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V období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 boli za hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislavu podané nasledovné trestné oznámenia pre podozrenia z trestnej činnosti 
v zmysle ust. § 62 Trestného poriadku: 
 
1. Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:  

Dňa 28.10.2016 podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie 
z trestného činu poškodzovania cudzej veci na Obvodné oddelenie PZ Dúbravka. Neznámy 
páchateľ poškodil palivový systém na služobnom motorovom vozidle, ktoré používa 
Okrsková stanica Nové mesto 
- spôsobená škoda: 1 852,61 € 
- stav konania: trestné konanie prebieha. 
  
2. Sekcia správy nehnuteľností:  

Začaté trestné stíhanie Okresným riaditeľstvom Bratislava 5, Obvodné oddelenie PZ   
Petržalka sever, Bohrova 22, Bratislava vo veci požiaru, ku ktorému došlo v spoločných 
priestoroch na 4. poschodí bytového domu Kopčianska 88, Bratislava dňa 6.01.2016. Bytový 
dom je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
- spôsobená odhadovaná škoda: 8000,00 € 
- stav konania: dňa 08.02.2016 trestné konanie prerušené, nakoľko neboli zistené skutočnosti 
oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. Informáciu o trestnom oznámení 
písomne podal a vypovedal v uvedenej veci Ing. Jozef Kubík- referát správy inventarizácie 
a majetku. 
 

- Okresným riaditeľstvom PZ Bratislava 3, Obvodné oddelenie PZ Bratislava – Nové 
Mesto, Vajnorská 25, 832 56 Bratislava začaté  konanie vo veci vlámania do nebytových 
priestorov na Českej ulici č. 2, Bratislava, ku ktorému došlo dňa 02.02.2016 a zároveň 
došlo k odcudzeniu vodovodných batérií v počte ks 13 a 2 ks radiátorov. 

- spôsobená škoda: 15,28 € 
- stav konania: Okresný súd Bratislava III vydal voči obvinenému trestný rozkaz. 

Informáciu o trestnom oznámení písomne podal a vypovedal v uvedenej veci Martin 
Orth- spol. H-Probyt s.r.o., správca objektu na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej 
s hlavným mestom SR Bratislavou. 

 
- Okresným riaditeľstvom PZ Bratislava 5, Obvodné oddelenie PZ Petržalka – Juh, 

Holíčska 22, 852 42 Bratislava začaté trestné stíhanie vo veci krádeže oceľovej mreže 
a oceľovej zárubne, ku ktorej došlo v Bratislave, Betliarska ulica v Petržalke- objekt 
Bunker B- S-13, dňa 19.04.2016. Objekt je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

- spôsobená škoda:  odhadovaná na 1200,- € 
stav konania: dňa 04.07.2016 trestné konanie prerušené, nakoľko neboli zistené skutočnosti 
oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. Informáciu o trestnom oznámení 
písomne podal a vypovedal v uvedenej veci Ing. Jozef Kubík- referát správy inventarizácie 
a majetku. 

 
- Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava 5, Obvodné oddelenie PZ Petržalka – Juh, Holíčska 

22, 852 42 Bratislava vedené priestupkové konanie vo veci odcudzenia hliníkových 
plechov, ku ktorému došlo v Bratislave, Znievská ul. č. 26, dňa 26.07.2016. 

- spôsobená škoda: 15,- € 
stav konania: prebiehajúce priestupkové konanie. Informáciu o priestupkovom konaní 
písomne podal a vypovedal v uvedenej veci Ing. Jozef Kubík- referát správy inventarizácie 
a majetku. 
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- Okresným riaditeľstvom PZ Bratislava 4, odbor kriminálnej polície M. Sch. Trnavského 

1, Bratislava - vedené trestné konanie vo veci požiaru ku ktorému došlo dňa 31.05.2016 
v objekte na Janotovej ulici v Bratislave, v rámci ktorého došlo k poškodeniu okien na 
Tománkovej ulici č. 5-7 v Bratislave. Bytový dom je vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

- spôsobená škoda: 67 517,20 € 
- stav konania: dňa 04.11.2016 trestné konanie prerušené, nakoľko neboli zistené 

skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. Informáciu 
o trestnom stíhaní podal a vypovedal v uvedenej veci Silvio Miglierini – referát správy 
a inventarizácie majetku. 

 
- Okresným riaditeľstvom PZ Bratislava, Obvodné oddelenie Policajného zboru Karlova 

Ves , Matejkova 5, Bratislava vedené priestupkové konanie vo veci priestupku proti 
majetku – poškodenie dverí, nachádzajúcich sa v Bratislave, ul. H. Meličkovej. Bytový 
dom je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

- spôsobená škoda: 245,93 € 
- stav konania: vydané rozhodnutie Okresného úrad Bratislava, odbor všeobecnej 

vnútornej správy, ktorým uložil obvinenému z priestupku uhradiť spôsobenú škodu. 
Informáciu o priestupkovom konaní podal a vypovedal v uvedenej veci Silvio Miglierini 
– referát správy a inventarizácie majetku. 

 
- Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava- odbor poriadkovej polície, Matejkova 5, Bratislava, 

Obvodné oddelenie PZ Bratislava -  Staré Mesto, Sasinkova 23, Bratislava -  vedené 
priestupkové konanie vo veci priestupku proti majetku – rozbité sklo, na objekte ZUŠ na 
Radlinského ulici v Bratislave. Objekt je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

- spôsobená škoda: 155,- € 
- stav konania: postúpené na Obvodnú úrad Bratislava. 

 
- Dňa 20.04.2016 podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo 

spáchania trestného činu podľa ust. § 221ods. 4; trestného činu podľa ust. § 237 ods. 4; 
trestného činu podľa ust. § 375 a trestného činu ustanovenia § 328 zákona č. 300/2005 Z. 
z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. V civilnom sporovom konaní, ktoré bolo 
vedené pred Okresným súdom Bratislava I, č. k.: 26Cb/143/2010 a ktorého účastníkmi 
boli na strane žalobcu spoločnosť MT real, spol. s.r.o., so sídlom Gorkého 10, 811 01 
Bratislava a na strane žalovaného hlavné mesto SR Bratislava, bol dňa 16.12.2015 
vyhlásený rozsudok v mene Slovenskej republiky, ktorým súd určil, že odstúpenie od 
kúpnej zmluvy č. 00 88 1249 02 00 zo dňa 18.02.2003 zo strany hlavného mesta SR 
Bratislavy je neplatným právnym úkonom. Po tom, čo zamestnanci príslušnej sekcie 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy čakali na písomné vyhotovenie rozsudku, 
zistili telefonickým dopytom dňa 29.03.2016 na príslušnom súde, že spisový materiál je 
po právoplatnom ukončení veci uložený v archíve súdu. Po nahliadnutí do predmetného 
spisu bolo zistené, že rozsudok nebol v rámci vnútornej distribúcie pošty z podateľne 
Magistrátu doručený sekcii, následne oddeleniu a následne príslušnému zamestnancovi 
Magistrátu na ďalšie spracovanie. Hlavnému mestu SR Bratislava v prípade, že by sa 
rozhodlo uplatniť riadny opravný prostriedok, bola táto možnosť upretá a to v dôsledku 
konania (resp. opomenutím konania) neznámeho páchateľa. Dôsledkom konania resp. 
opomenutia konania neznámej osoby, bolo faktické znemožnenie riadneho pridelenia 
pošty, jej spracovania, následne logicky aj možného riadneho opravného prostriedku 
v zmysle OSP ako obrany hlavného mesta SR Bratislavy. Škoda, ktorá týmto konaním 
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neznámeho páchateľa mohla byť spôsobená poškodenému - hlavnému mestu SR 
Bratislava, spočíva v možnej strate jeho vlastníckeho práva k pozemkom bližšie 
špecifikovaných na LV č. 8259. Dotknuté pozemky boli predmetom vyššie uvedenej 
kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim: hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim: 
spoločnosťou MT real, spol. s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava ako predávajúci od tejto 
kúpnej zmluvy odstúpilo z dôvodu neuhradenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho. Tieto 
pozemky boli zapísané v prospech spol. MT Real, s.r.o., k čomu by inak nedošlo; t.j. 
k tomuto zápisu by nedošlo, ak by bol využitý riadny opravný prostriedok v civilnom 
konaní.  

- výška možnej škody je vyčíslená na sumu  1 378 410, 67 € (41 526 000,- Sk), pričom 
táto suma zodpovedá nezaplatenej kúpnej cene za hore uvedené pozemky. Pozemky vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy boli teda prevedené v prospech spol. MT, real, 
spol. s.r.o. bez toho, aby bolo hlavnému mestu SR Bratislave poskytnuté primerané 
protiplnenie, spočívajúce v úhrade kúpnej ceny. 

- stav konania: trestné konanie prebieha. 
 
3. Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:  

Dňa 13.09.2016 podané trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru Bratislava I, vo veci 
podozrenia zo spáchania trestného činu podľa § 212 Trestného zákona (krádež lavičiek) 

- spôsobená škoda: 392,11 € 
- stav konania: trestné konanie sa nachádza v prípravnej fáze. 
 

 
4. Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností:  

Začaté trestné stíhanie Obvodným oddelením PZ Bratislava 5 vo veci porušovania ochrany    
stromov a krov podľa ust. § 306 ods. 1 Trestného zákona 

- spôsobená škoda: vyčíslená spoločenská hodnota. 4765,- eur 
- stav konania: trestné konanie prebieha. 

 
5. Sekcia právnych činností:  

Dňa 19.08.2016 podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo 
spáchania trestných činov podľa ustanovení § 237, § 327, § 327a a § 374 Trestného zákona 
v znení neskorších predpisov na Generálnu prokuratúru SR vo veci odcudzenia petičných 
hárkov pri petícii pod názvom: „Bratislava bez hazardných hier“ 
- stav konania: trestné konanie prebieha. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


