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INFORMÁCIA 
 

o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní 

v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.  

 

 V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 boli za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 

podané nasledovné oznámenia pre podozrenia z trestnej činnosti podľa § 62 Trestného poriadku: 

 
 

1. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia 3 ks svietidiel núdzového osvetlenia v ubytovni 
Kopčany 
- vzniknutá škoda: 100,00 Eur   
- vybavuje: oddelenie sociálnych vecí  
- vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 

 
2. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia (prerezanie) telekomunikačného kábla v ubytovni 

Kopčany 
- vzniknutá škoda: 30,00 Eur  
- vybavuje: oddelenie sociálnych vecí  
- vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 
 

3. oznámenie vo veci priestupku poškodenia majetku – domového telefónu na K. M. ubytovanú v ubytovni 
Kopčany  
− vzniknutá škoda: 60,00  Eur   
− vybavuje:  oddelenie sociálnych vecí 
− páchateľka priestupku škodu uhradila v plnej výške 

 
4. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia nákladného výťahu v ubytovni Kopčany 

− vzniknutá škoda: cca 194,40 Eur 
− vybavuje:  oddelenie sociálnych vecí 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 

 
5. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia madla z dverí kabínky nákladného výťahu 

v ubytovni Kopčany 
− vzniknutá škoda: cca 24,00  Eur   
− vybavuje:  oddelenie sociálnych vecí 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 

 
6. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia ohybných závesných káblov vo výťahovej šachte 

výťahu ubytovne Kopčany 
− vzniknutá škoda: cca 1208,40  Eur   
− vybavuje:  oddelenie sociálnych vecí 
− trestné stíhanie bolo prerušené, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné 

stíhanie voči určitej osobe 
 
7. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci založenia ohňa a poškodenia obvodovej steny ubytovne 

Kopčany 
- vzniknutá škoda:  59,28 Eur   
- vybavuje: oddelenie sociálnych vecí 
- vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 

 
8. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia oceľového okna na prízemí ubytovne Kopčany 

− vzniknutá škoda: 135,76 Eur 
− vybavuje: oddelenie sociálnych vecí 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 

 
9. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci sklenenej výplne plastového okna kancelárie na 1. poschodí 

ubytovne Kopčany 
− vzniknutá škoda: 64,68 Eur 
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− vybavuje: oddelenie sociálnych vecí 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 
 

10. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia a odcudzenia osvetlenia výťahu ubytovne Kopčany 
− vzniknutá škoda: 64,68 Eur 
− vybavuje: oddelenie sociálnych vecí 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 
 

11. oznámenie na V.O., ubytovanú v ubytovni Kopčany, vo veci poškodenia zariadenia bunky a neuhradených 
nákladov na vysťahovanie 
− vzniknutá škoda: 134,64 Eur 
− vybavuje: oddelenie sociálnych vecí 
− V. O. bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku, za čo jej bola uložená pokuta vo výške 100,00 Eur 
 

12. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia žiaroviek a krytov z osvetlenia a núdzového 
osvetlenia spoločných priestorov - schodísk a chodieb ubytovne Kopčany 
− vzniknutá škoda: 100,00 Eur 
− vybavuje: oddelenie sociálnych vecí 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 
 

13. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia bodového osvetlenia nákladného výťahu ubytovne 
Kopčany 
− vzniknutá škoda: 27,00 Eur 
− vybavuje: oddelenie sociálnych vecí 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 
 

14. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia podlahy osobného výťahu  podpálením v ubytovni 
Kopčany 
− odhadovaná škoda: 330,00 Eur 
− vybavuje: oddelenie sociálnych vecí 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 
 

15. oznámenie na M. M., ubytovanú v ubytovni Kopčany vo veci poškodenia ubytovacej bunky  ubytovne 
Kopčany a neuhradenia nákladov na vysťahovanie 
− vzniknutá škoda: 332,02 Eur 
− vybavuje: oddelenie sociálnych vecí 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní bolo odložené podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku  
 

16. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia mreží uličných vpustov na Ceste II/505 v počte 4 ks 
(MČ  Devínska Nová Ves) 
− vzniknutá škoda: 800,00 Eur 
− vybavuje: oddelenie cestného hospodárstva 
− trestné stíhanie bolo prerušené, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné 

stíhanie voči určitej osobe 
 

17. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia mreží uličných vpustov na ul. Pri kríži v počte 3 ks + 
Saratovská v počte 1 ks (MČ Dúbravka) 
− vzniknutá škoda: 800,00 Eur 
− vybavuje: oddelenie cestného hospodárstva 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 

 
18. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia mreží uličných vpustov na Antolskej ul. v počte 6 ks 

(MČ Petržalka) 
− vzniknutá škoda: 1184,98 Eur 
− vybavuje: oddelenie cestného hospodárstva 
− trestné stíhanie bolo prerušené, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné 

stíhanie voči určitej osobe 
 
19. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia 13 ks kovových ochranných mreží kruhového tvaru 

o priemere 3 m na koreňoch stromov na Františkánskom nám. a odcudzenia 29 ks ochranných mreží 
kruhového tvaru o priemere 1,5 m na koreňoch stromov  na Nám. SNP   
− vzniknutá škoda: cena pôvodných mreží nie je známa, doplnenie mreží by si vyžiadalo investíciu cca 60 

tis. Eur 
− vybavuje: oddelenie cestného hospodárstva 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 
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20. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia elektromera a vybavenia rozvádzača verejného 
osvetlenia na Kočánkovej ul.  
− vzniknutá škoda: 387,81 Eur 
− vybavuje: oddelenie cestného hospodárstva 
− trestné stíhanie bolo prerušené, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné 

stíhanie voči určitej osobe 
 
 
21. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia set boxu SF k TV na ubytovni Kadnárova 

− vzniknutá škoda: 10,00 Eur 
− vybavuje: mestská polícia 
− páchateľ nezistený, prípad bol uložený záznamom 
 

22. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia služobného motorového vozidla (poškodenie 
spätného zrkadla) 
− vzniknutá škoda: 74,62 Eur 
− vybavuje: mestská polícia 
− páchateľ nezistený, prípad bol uložený záznamom 

 
23. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia optického kábla k MKS Osuského-Gessayova ul. 

− vzniknutá škoda: 2942,40 Eur 
− vybavuje: mestská polícia 
− páchateľ nezistený, prípad bol uložený záznamom 
 

24. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia pneumatík služobného motorového vozidla 
prepichnutím 
−  vzniknutá škoda: 100,- Eur 
−  vybavuje: mestská polícia 
−  páchateľ nezistený, prípad bol uložený záznamom 

 
25. oznámenie neznámeho páchateľa vo veci poškodenia služobného motorového vozidla - rozbitie skla na 5. 

dverách 
− výška škody: 250,80 Eur 
− vybavuje: mestská polícia 
− prípad je v štádiu objasňovania 
 

26. oznámenie na H. K. vo veci poškodenia služobného motorového vozidla – odtrhnutie zadného stierača 
− výška škody: 34,25 Eur 
− vybavuje: mestská polícia 
− priestupok odstúpený na príslušný obvodný úrad podľa § 197 ods. 1 Trestného poriadku  

 
27. oznámenie na R. M.  vo veci poškodenia služobného motorového vozidla kopnutím do pravého blatníka  

− výška škody: 251,62  Eur   
- vybavuje: mestská polícia 
- priestupok odstúpený na príslušný obvodný úrad podľa § 197 ods. 1 Trestného poriadku  
 

 

 

 


