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Informácia o trestných oznámeniach 

podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom 

konaní v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 

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 2021 do 31. decembra 2021 podalo hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava nasledovné trestné oznámenia: 

1. 

Vec 

Krádež 

Trestné oznámenie bolo podané za krádež slnečných kolektorov 

a príslušenstva v Ovocnom sade Petržalka. 

Výška vzniknutej škody 1030 € 

Vybavuje (organizačný útvar) Oddelenie tvorby mestskej zelene 

Stav konania 

Konanie bolo prerušené z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť 

skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej 

osobe. 

 

2. 

Vec 

Poškodzovanie cudzej veci  

Trestné oznámenie bolo podané za poškodenie altánku pri Malom 

Draždiaku. 

Výška vzniknutej škody 2700 € 

Vybavuje (organizačný útvar) Oddelenie tvorby mestskej zelene 

Stav konania 

Konanie bolo prerušené z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť 

skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej 

osobe.  

 

3. 

Vec 

Krádež 

Trestné oznámenie bolo podané za odcudzenie  

• halapartne s čepeľou v tvare sekery s hrotom,  

• halapartne s čepeľou v tvare noža s výčnelkom, 

• muškety s luntovým zámkom  

z priestorov Vtáčej veže (hradobný a parkanový múr). 

Výška vzniknutej škody 2850 € 

Vybavuje (organizačný útvar) Generálny investor Bratislavy 

Stav konania Konanie prebieha. 



 
 

4. 

Vec 

Poškodzovanie cudzej veci 

Trestné oznámenie bolo podané za poškodenie pitnej fontánky na 

Župnom námestí. 

Výška vzniknutej škody 4694,40 € 

Vybavuje (organizačný útvar) Generálny investor Bratislavy 

Stav konania 
Vec bola odmietnutá, pretože nebol zistený dôvod na začatie 

trestného stíhania. 

 

5. 

Vec 

Poškodzovanie cudzej veci 

Trestné oznámenie bolo podané za poškodenie dverí a okna 

v ubytovni Kopčany. 

Výška vzniknutej škody Približne 900 € 

Vybavuje (organizačný útvar) Ubytovňa Kopčany 

Stav konania Konanie prebieha. 

 

6. 

Vec 

Poškodzovanie cudzej veci 

Trestné oznámenie bolo podané za poškodenie mreže a okna 

v ubytovni Kopčany.  

Výška vzniknutej škody 898 € 

Vybavuje (organizačný útvar) Ubytovňa Kopčany 

Stav konania Konanie bolo ukončené (uzatvorená dohoda o vine a treste). 

 

7. 

Vec 

Poškodzovanie cudzej veci 

Trestné oznámie bolo podané za poškodenie fasády na budove 

Starej Radnice, na Hlavnom nám. 1, Bratislava, a budovy 

Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, na Primaciálnom nám .l, 

Bratislava,  

Výška vzniknutej škody  3 734,70€ 

Vybavuje (organizačný útvar) Oddelenie vnútornej správy 

Stav konania Konanie prebieha. 

 


