
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla 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 o približne 2,66 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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Pozor na pouličný predaj cigariet 

 
 

NITRA – 06.12.2017: Od augusta tohto roku zaznamenali nitrianski colníci viaceré prípady nelegálnej 
držby a predaja cigariet známych značiek. Celkom zabezpečili 440 spotrebiteľských balení  
(8 830 ks cigariet), ktoré budú zničené pod colným dohľadom. Väčšina cigariet bola zabezpečená  
pri nelegálnom pouličnom predaji.  
 
Väčšina prípadov, v ktorých bolo zistené porušenie zákona, sa týkala nelegálneho pouličného predaja 
v obci Komárno (9 prípadov), ďalšie porušenia boli zistené v rámci cestnej kontroly motorových dopravných 
prostriedkov v obci Iža (okr. Komárno), v dvoch prípadoch bolo porušenie zákona zistené pri kontrole 
v prevádzkach daňových subjektov v Komárne a v Šahách. Fyzické osoby a daňové subjekty, ktorým boli 
cigarety zabezpečené, nevedeli preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia týchto výrobkov. Cigarety taktiež 
neboli označené kontrolnou známkou v súlade so zákonom o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.  
 
V piatich prípadoch boli za porušenie predpisov udelené pokuty vo výške 831 eur a bolo rozhodnuté o ich 
prepadnutí v prospech štátu. V ostatných prípadoch sú konania o porušení predpisov v štádiu riešenia.  
Po ukončení všetkých prípadov budú cigarety zničené pod dohľadom colníkov. 
 
Colný úrad Nitra upozorňuje, že pred zakúpením takéhoto tovaru je potrebné si dôkladne zvážiť či sa oplatí 
takýmto predajcom dôverovať. Neodporúča kupovať tovar pochybnej kvality, navyše taký, ktorý nie je 
zároveň označený kontrolnou známkou a to aj napriek tomu, že pouliční predajcovia ponúkajú na predaj 
prevažne veľmi známe značky cigariet (Marlboro, Compliment Violet a pod.). V takýchto prípadoch je však 
vysoko pravdepodobné, že cigarety boli vyrobené bez splnenia požiadaviek na obmedzenie dechtu alebo 
iných škodlivých zložiek, ktoré môžu spôsobovať vážne poškodenie zdravia spotrebiteľov. 


