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INFORMÁCIA 

 
o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 1.1.2015 do 31.12.2015. 
 

 V období od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 boli za hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislavu podané nasledovné trestné oznámenia pre podozrenia z trestnej činnosti 

v zmysle ust. § 62 Trestného poriadku: 

 

1. Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy: Dňa 30.08.2015 Obvodným 

oddelením PZ Bratislava- Staré mesto začaté trestné stíhanie vo veci prečinu 

poškodzovania cudzej veci a to služobného motorového vozidla Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy, ku ktorému došlo v Bratislave, Michalská ulica č. 1. 

- spôsobená škoda: 1712,46 eur 

- 18.11.2015 trestné stíhanie prerušené, nakoľko neboli zistené skutočnosti oprávňujúce 

vykonať trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. Po zistení daných okolností bude 

orgán činný v trestnom stíhaní pokračovať. (Informáciu o trestnom oznámení písomne 

podal Mgr. Jaroslav Bilčík- Mestská polícia Hlavného mesta SR Bratislavy). 

 

2. Sekcia správy nehnuteľností: Dňa 30.10.2015 Obvodným oddelením PZ Bratislava- 

Petržalka začaté trestné stíhanie pre prečin krádeže oceľovo- liatinového obloženia 

strieľne v bunkri B-S-13Stoh, ktoré je majetkom hlavného mesta SR Bratislavy. Ku 

krádeži došlo v Bratislave- mestskej časti Petržalke.  

- spôsobená škoda: 2000,- eur 

- stav konania: prebiehajúce trestné konanie, zástupca hlavného mesta SR Bratislavy 

vypovedal ako poškodený. (Informáciu o trestnom oznámení písomne podal Ing. Jozef 

Kubík- referát evidencie, inventarizácie a správy sekcie nehnuteľností). 

 
- Obvodným oddelením PZ Bratislava- Petržalka začaté trestné stíhanie na neznámeho 

páchateľa za všeobecné ohrozenie- spôsobenie požiaru v objekte Kopčianska 88, 

Bratislava, 4. posch. v spoločnom priestore 

- Spôsobená škoda 3000,- eur 

- stav konania: prebiehajúce trestné konanie, zástupca hlavného mesta SR Bratislavy 

vypovedal ako poškodený. (Informáciu o trestnom oznámení písomne podal Ing. 

Vladimír Kadrliak- referát evidencie, inventarizácie a správy sekcie nehnuteľností). 

 

3. Oddelenie verejného obstarávania: eviduje trestné oznámenie zo dňa 01.12.2015 na 

02.12.2015 vo veci neoprávneného vstupu a odcudzenia majetku. 

- výška škody sa zisťuje 

- stav konania: prebieha (Informáciu o trestnom oznámení písomne podala Martina 

Tallová, oddelenie verejného obstarávania). 

 

4. Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene podalo 1 trestné oznámenie vo 

veci podozrenia zo spáchania prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa 

§ 305 ods. 1 písm. c) Trestného zákona 

- vyčíslená spoločenská škoda podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 

24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny: 2.698,08 eura 



- trestné stíhanie orgánom činným v trestnom konaní odmietnuté v zmysle ust. § 197 

ods. 2 Trestného poriadku.  

 

 

 

5. Sekcia právnych činností: 
 

- trestné oznámenie na neznámeho páchateľa zo dňa 08.09.2015, doručené Generálnej 

prokuratúre SR dňa 08.09.2015 pre podozrenie zo spáchania trestných činov podľa 

ustanovení §352 ods. 1 TZ (falšovanie verejnej listiny...), §375 ods. 1 písm. a) TZ 

(poškodzovanie cudzích práv), §345 ods. 2 TZ (krivé obvinenie) a §361 ods. 1 TZ 

(šírenie poplašnej správy). Trestné oznámenie sa týka článku zverejneného v denníku 

Plus 1 deň. Ku dňu 31.12.2015 bola Okresnou prokuratúrou vec odstúpená 

vyšetrovateľovi PZ, Odboru kriminálnej polície. 

- trestné oznámenie na neznámeho páchateľa zo dňa 02.12.2015, doručené OR PZ 

Bratislava I dňa 07.12.2015 pre podozrenie zo spáchanie trestných činov podľa 

ustanovení §212 ods. 2 písm. a) TZ (trestný čin krádeže) a §245 TZ (poškodzovanie 

cudzej veci). Trestné oznámenie sa týka vlámania do budovy Magistrátu Hlavného 

mesta SR Bratislavy – na oddelenie verejného obstarávania, ku ktorému došlo v noci 

zo dňa 01.12.2015 na 02.12.2015. Vo veci ešte nebol uskutočnený žiaden procesný 

úkon. 

- trestné oznámenie na neznámeho páchateľa zo dňa 25.09.2015, ktoré bolo doručené 

Okresnej prokuratúre Bratislava I dňa 30.09.2015 pre podozrenie zo spáchania 

trestného činu podľa ustanovenia §212 TZ (trestný čin krádeže). Trestné oznámenie sa 

týka krádeže kovových zábran na lavičkách na Námestí SNP pred budovou Starej 

tržnice. Policajnému orgánu bola oznamovaná výška škody a je predpoklad, že vec 

bude odstúpená na priestupkové konanie. 

- trestné oznámenie zo dňa 02.10.2015 na neznámeho páchateľa, ktoré bolo doručené 

Okresnej prokuratúre dňa 07.10.2015 pre podozrenie zo spáchania trestných činov 

podľa ustanovení §218 ods. 2 TZ (trestný čin neoprávnený zásah do práva k domu, 

bytu alebo nebytového priestoru), §245 TZ (trestný čin poškodzovania cudzej veci), 

§277 TZ (neodvedenie dane), §251 TZ (neoprávnené podnikanie). Trestné oznámenie 

sa týka neoprávneného užívania nehnuteľnosti – objektu Grössligove kúpele na 

Medenej ulici, Bratislava. Vo veci bol vypočutý na OO PZ zamestnanec HM SR BA 

a sú vykonávané ďalšie procesné úkony.  

- trestné oznámenie zo dňa 25.09.2015 na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo 

spáchania trestného činu podľa ustanovenia §246 ods. TZ (poškodzovanie cudzej 

veci). Trestné oznámenie bolo podané v súvislosti s poškodením protihlukovej bariéry 

pri Dóme Sv. Martina. Spis bol z oddelenia legislatívno – právneho odstúpený na 

oddelenie správy komunikácií dňa 12.10.2015. 

 

 
 
  

  

 

 

 

 



 
                                                                                                                                         


