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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. 2013 do 31. 12. 2013.  
 

 V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 boli za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 

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

 
 

1. oznámenie vo veci podozrenia pokračovacieho prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, 
úradnej pečate, úradnej uzávery a úradnej značky podľa § 352 ods. 1 TZ s poukazom na § 138 
písm. f) TZ sčasti v súbehu s prečinom poškodzovania cudzích práv podľa § 375 ods. 1 písm. a) 
a ods. 2 písm. b) TZ s poukazom na § 139 ods. 1 písm. h) TZ 
- vzniknutá škoda: nebola vyčíslená   
- vybavuje: legislatívno-právne oddelenie  
- orgánmi činnými v trestnom konaní bolo vznesené obvinenie voči páchateľke B. Ú.  

 
2. oznámenie na neznámeho páchateľa pre prečin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 TZ 

v súbehu s prečinom všeobecného ohrozenia podľa § 285 ods. 1 TZ – založenie požiaru v ubytovni 
Kopčianska 88 dňa 8. 5. 2013 
− vzniknutá škoda: cca 6000 Eur   
− vybavuje:  správca ubytovne H-PROBYT s. r. o.  
− trestné stíhanie bolo prerušené, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať 

trestné stíhanie voči určitej osobe 
 
3. oznámenie na neznámeho páchateľa pre prečin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 TZ 

v súbehu s prečinom všeobecného ohrozenia podľa § 285 ods. 1 TZ – založenie požiaru v ubytovni 
Kopčianska 86  dňa 25. 8. 2013  
- vzniknutá škoda:  cca 8 000 Eur   
- vybavuje: správca ubytovne H-PROBYT s. r. o. 
- trestné stíhanie bolo prerušené, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať 

trestné stíhanie voči určitej osobe 
 
4. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia prenosného dopravného značenia na 

Karpatskej ul.  
− vzniknutá škoda: 513,36 Eur 
− vybavuje: oddelenie správy komunikácií 
− vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nebolo ukončené 

 
5. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia imobilizéra 

- vzniknutá škoda: 52,50 Eur   
- vybavuje: mestská polícia  
- páchateľ nezistený 

 
6. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia čelného skla na služobnom vozidle 

- vzniknutá škoda: 165,97 Eur  
- vybavuje: mestská polícia  
- páchateľ nezistený 
 

7. oznámenie vo veci odcudzenia imobilizéra 
− vzniknutá škoda: 217,25  Eur   
− vybavuje:  mestská polícia 
− páchateľ nezistený 



8. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia spätného zrkadla na služobnom vozidle 
− vzniknutá škoda: cca 36,94 Eur 
− vybavuje:  mestská polícia 
− páchateľ nezistený 

 
9. oznámenie vo veci odcudzenia imobilizéra 

− vzniknutá škoda: 261,80  Eur   
− vybavuje:  mestská polícia 
− páchateľ nezistený 


