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Tlačová správa 

 

Cez širokorozchodnú trať opäť pašovali cigarety z Ukrajiny 
 
MICHALOVCE – 25. 8. 2014: Colníci z hraničnej Pobočky colného úradu Maťovce a z kontrolnej 
mobilnej skupiny spolu s príslušníkmi zásahovej jednotky hraničnej polície odhalili v uplynulom 
(34.) týždni v 3 prípadoch nelegálnu prepravu cigariet z Ukrajiny  cez širokorozchodnú trať. Celkom 
292.000 kusov (1460 kartónov) cigariet bez označenia kontrolnými známkami predstavuje finančný 
únik na cle a daniach 40.430,36 eur.  
 
 

Dňa 22.8.2014 v nočných hodinách odhalili colníci pri dôkladnej colnej kontrole vlaku na železničnom 

colnom hraničnom priechode Maťovské Vojkovce 120.000 kusov (600 kartónov) nelegálne dovezených 

ukrajinských cigariet. Cigarety boli ukryté v čiernych igelitových škatuliach na spodku jedného z vagónov 

pod aglomerovanou železnou rudou smerujúcou z ukrajinského Krivého Rogu do slovenských železiarní. 

Finančný únik predstavoval 16.312,32 eur. 

Dňa 24.8.2014 v skorých ranných hodinách colníci kontrolnej mobilnej skupiny Stanice colného úradu 

Michalovce v rámci súčinnostnej akcie s príslušníkmi Mobilnej a zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej 

a cudzineckej polície v Sobranciach v blízkosti hranice pri širokorozchodnej trati pri Maťovských 

Vojkovciach spozorovali dve podozrivé osoby, ktoré niesli na pleciach čierne igelitové tašky. Keďže sa 

osoby pokúsili hliadke uniknúť, boli voči nim použité aj donucovacie prostriedky. Juraj Č. z Maťovských 

Vojkoviec a David K. z Kráľovského Chlmca boli pre nezákonnú prepravu spolu 52.000 ks (260 kartónov) 

cigariet označených ukrajinskými kontrolnými známkami zaistení. Finančný únik v tomto prípade 

predstavuje 7.805,72 eur. 

Dňa 24.8.2014 v poobedňajších hodinách opäť odhalili colníci pri dôkladnej colnej kontrole vlaku na 

železničnom colnom hraničnom priechode Maťovské Vojkovce 120.000 kusov (600 kartónov) nelegálne 

dovezených cigariet. Cigarety boli opäť ukryté v aglomerovanej železnej rude v čiernych igelitových 
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škatuliach na spodku jedného z vagónov v ukrajinskom vlaku smerujúcom do slovenských železiarní. 

Finančný únik v tomto prípade predstavoval 16.312,32 eur.  

Všetky tri prípady boli vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu pre porušenie predpisov 

o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa Trestného zákona odovzdané miestne 

príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy. Zadržané osoby vyšetrovateľ už obvinil a 

v prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody od 6 mesiacov do 5 rokov.  

 

Prílohy:  foto/ Colný úrad Michalovce 

 


