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Mladíci zo stredného Slovenska prevážali marihuanu  

 
TRNAVA/SEKULE – 29.11.2018: Traja mladíci zo stredného Slovenska prevážali v osobnom 
automobile marihuanu. Počas bežnej kontroly ich zastavila hliadka colníkov na Záhorí. 
V batožinovom priestore im odhalili viac ako 3 kilogramy neznámej rastlinnej sušiny. Výsledky 
expertízy potvrdili, že ide o marihuanu.  
 
Colníci z Colného úradu Trnava, v uplynulom týždni vykonávali na čerpacej stanici v Sekuliach v smere na 
Bratislavu bežnú kontrolu dopravných prostriedkov zameranú na dodržiavanie colných a daňových 
predpisov. Počas nej zastavili aj osobné motorové vozidlo Mercedes imatrikulované vo Švajčiarsku.  V aute 
sa nachádzali traja Slováci z Veľkého Krtíša a z Rimavskej Soboty vo veku 23-26  rokov.   
 
Počas kontroly vozidla trnavskí colníci odhalili v batožinovom priestore plastovú nádobu, v ktorej 
sa nachádzala neznáma rastlinná sušina o hmotnosti viac ako 3 kilogramy.  
 
Na základe týchto skutočností vzniklo dôvodné podozrenie z nezákonnej prepravy omamných 
a psychotropných látok. Prípad bol odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní. 
 
Výsledky expertízy potvrdili, že ide o viac ako 3 kg marihuany, čo predstavuje viac ako 6 000 jednotlivých 
dávok drogy.  Pri jej predaji by mohli pašeráci získať na čiernom trhu približne od 15 tis. do 45 tisíc eur. 
Spolu trnavskí colníci odovzdali orgánom činným v trestnom konaní tento mesiac odhadom viac ako 5,5 kg, 
čo je viac ako 15 500 jednotlivých dávok drogy známej ako marihuana.   
 
 
 
 
 
 
 
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 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk. 

http://www.financnasprava.sk/

