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Colníci odhalili kradnuté štvorkolky 

TRNAVA – 16.10.2017: Trnavskí colníci počas kontroly vozidiel na hraničnom prechode v Brodskom 
odhalili v dodávke, ktorú viedol vodič z Rumunska, štvorkolky odcudzené v Nemecku. Dodávkové 
vozidlo podrobili kontrole mobilným skenovacím zariadením finančnej správy. 
 

 V sobotu (14.10.) počas dňa na diaľnici D2 v Brodskom v smere na Slovensko colníci Oddelenia 
špeciálnych technológií Colného úradu Trnava v rámci výkonu colného dohľadu kontrolovali dopravné 
prostriedky mobilným skenovacím zariadením finančnej správy.  

 
Počas kontroly zastavili aj dodávkové vozidlo RENAULT MASTER imatrikulované v Nemecku, ktoré 

viedol vodič z Rumunska. Colníci ho vyzvali na predloženie dokladov od vozidla a prepravovaného tovaru. 
Následne vozidlo podrobili kontrole mobilným skenovacím zariadením finančnej správy, počas ktorej zistili, 
že na ložnej ploche vozidla sa nachádza aj tovar, ku ktorému vodič nevedel predložiť doklady o jeho 
nadobudnutí. Po otvorení zadnej časti vozidla hliadka zistila, že vozidlo je plne naložené starými 
opotrebovanými vecami ako napr. sedačka, koberec, staré pneumatiky, bicykle, čím vzniklo podozrenie, že 
tovar môže pochádzať z trestnej činnosti. 
 

Fyzickou kontrolou po vyložení pneumatík a sedačiek colníci zistili, že v zadnej časti vozidla 
sú ukryté dve štvorkolky. Na základe podozrenia, že aj tie by mohli pochádzať z trestnej činnosti, privolali 
colníci hliadku OoPZ Brodské, ktorá preverila vodiča vozidla, rovnako ako štvorkolky naložené na ložnej 
ploche. Podozrenie colníkov sa potvrdilo. Štvorkolky boli v uplynulom týždni odcudzené v Nemecku. Nie je 
vylúčené, že aj ostatné veci pochádzali z trestnej činnosti. Prípad bol odovzdaný vyšetrovateľovi PZ 
Brodské na ďalšie konanie.  

 
 
 
 
 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a ciel s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v 
uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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