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 Colníci zo Senice našli marihuanu 

 
 

TRNAVA – 27.11.2015: Colníci zo Senice počas celodennej kontrolnej akcie našli u českej  posádky 
vozidla marihuanu. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. 
 
V stredu, 25. novembra, colníci zo Senice a  Veľkého Medera spolu so zamestnancami Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonávali v Trnavskom kraji celodennú kontrolnú akciu,  
ktorá bola zameraná na dodržiavanie colných, daňových predpisov a kontrolu prepravných povolení. 
 
Počas kontroly na diaľnici D2 pri obci Brodské v smere do Slovenskej republiky zastavili senickí colníci 
osobné motorové vozidlo s českým evidenčným číslom. Vozidlo viedol občan českej národnosti a posádkou 
vozidla boli okrem neho aj traja občania z Českej republiky. Na výzvu colníkov, či prepravujú tovar 
podliehajúci daňovému dozoru alebo colnému dohľadu odpovedali záporne, na čo im bolo oznámené, že 
bude vykonaná kontrola so služobným psom. Po tomto oznámení opätovne všetci vyhlásili, že žiadny tovar 
neprepravujú. Colníci preto vykonali dôkladnú prehliadku vozidla. Počas kontroly senický psovod nasadil i 
služobného psa zameraného na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok.   
 
Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava služobný pes označil prednú 
spolujazdcovu sedačku a následne modrú ľadvinku v batožinovom priestore. Počas fyzickej kontroly sa 
v ľadvinke našli dve plastové uzatváracie vrecká s rastlinnou sušinou. Následne potom sa jeden člen 
posádky k sušine priznal a uviedol, že ide o marihuanu. Na opätovnú výzvu colníkov dobrovoľne z vrecka 
bundy vydal cigarety a ďalšie plastové uzatvárateľné vrecká s obsahom rastlinnej sušiny. Celková  
hmotnosť marihuany bola 4,3 g. Na základe týchto skutočností vzniklo dôvodné podozrenie z nezákonnej 
prepravy omamných a psychotropných látok. Prípad bol odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní. 
 
„Počas trvania kontrolnej akcie colníci z Veľkého Medera a Senice dôkladne skontrolovali 181 vozidiel 
prepravujúcich rôzne druhy tovaru, pričom zistili 11 prípadov porušenia predpisov, za ktoré priamo na 
miestach uložili pokuty v celkovej výške 552 eur,“ uviedla Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava.  


