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Informácia o trestných oznámeniach 

podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom 

konaní v období od 01.01.2017 do 31.12.2017 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 778/1994 časť B bod 4, zo dňa 20. 10. 1994, uložilo 

mestské zastupiteľstvo riaditeľovi magistrátu v prípade podozrenia z trestnej činnosti bez 

zbytočných prieťahov odstúpiť vec orgánom činným v trestnom konaní. Na základe uvedeného 

uznesenia sa mestskému zastupiteľstvu každoročne predkladá informácia o trestných oznámeniach 

podaných za hlavné mesto. 

V období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 boli za hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislavu podané nasledovné trestné oznámenia pre podozrenia z trestnej činnosti 

v zmysle § 62 Trestného poriadku: 

1. Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu 

poškodzovania cudzej veci podľa § 246 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 

- neznámy páchateľ pomaľoval, postriekal skulptúru fontány, 3 ks lavičiek, 3 ks stĺpov 

verejného osvetlenia, 11 miest múrikov (celkom 50 m2) nachádzajúcich sa na Námestí 

Slobody 

- spôsobená škoda: 1000 eur  

-  vybavuje: oddelenie legislatívno-právne 

- stav konania: prebieha 

 

2. Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu 

poškodzovania cudzej veci podľa § 246 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 

- neznámy páchateľ poškodil grafitmi 2 ks nádob na Staromestskej ulici 

- spôsobená škoda: výška celkovej škody nie je do dnešného dňa presne vyčíslená 

- vybavuje: oddelenie životného prostredia 

- stav konania: prebieha 


