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Informácia o trestných oznámeniach 

podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom 

konaní v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

 

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 2020 do 31. decembra 2020 podalo hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava nasledovné trestné oznámenia: 

1. 

Vec 

Poškodzovanie cudzej veci  

Trestné oznámenie bolo podané za poškodenie pravého zadného 

blatníka  a pravého zadného nárazníka motorového vozidla 

mestskej polície grafitom o rozmeroch 43 cm x 41 cm. 

Výška vzniknutej škody 
Grafit bol odstránený z motorového vozidla vo vlastnej réžii MsP, 

čím nebolo možné si uplatniť v trestnom konaní škodu. 

Vybavuje (organizačný útvar) Mestská polícia 

Stav konania 

Bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej 

veci voči neznámemu páchateľovi. 

K 31.12.2020 nebola vec ukončená ani nebolo začaté trestné 

stíhanie voči konkrétnej osobe.   

 

 

2. 

Vec 

Poškodzovanie cudzej veci  

Trestné oznámenie bolo podané za neoprávnené a násilné 

odstránenie imobilizéra z osobného motorového vozidla. 

Výška vzniknutej škody 240 eur vrátane DPH 

Vybavuje (organizačný útvar) Mestská polícia 

Stav konania 

K 31.12.2020 nebolo konanie ukončené, nakoľko ešte nebol vo 

veci vypočutý vlastník motorového vozidla na ktorom bol 

predmetný imobilizér nainštalovaný. 

 



 

 

3. 

Vec 

Poškodzovanie cudzej veci  

Trestné oznámenie bolo podané za neoprávnené a násilné 

odstránenie imobilizéra z osobného motorového vozidla. 

Výška vzniknutej škody 243,95 eur vrátane DPH 

Vybavuje (organizačný útvar) Mestská polícia 

Stav konania 

K 31.12.2020 nebolo konanie ukončené, nakoľko ešte nebol vo 

veci vypočutý vlastník motorového vozidla na ktorom bol 

predmetný imobilizér nainštalovaný. 

 

 

4. 

Vec 

Nelegálny výrub 

Trestné oznámenie bolo podané za výrub drevín v lokalite 

Vinohrady, Bratislava parc. Č. 5750/79. 

Výška vzniknutej škody škoda zatiaľ nebola vyčíslená 

Vybavuje (organizačný útvar) Oddelenie tvorby mestskej zelene 

Stav konania K 31.12.2020 nebolo konanie ukončené. 

 

 

5. 

Vec 

Poškodzovanie drevín 

Trestné oznámenie bolo podané za poškodzovanie drevín v okolí 

mosta Lafranconi a Prístavného Mosta. 

Výška vzniknutej škody 
most Lafranconi - 10 329,89 eur 

Prístavný most – 7 946,59 eur 

Vybavuje (organizačný útvar) Sekcia životného prostredia 

Stav konania K 31.12.2020 nebolo konanie ukončené. 

 

 

6. 

Vec 

Nelegálny výrub 

Trestné oznámenie bolo podané za výrub drevín v lokalite Nivy, 

Bratislava, parc. č. 21949/119.  

Výška vzniknutej škody spoločenská hodnota drevín – 6 217 € 

Vybavuje (organizačný útvar) Oddelenie tvorby mestskej zelene 

Stav konania 
Okresné riaditeľstvo PZ uznesením zo dňa 25.8.2020 vec 

odmietlo z dôvodu, že nebolo preukázane protiprávne konanie. 

 



 

7. 

Vec 

Krádež a poškodzovanie cudzej veci 

Trestné oznámenie bolo podané pre úmyselný prečin krádeže 

a úmyselný prečin poškodzovania cudzej veci, ku ktorým došlo 

v objekte Komárovská 37, Bratislava. 

Výška vzniknutej škody 5 500 eur, z toho krádež 3 800 eur a poškodenie veci 1 700 eur 

Vybavuje (organizačný útvar) Oddelenie správy a inventarizácie majetku 

Stav konania K 31.12.2020 nebola vec ukončená. 

 

 

8. 

Vec 

Poškodzovanie cudzej veci 

Trestné oznámenie bolo podané pre poškodenie detského ihriska 

na Martinengovej ul., Bratislava – poliatie neznámou lepkavou 

látkou. 

Výška vzniknutej škody 
Škoda nevznikla, nakoľko poškodené ihrisko bolo vyčistené 

neznámou osobou. 

Vybavuje (organizačný útvar) Oddelenie správy a inventarizácie majetku 

Stav konania K 31.12.2020 nebola vec ukončená. 

 

 

9. 

Vec 

Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

Marenie úlohy verejným činiteľom, Zneužívanie právomoci 

verejného činiteľa, Porušenie povinnosti pri správe cudzieho 

majetku  

Trestné oznámenie bolo podané na neznámeho páchateľa na 

oddelení vnútornej správy a/alebo oddelení verejného 

obstarávania pre podozrenie zo spáchania trestného činu 

machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestného 

činu marenia úlohy verejným činiteľom a trestného činu 

porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku pri zadaní 

zákazky v roku 2017 na predmet „Prevádzkovanie elektronického 

transakčného systému“. 

Výška vzniknutej škody 
Škoda je zatiaľ vyčíslená vo výške pokuty uloženej hlavnému 

mestu Úradom pre verejné obstarávanie v sume 41 149, 96 eur. 

Vybavuje (organizačný útvar) Sekcia právnych služieb/Oddelenie verejného obstarávania 

Stav konania 

Prokurátor zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa o odmietnutí 

trestného oznámenia; trestným oznámením sa bude ďalej zaoberať 

a prešetrovať ho NAKA. 

 



 

10. 

Vec 

Zneužitie osobných údajov fyzickej osoby 

Hlavné mesto podalo oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich 

tomu, že bol neznámou osobou spáchaný trestný čin vo veci 

zneužitia osobných údajov fyzickej osoby, prostredníctvom ktorej 

neznáma osoba žiadala sprístupniť informácie v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Výška vzniknutej škody na majetku hlavného mesta nevznikla žiadna škoda 

Vybavuje (organizačný útvar) Sekcia právnych služieb 

Stav konania 

Obvodné oddelenie PZ uznesením zo dňa 17.9.2020 odovzdalo 

oznámenie na Okresný úrad v Bratislave nakoľko nenastal postup 

na začatie trestného stíhania, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť 

oprávneným orgánom prejednaný ako priestupok proti 

občianskemu spolunažívaniu. 

 

 

11. 

Vec 

Krátenie dane a poistného, Neodvedenie dane a poistného 

Trestné oznámenie bolo podané pre podozrenie zo spáchania 

zločinu krátenia dane a poistného a zločinu neodvedenia dane 

a poistného, ktorých sa mal dopustiť štatutárny zástupca 

spoločnosti Metro Bratislava, a.s., tým, že v rámci realizácie diela 

„Most Košická“ v bližšie nešpecifikovanom zdaňovacom období 

v rozpore so skutočnosťou odviedol do štátneho rozpočtu DPH 

v nižšej výške, čím mal nepriznať a neodviesť vlastnú daňovú 

povinnosť. 

Výška vzniknutej škody na majetku hlavného mesta nevznikla žiadna škoda 

Vybavuje (organizačný útvar) Mestský kontrolór 

Stav konania 
Krajské riaditeľstvo PZ uznesením zo dňa 11.8.2020 vec 

odmietlo, nakoľko nezistil dôvod na začatie trestného stíhania. 

 


