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mjr. Ing. Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín, 

 tel: 032/6501135, +421 905 384 233, renata.petovska@financnasprava.sk 
 

Aktuálne je v trenčianskom regióne 20 výrobcov a predajcov liehu a tabaku, ktorí sú povinní označovať lieh 
či tabak kontrolnými známkami.  
 
Finančná správa od elektronického systému a dokonalejších kontrolných známok s hĺbkotlačou očakáva 
menej čierneho obchodu s alkoholom a tabakovými výrobkami na trhu a sprehľadnenie obehu liehovín 
a cigariet kvôli ochrane spotrebiteľa.  
 


