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Informácia o trestných oznámeniach 

podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom 

konaní v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 

 

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 2019 do 31. decembra 2019 boli za hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislavu podané nasledovné trestné oznámenia: 

1. 

Vec porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku v zmysle 

§ 237 Trestného zákona  

 

Trestné oznámenie bolo podané  v súvislosti s vykonanou 

kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 

interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 

účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v procese 

obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za 

roky 2015, 2016, 2017 a 2018 v kontrolovanom subjekte: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 

Výška vzniknutej škody 
cca 4,5 mil. eur 

 

Vybavuje (organizačný útvar) 
referát výkonu majetkových práv mesta 

 

Stav konania 
prebieha 

 

 

2. 

Vec porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku v zmysle 

§ 237 alebo § 238 Trestného zákona 

 

Trestné oznámenie bolo podané v súvislosti s vykonanou 

kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 

interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, 

účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v procese 

obstarávania služobných motorových vozidiel v kontrolovanom 

subjekte: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 

Výška vzniknutej škody 
škoda nebola zatiaľ vyčíslená 

 

Vybavuje (organizačný útvar) 
referát výkonu majetkových práv mesta 

 

Stav konania 
prebieha 

 

 

 

 

 



 

3. 

Vec odcudzenie imobilizéra 

Výška vzniknutej škody 59,74 eur 

Vybavuje (organizačný útvar) Mestská polícia - Expozitúra Bratislava I 

Stav konania v štádiu šetrenia 

 

4. 

Vec odcudzenie imobilizéra 

Výška vzniknutej škody 243,95 eur 

Vybavuje (organizačný útvar) Mestská polícia - Expozitúra Bratislava I 

Stav konania v štádiu šetrenia 

 

5. 

Vec odcudzenie imobilizéra 

Výška vzniknutej škody 246 eur 

Vybavuje (organizačný útvar) Mestská polícia - Expozitúra Bratislava I 

Stav konania v štádiu šetrenia 

 

6. 

Vec odcudzenie imobilizéra 

Výška vzniknutej škody 243 eur 

Vybavuje (organizačný útvar) Mestská polícia - Expozitúra Bratislava II 

Stav konania imobilizér vrátený, vec rieši OÚ BA ako priestupok 

 

7. 

Vec 

poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne 

prospešného zariadenia podľa § 288 Trestného zákona  

(poškodenie optických káblov) 

Výška vzniknutej škody 3 298,80 eur 

Vybavuje (organizačný útvar) Mestská polícia, vnútorno-organizačný odbor 

Stav konania v štádiu riešenia 

 

8. 

Vec 

poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne 

prospešného zariadenia podľa § 288 Trestného zákona  

(poškodenie optických káblov) 

Výška vzniknutej škody 3 436,80 eur 

Vybavuje (organizačný útvar) Mestská polícia, vnútorno-organizačný odbor 

Stav konania v štádiu riešenia 

 

 

 



 

9. 

Vec 
zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 

písm. c) Trestného zákona 

Výška vzniknutej škody verejný záujem 

Vybavuje (organizačný útvar) Mestská polícia,  vnútorno-organizačný odbor  

Stav konania v štádiu riešenia 

 


