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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. 2009 do 31. 12. 2009.  

 
 

 V období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 boli za hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislavu podané nasledovné oznámenia pre podozrenia z trestnej činnosti podľa § 62 

Trestného poriadku: 

 

 

1. oznámenia na páchateľov  ... a ...   vo veci krádeže 8 ks stromov cestnej zelene 

- vzniknutá škoda: 251,62 EUR   

- vybavuje:  oddelenie cestného hospodárstva  

- prebieha súdne konanie 

 

2. oznámenie na páchateľov ... a spol. vo veci poškodenia majetku – rozbitie 2 ks sklenených výplní 

v podchode na Trnavskom mýte  

- vzniknutá škoda: 355,- EUR   

- vybavuje: oddelenie cestného hospodárstva 

- vyšetrovanie nebolo ukončené 

 
3. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia majetku - rozbitie sklenenej výplne 

na oknách v údržbárskej dielni OZ Ulita, bunka č. 076 a  č. 105 

− vzniknutá škoda: 485,95 EUR   

− vybavuje:  oddelenie sociálnych vecí 

− vyšetrovanie nebolo ukončené 

 

4. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia majetku - rozbitie sklenenej výplne 

na oknách v bunke č. 022 

− vzniknutá škoda: 257,60  EUR   

− vybavuje:  oddelenie sociálnych vecí 

− vyšetrovanie nebolo ukončené 
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5. oznámenie na tajomníčku ZUŠ Ľ. Rajtera  vo veci podozrenia z trestnej činnosti – pri kontrole bol 

zistený vecný a obsahový nesúlad medzi ručne vedenou pokladničnou knihou a zaúčtovanými 

pokladničnými dokladmi 

- vzniknutá škoda: 10 954,-  EUR   

- vybavuje: mestský kontrolór 

- vyšetrovanie nebolo ukončené 

 

6. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej 

pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 1 Trestného zákona 

− vzniknutá škoda: nebola vyčíslená, nakoľko z falšovanej a pozmenenej listiny nedošlo 

k žiadnemu plneniu  

− vybavuje:  oddelenie správy nehnuteľností 

− vyšetrovanie nebolo ukončené 

 
7. oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci odcudzenia a poškodenia majetku  v objekte 

po Matador Obnova - odpálenie 3 ks oceľových nosníkov pomocou autogénu, pričom v dôsledku 

neodbornej manipulácie vznikol požiar   

- odhadovaná škoda:  1500,- EUR   

- vybavuje: oddelenie technického zabezpečenia budov 

- šetrením polície bola výška škody ustálená na 30,-  EUR, páchatelia boli zistení,  konanie bolo 

kvalifikované ako priestupok   

 

 

 


