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BRATISLAVA – 11. 11. 2016: Tisícky litrov nelegálneho alkoholu a stovky tisíc nelegálnych cigariet 
zadržali včera colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) v obci Bracovce okres 
Michalovce. Celková škoda je viac ako 90 000 eur.  
 
Včera od skorých ranných hodín mali colníci z východnej pobočky KUFS plné ruky práce. V rámci akcie     
s krycím názvom GOLD & SILVER vykonali domové prehliadky v obci Bracovce, okres Michalovce. Počas 
akcie zadržali: 

 470 280  kusov cigariet značky L&M červené a Marble, 

 3 000 litrov liehu s koncentráciou 95%, 

 zariadenia na výrobu liehovín (etikety, arómy atď.).  
 
Pri predchádzajúcich troch zákrokoch, ktoré patrili do rovnakej akcie zadržali 106 400 nelegálnych cigariet  
a 30 litrov nelegálneho liehu. Taktiež colníci zaistili peniaze v sume 83 000 eur (v malých bankovkách). 
Nelegálny lieh a cigarety skončili v sklade Colného úradu Michalovce.  
 
Celkový finančný únik predstavuje čiastku 92 236,44 eur. 
 
Skupina páchateľov sa v tomto prípade podieľala na nelegálnej distribúcii cigariet bez označenia platnou 
slovenskou kontrolnou známkou a nezdaneného liehu v okresoch Michalovce a Trebišov. Ide 
pravdepodobne o denaturovaný lieh určený primárne do ostrekovačov pôvodom z Poľska. Tento mali 
následne po prefiltrovaní ponúkať a predávať ako lieh určený na priamy konzum. Colníci zadržali štyroch 
Slovákov (z toho 1 žena) a dvoch Poliakov. Hlavný podozrivý bol za obdobný skutok už v minulosti 
postihnutý. Vyšetrovateľ spracoval návrh na vzatie do väzby u jedného obvineného.  
 
V uvedenom prípade vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu porušovanie predpisov o štátnych 
technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods.1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona 
a trestného činu nepovolená výroba liehu podľa  § 253 ods.1 Trestného zákona k § 20 formou 
spolupáchateľstva. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody od 3 až 5 rokov. 
 


