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TRNAVA/BRODSKÉ – 21.03.2019: Trnavskí colníci na hraničnom priechode v Brodskom odhalili 
v úkrytoch dodávky, ktorú viedol vodič z Bulharska, pašované cigarety. Dodávkové vozidlo podrobili 
kontrole mobilným skenovacím zariadením finančnej správy. 
 
Na diaľnici D2 v Brodskom v smere do  Českej republiky vykonávali colníci Oddelenia špeciálnych technológií 
trnavského colného úradu bežnú kontrolu zameranú na dodržiavanie colných a daňových predpisov. Počas 
nej kontrolovali dopravné prostriedky mobilným skenovacím zariadením finančnej správy.  

 
Počas nej zastavili aj dodávkové vozidlo Mercedes BENZ, ktoré viedol 45-ročný vodič z Bulharska. Na výzvu 
colníkov, či neprepravuje tovar podliehajúci daňovému dozoru, alebo colnému dohľadu vyhlásil, že takýto 
tovar nepreváža. Následne mu hliadka oznámila, že vozidlo bude podrobené kontrole mobilným RTG 
kontrolným zariadením finančnej správy.  

 
Po preskenovaní vozidla colníci zistili, že pod sedadlom vodiča sa nachádza podozrivé miesto. Následne 
hliadka vykonala fyzickú kontrolu podozrivého priestoru a zistila, že sú v ňom ukryté cigarety. Išlo o 300 kusov 
spotrebiteľských balení cigariet, ktoré boli označené bulharskou kontrolnou známkou. Vodič nevedel 
preukázať pôvod a spôsob ich nadobudnutia.   

Vzhľadom na podozrenie z daňového úniku a zo spáchania prečinu porušovania predpisov o štátnych 
technických opatreniach na označenie tovaru prípad prevzal vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej 
správy. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi za takýto prečin podľa trestného zákona trest odňatia 
slobody na dobu šesť mesiacov až tri roky.  

 

 
 
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 
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