Finančná správa
Zaistili sme 1,5 tony drog z Mexika! Záchyt, aký na Slovensku nemá obdobu
NITRA, 07.07.2020: Úlovok drog, aký nemá v histórii Slovenska obdobu! Príslušníci finančnej
správy z Colného úradu Nitra zabránili, aby sa na čierny trh dostalo 1,5 tony drog. Skrýšu drog
dovážaných z Mexika objavili príslušníci finančnej správy aj za pomoci služobného psa finančnej
správy vycvičeného na vyhľadávanie drog. Prípad z hľadiska vecnej príslušnosti postúpila
finančná správa polícii.
Finančná správa aktívne plnila svoje úlohy aj počas koronakrízy. Práve počas pandémie koncom mája
sa príslušníkom finančnej správy z Colného úradu Nitra podaril záchyt nelegálnych látok. Ozbrojení
príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra kontrolovali dve kovové nádrže na kvapaliny, ktorých
prepravu identifikovali ako rizikovú colnú operáciu. Zásielka totiž prišla po známej drogovej trase
z Mexika. Tovar bol prepravovaný v režime tranzit z Mexika cez chorvátsky prístav s cieľom precliť
ho na Slovensku, odkiaľ by sa mohol už pohybovať voľne v celej EÚ. Príslušníci finančnej správy preto
vykonali všetky procesné úkony, vrátane dôkladnej colnej kontroly tovaru.
Pri colnej kontrole využili viaceré technické prostriedky, vrátane mobilného skenovacieho zariadenia
a žeriavu na manipuláciou s nadrozmerným nákladom. Pomohol aj služobný pes finančnej správy Hutch
so svojim psovodom. Vďaka nemu identifikovali podozrenie, že v nádrži sa nachádza nelegálne
prepravovaný tovar. Čo sa aj kontrolou potvrdilo.
Príslušníci finančnej správy navŕtali do spodnej časti nádrže diery, vďaka ktorým objavili veľké množstvo
(1,5 tony) bielej kryštalickej látky, ukrytej pozdĺž spodnej časti kovovej nádrže. Prvotný rozbor poukázal
na metamfetamín (pervitín). Hodnota látky dosahuje 300 mil. eur, resp. v prípade jednorazových
užívateľských dávok až hodnotu 2 mld. eur (odhadom).
Finančná správa následne prípad odovzdala polícii. Už za jej účasti hasiči kovové nádrže rozpílili. Nájdený
obsah prevzal vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry na ďalšie konanie.

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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