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Informácia o trestných oznámeniach 

podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom 

konaní v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 

 

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 2018 do 31. decembra 2018 boli za hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislavu podané nasledovné trestné oznámenia: 

 

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

podľa § 246 Trestného zákona (poškodzovanie cudzej veci) 

- neznámy páchateľ pomaľoval a posprejoval múrové oplotenie nachádzajúce sa na 

pozemku p. č. 7721/1 (Grassalkovičova záhrada – Štefániková a Spojná ulica), ktorého 

vlastníkom je hlavné mesto, 

- spôsobená škoda: nie je vyčíslená, 

-  vybavuje: legislatívno-právne oddelenie, 

- stav konania: prebieha. 

 

2. Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 218 ods. 2 Trestného 

zákona (neoprávnený zásah do práv k nebytovému priestoru) 

- neoprávnené užívanie nebytového priestoru vo vlastníctve hlavného mesta o výmere 

410 m2 v stavbe na Velehradskej ulici č. 35 v Bratislave,  

- spôsobená škoda: nie je vyčíslená, 

- vybavuje: legislatívno-právne oddelenie, 

- stav konania: ukončené; vec bola odmietnutá z dôvodu, že konanie nenapĺňa skutkové 

znaky trestného činu. 

 

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

podľa § 306 Trestného zákona (porušovanie ochrany stromov a krov) 

- neznámy páchateľ vyrúbal súvislý pás drevín a krov nachádzajúcich sa v areáli 

Horského parku, 

- spôsobená škoda: 7 826 eur, 

- vybavuje: oddelenie životného prostredia, 

- stav konania: trestné stíhanie bolo prerušené z dôvodu, že sa nezistili skutočnosti 

oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. 

 

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

podľa § 245 Trestného zákona (poškodzovanie cudzej veci) 

- neznámy páchateľ poškodil dva kusy informačných tabúľ náučného chodníka vo 

vlastníctve hlavného mesta v lokalite Malý Draždiak, 

- spôsobená škoda: 1 082,03 eur, 

- vybavuje: oddelenie životného prostredia, 

- stav konania: prebieha. 

 

5. Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 218 ods. 2 Trestného 

zákona (neoprávnený zásah do práv k nebytovému priestoru) 

- tri osoby neoprávnene vstúpili do nebytového priestoru vo vlastníctve hlavného mesta 

na ulici Uránovej č. 2 v Bratislave, 



 

- spôsobené škoda: nakoľko ide o prázdny a zanedbaný priestor pripravený na 

rekonštrukciu nevznikla hlavnému mestu žiadna škoda, 

- vybavuje: referát správy a inventarizácie majetku, 

- stav konania: trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené z dôvodu, že neprišlo 

k majetkovej ujme. 

 

6. Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 245 ods. 1 Trestného 

zákona (poškodzovanie cudzej veci) 

- páchateľ poškodil služobné motorové vozidlo Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, 

- spôsobená škoda: 1 294,66 eur; škoda bola hlavnému mestu uhradená, 

- vybavuje: Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, expozitúra 

Bratislava III, 

- stav konania: prebieha; voči páchateľovi bolo vznesené obvinenie. 

 

 

 

 

 

 


