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Tlačová správa 
 
 

Namiesto benzínovej nádrže cigarety  
 
 

PREŠOV - 18. 04. 2016: Uplynulý víkend zadržali prešovskí colníci v obci Lipany cigarety, ktoré 

neboli označené žiadnou kontrolnou známkou. Išlo o 30 960  kusov cigariet. Únik na spotrebnej dani 

bol vyčíslený na 2 953 €. 

 
Dňa 16.04.2016 vykonávali colníci Colného úradu Prešov v obci Lipany kontrolu, zameranú na dozor nad držbou 

a pohybom tovaru podliehajúceho spotrebným daniam. Počas tejto činnosti spozorovali osobné motorové vozidlo 

sivej metalízy s poľskými evidenčnými číslami, ktoré bolo odstavené na kraji parkoviska pri miestnom cintoríne. 

 

Šofér vozidla na otázku colníkov, či preváža nejaký tovar odpovedal, že nepreváža žiadny tovar. Následnou kontrolou 

batožinového priestoru a  vnútornej časti motorového vozidla za prítomnosti služobného psa Lora bolo zistené, že 

vo vozidle pod zadnými sedadlami v priestore určenej výrobcom na benzínovú nádrž (benzínová nádrž chýbala) sa 

nachádzajú spotrebiteľské balenia cigariet bez označenia slovenskou kontrolnou známkou. Služobný pes určený na 

vyhľadávanie tabakových výrobkov  označil za podozrivý aj priestor v batožinovom priestore pod plynovou nádržou, 

kde boli nájdené ďalšie spotrebiteľské balenia cigariet.  

 

Keďže vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu, colníci Colného úradu Prešov upustili od ďalšej kontroly a 

kontaktovali vyšetrovateľa Kriminálneho úradu Finančnej správy SR. Po vykonaní potrebných úkonov technikom bolo 

zistené, že v predmetných úkrytoch sa nachádzajú spotrebiteľské balenia cigariet v množstve 30 960 kusov v dĺžke 

tabakového povrazca do 80 mm vrátane, ktoré neboli označené slovenskou kontrolnou známkou. K vlastníctvu 

cigariet sa prihlásil otec vodiča vozidla  - občan poľskej národnosti.  

 
Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený vo výške 2 953 eur. 
 
Keďže sa jedná o podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 279 Trestného zákona pre porušovanie predpisov 
o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, páchateľovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia 
slobody na 1 až 5 rokov. 

 
 

 


