na nové prerokovanie a rozhodnutie vo veci , pričom výbor ZO  je viazaný právnym
názorom odvolacieho orgánu.

7. OV  SZZ   zamietne  odvolanie,  ak  je  podané  neoprávnenou  osobou  alebo  je  bezdôvodné.(  napr.
neuvádza nové skutočnosti).

8. Ak považuje člen rozhodnutie niektorého orgánu zväzu za nezákonné alebo odporujúce  stanovám  SZZ
resp.  osadnému  poriadku  ZO,  môže  požiadať  o jeho  preskúmanie  príslušný  súd   do  6.  mesiacov  od
právoplatnosti rozhodnutia.
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Článok VIII.

Platnosť rozhodnutí a výkon disciplinárnych opatrení

1. Disciplinárne rozhodnutie je právoplatné  ak:
a)  disciplinárne potrestaný člen nepodal v stanovenej lehote  odvolanie,

      b)  disciplinárne potrestaný člen sa vzdal odvolania,
c) odvolanie bolo odvolacím orgánom II. stupňa  zamietnuté ako neopodstatnené.

2. Výkon  disciplinárneho  opatrenia  sa  uskutoční,  ak  disciplinárne  rozhodnutie,  ktorým  bolo  opatrenie
uložené, nadobudlo právoplatnosť.

3. Výkon disciplinárneho opatrenia uskutoční výbor ZO podľa  druhu disciplinárneho  opatrenia  v  súlade  s
ods. 1 článku IV takto:
a) vyhlásením v prípade pokarhania výborom ZO (písm. a)),
b) verejným pokarhaním na členskej schôdzi ZO SZZ (písm. b)),
c) vylúčením z členstva v ZO SZZ (písm. c)),
d) odňatím užívacieho práva (písm. d)),
e) oznámením  priestupku  alebo  činu  orgánom  činným  v  priestupkovom  alebo  v   trestnom  konaní

(písm. e)),
f) podaním návrhu na súd (písm. f)).

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Každú  zmenu  alebo  zrušenie  disciplinárneho  poriadku  schvaľuje  členská  schôdza  nadpolovičnou
väčšinou všetkých vlastníkov. Na  hlasovanie možno použiť aj  písomnú formu podľa  ustanovenia čl.
X.  ods. 4. Osadného poriadku ZO.

2. Disciplinárny poriadok,  schválený nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  všetkých  vlastníkov,  je  záväzný
pre členov ZO SZZ, vlastníkov a užívateľov záhradiek.

3. Schválením  tohto  disciplinárneho  poriadku  stráca  platnosť  doterajší  disciplinárny  poriadok
schválený výročnou členskou schôdzou ZO SZZ dňa 27. 03. 2002.

4. Tento disciplinárny poriadok bol schválený hlasovaním písomnou formou podľa  uznesenia č.  C.b.4
členskej  schôdze  Základnej  organizácie  č.  6  –  59  Ivanka  pri  Dunaji,  konanej  dňa  29.  04.  2008.
Písomné  hlasovanie  volebná  komisia  vyhodnotila  dňa  03.  04.2009,  kedy  na  základe  výsledkov
hlasovania  písomne  konštatovala  platnosť  disciplinárneho  poriadku.  Jeho  účinnosť  vzniká
nadobudnutím vlastníctva nadpolovičnou väčšinou. 

                                                                                                       Ing. Juraj Diky
                                                                                               predseda výboru ZO SZZ 
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