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BRATISLAVA – 27. 09. 2016: Viac ako 31 000 litrov pravdepodobne nelegálnej nafty, stovky kíl 
nelegálneho tabaku a päť miliónov nelegálnych cigariet. Tieto „poklady“ ukrývali sklady na okraji 
Bratislavy.  
 
Počas uplynulého týždňa colníci Colného úradu Bratislava nezaháľali. V stredu kontrolovali areál na konci 
Bratislavy, kde v jednom zo skladov prekazili výnosný, avšak nelegálny biznis. Podnikateľ tu mal 
uskladnený minerálnym olejom, ktorý bol určený na použitie ako pohonnú látku – pravdepodobne ide o  
motorovú naftu. V skladoch colníci našli dve nákladné autá upravené na skrytú prepravu kvapalín. Išlo 
o auto na prepravu kontajnerov na odpadky, pričom vo vnútri kontajneru boli plastové barely s neznámou 
tekutinou. Druhé bol špeciálne upravený smetiarsky voz, kde sa pod vonkajším obalom typickej oranžovej 
farby skrývala veľká nádrž s obsahom neznámej kvapaliny.  
Taktiež skontrolovali nákladné auto, kde bolo pod plachtou 22 ks 1 000 litrových barelov naplnených 
rovnakou neznámou kvapalinou. V sklade zaistili aj prečerpávacie zariadenie s meračmi a jednotlivé barely 
boli poprepájané hadicami.  
 
Celkovo sa v sklade nachádzalo viac ako 31 000 litrov neznámej kvapaliny, pravdepodobne nafty. Odobraté 
vzorky teraz analyzuje colné laboratóriu a za účelom dorúbenia spotrebnej dane. Okrem „nafty“ v sklade 
bratislavskí colníci zaistili aj doklady a pečiatky rôznych firiem. V sklade ich čakalo taktiež prekvapenie vo 
forme profesionálneho náradia (kľúčov, dekóderov, vysielačiek, rušičiek, upravených jednotiek 
z motorových vozidiel) na krádeže najnovších modelov áut rôznych značiek. Tieto predmety na mieste 
zaistili policajti kriminálnej polície. 
 

Colníci zároveň skontrolovali aj vedľajší zamknutý sklad. Ten ukrýval ďalšie „poklady“: 

 5 087 400 ks nelegálnych cigariet bez kontrolných známok, 

 315,5 kg nelegálneho tabaku,  

 palety komponentov na výrobu cigariet (filtre, fólie, papier, balenia).  
 
Celková škoda na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola predbežne vypočítaná na 524 541,83 eur.  
 
Tak ako predchádzajúci sklad – aj tento skrýval ďalšie bonusy -  profesionálne tlačiarenské stroje, rezačky 
a kompletné náradie na falšovanie diaľničných známok a parkovacích kariet, náradie na krádeže vozidiel 
a aj prázdne osvedčenia o evidencii vozidla. Tu vzniklo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, 
ktorých vyšetrovanie prebral Kriminálny úrad finančnej správy a Policajný zbor SR.           
 

 


