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V rukách colníkov skončilo takmer 500 000 nelegálnych cigariet 
 
MICHALOVCE – 11. 09. 2013: Colníci v spolupráci s políciou odhalili v uplynulých dňoch  
na východnej hranici viacero prípadov nelegálneho pašovania cigariet. Medzi najväčšie patria 
pokusy prepašovať 240 000 a 160 000 kusov cigariet. Únik na daniach a clách je viac ako 55 000 eur. 
  
Dňa 9. septembra 2013 vo večerných hodinách colníci spoločne s hraničnou políciou kontrolovali 
pohraničné pásmo blízko rieky Tisa. Dve osoby, ktoré zaregistrovali hliadku sa dali na útek do lesa. Výzvu 
na zastavenie neuposlúchli a útekom sa ďalej snažili o úkryt v lesnom poraste. Dvaja muži (46 a 23 rokov) 
z obce Trakany nakoniec napriek pokusu o útek skončili na výsluchu. 
 
Hliadka na mieste skontrolovala približne pol kilometrový úsek od štátnej hranice. Našli 16 balíkov 
s čiernymi igelitovými fóliami v ktorých bolo celkom 160.000 kusov cigariet v dĺžke tabakového 
povrazca do 80 mm vrátane balených v spotrebiteľských baleniach po 20 ks označených 
ukrajinskými kontrolnými známkami. Finančný únik na cle a daniach je 22 972,80 eur. 
 
Prípad prevzal vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý vzniesol obvinenie pre prečin 
porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 20 k § 279 ods.1, 
ods.2 písm. a) Trestného zákona, formou spolupáchateľstva. V prípade dokázania viny im hrozí trest 
odňatia slobody od 1 roka do 5 rokov. Vyšetrovaní sú na slobode. 
 
Podobný prípad riešila spoločná hliadka colníkov s políciou aj 6. septembra 2013 pri rieke Latorica. Hliadka 
spozorovala odstavené osobné motorové vozidlo, na ktorom bol otvorený kufor a v ňom poukladané balíky 
obalené čiernymi fóliami. Z lesa vychádzal muž a niesol ďalšie dva balíky. Keď zbadal hliadku, dal  
sa na útek. V blízkosti boli spozorovaný ďalší dvaja muži, ktorý sa tiež dali na útek. Dvaja páchatelia z obce 
Dobrá (27 a 28 rokov) a jeden z obce Kráľovský Chlmec (42 rokov) boli v putách prevezení na výsluch.  
 
Pri kontrole auta a okolitého lesa našli colníci 20 balíkov obalených čiernou fóliou, obsahujúcich  
240 000 kusov cigariet čínskej značky v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane balených  
v spotrebiteľských baleniach po 20 ks bez označenia slovenskými kontrolnými známkami. Finančný 
únik na daniach predstavoval v tomto prípade 32 624,64 eur. 
 
Colníci Colného úradu Michalovce len dňa 9. 9. 2013 odhalili 11 prípadov nelegálneho dovozu, resp. 
prepravy cigariet celkovom množstve 164 480 kusov. Tovar zaistili resp. zabezpečili a priestupcom 
uložili pokuty v celkovej sume 506,92 eur. Finančný únik na cle a daniach v týchto prípadoch 
predstavuje spolu 23 581,37 eur.  


