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Tlačová správa 

 

Vo vozidle pohrebnej služby odhalili colníci nelegálny tabak  

 
TRNAVA/ZELENEČ – 23.02.2018: Colníci Stanice colného úradu Senica - centrála zaistili pri obci 
Zeleneč pohrebné vozidlo naložené tabakovou surovinou, ku ktorej nemal vodič žiadne doklady. 
Finančný únik bol predbežne vyčíslený na takmer 6 000 eur.  
  
Colníci zo Senice vykonávali na stanovisku čerpacej stanice v Zelenči (okres Trnava) bežnú kontrolu 
vozidiel zameranú na dodržiavanie colných a daňových predpisov. Počas nej zastavili i motorové vozidlo 
s bratislavským evidenčným číslom. Viedol ho 47-ročný občan z Levíc. Vlastníkom vozidla bola jedna 
z bratislavských pohrebných služieb. Na výzvu colníkov, či prepravuje tovar, ktorý podlieha colnému alebo 
daňovému dohľadu, odpovedal záporne.  

Pri kontrole ložnej plochy vozidla hliadka našla 11 kusov igelitových mechov naplnených zmesou, 
ktorá javila znaky tabakovej zmesi o celkovej hmotnosti 82,5 kg. Vodič vozidla nevedel preukázať 
pôvod a spôsob nadobudnutia prepravovaného tovaru. Podľa vyjadrenia vodiča, tovar prevzal od 
neznámeho muža na čerpacej stanici v Zelenči a zaviesť ho mal do Levíc, kde ho mal predávať miestnym 
rómskym spoluobčanom.  

Colníci tovar zaistili pre podozrenie z porušenia zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Finančný 
únik na spotrebnej dani bol predbežne vyčíslený na  5 867 eur. Vzorky tovaru boli zaslané za účelom 
vykonania odbornej expertízy do Colného laboratória Finančnej správy. V ďalšom konaní budú pokračovať 
trnavskí colníci po oznámení výsledkov z laboratória.  

 
 
 
 
 
 
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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