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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. 2014 do 31. 12. 2014 
 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy bolo dňa 20. 10. 1994 schválené uznesenie, ktorým v časti B v bode 4 bola uložená 

vtedajšej riaditeľke magistrátu povinnosť odstúpiť vec orgánom činným v trestnom konaní 

v prípade podozrenia z trestnej činnosti bez zbytočných prieťahov.  

 

V období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 boli za hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislavu podané nasledovné trestné oznámenia pre podozrenie z trestnej činnosti 

podľa § 62 Trestného poriadku: 

 

1. Trestné oznámenie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 

Trestného zákona, v spoločných priestoroch ubytovne na 7. poschodí úmyselným 

podpálením detského kočíka, pričom následkom tohto požiaru bola poškodená 

elektroinštalácia, telekomunikačné rozvody, podlahová krytina a zadymené tri poschodia. 

Likvidáciou požiaru došlo k poškodeniu stien a maľovky v spoločných priestoroch. 

Následne bol tento prečin kvalifikovaný podľa  228 ods. 1 Trestného poriadku ako zločin 

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 

ods. 1 písm. a) a c) Trestného zákona v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci 

podľa § 245 ods. 1 ods. Trestného zákona. 

- vzniknutá škoda: škoda cca 2.600 eur je predmetom uplatnenia prostredníctvom 

poisťovne Kooperativa, na základe oznámenia o škodovej udalosti zo dňa 06. 03. 2014, 

- vybavuje: ubytovňa Kopčany, 

- páchateľ do dnešnej doby neznámy, 

- prerušené trestné stíhanie, lebo sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať 

trestné stíhanie voči určitej osobe. 

 

2. Trestné oznámenie bolo podané dňa 21. 11. 2014 pre podozrenie zo spáchania trestného 

činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona a trestného činu zneužitia právomoci 

verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona. Súdnym exekútorom JUDr. Tomášom 

Peltznerom je vedené exekučné konanie v prospech oprávneného BRNO TRUST, a. s., 

proti povinnému Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislave o vymoženie pohľadávky 

vo výške 288.393,32 EUR istiny s príslušenstvom. Exekučné konanie prebieha na základe 

exekučného titulu – rozsudku Okresného súdu Bratislava IV v spojení s rozhodnutím 

Krajského súdu v Bratislave. Exekučný titul však zaväzuje na splnenie povinnosti voči 

oprávnenému BRNO TRUST, a. s. Mestskú časť Bratislava – Devín. Bez splnenia 

zákonných podmienok oprávnený BRNO TRUST, a. s. podal exekútorskému úradu  

JUDr. Tomáša Peltznera návrh na vykonanie exekúcie proti hlavnému mestu ako 

povinnému, odôvodňujúc svoj návrh údajným zákonným ručiteľským záväzkom podľa 

§ 321 Obchodného zákonníka v nadväznosti na § 19 ods. 23 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Na základe 

návrhu oprávneného vydal Okresný súd Bratislava I poverenie na vykonanie exekúcie 

súdnemu exekútorovi JUDr. Tomášovi Peltznerovi, a to aj napriek tomu, že oprávnený 

v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 
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(Exekučný poriadok) nepreukázal, že na hlavné mesto prešla povinnosť z exekučného 

titulu.  

- vzniknutá škoda: škoda neurčená, 

- vybavuje: legislatívno-právne oddelenie, 

- podané voči neznámemu páchateľovi,  

- dňa 23. 1. 2015 bolo vydané uznesenie o odmietnutí veci, voči ktorému podalo hlavné 

mesto dňa 13. 2. 2015 sťažnosť.  

 

3. Trestné oznámenie bolo podané dňa 4. 11. 2014 pre podozrenie zo spáchania trestného 

činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru podľa               

§ 218 ods. 2 Trestného zákona. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava z pozície 

prenajímateľa uzavrelo Zmluvu o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou INTER-

REAL, s.r.o. ako nájomcom. Podaním žalobného návrhu o vypratanie zo strany hlavného 

mesta na spoločnosť INTER-REAL, s.r.o. na príslušný súd skončil medzi hlavným 

mestom a spoločnosťou INTER-REAL, s.r.o. nájomný pomer. Spoločnosť INTER- 

REAL, s.r.o. naďalej využíva nebytové priestory a to bez akéhokoľvek právneho dôvodu, 

pričom umožňuje užívanie uvedených nebytových priestorov ďalšej, tretej osobe (zistené 

ohliadkou zamestnancov hlavného mesta). Tretia osoba teda užíva tieto priestory bez 

akéhokoľvek užívacieho práva, bez vedomia a  súhlasu vlastníka nehnuteľnosti. Svojím 

konaním napĺňa skutkovú podstatu horeuvedeného trestného činu: 

- vzniknutá škoda: škoda neurčená, 

- vybavuje: legislatívno-právne oddelenie, 

- podané voči neznámemu páchateľovi,  

- dňa 25. 2. 2015 bolo vydané uznesenie o odmietnutí veci, voči ktorému podalo hlavné 

mesto dňa 3. 3. 2015 sťažnosť. 

 

4. Dve trestné oznámenia boli podané za útok na verejného činiteľa, ku ktorému došlo dňa 

14. 09. 2014 o 4,00 h na Michalskej ulici v Bratislave. 

- dĺžka PN príslušníkov Mestskej polície Bratislava – nad 7 dní, 

- vybavuje Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

- voči páchateľovi T. K. bolo vznesené obvinenie za trestný čin útoku na verejného 

činiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


