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Poverený príslušník PZ začal trestné stíhanie vo veci nedovolená výroba omamných
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa dopustila trestne zodpovedá 20-ročná
žena, tým že dňa 15. januára 2021 na ulici Eisnerova počas kontroly dobrovoľne vydala
z horného dielu spodnej bielizne tri zatavené injekčné striekačky s obsahom neznámej
bielej kryštalickej látky.
Neznámy páchateľ v čase od 17.00h do 18.30h dňa 23. januára 2021 na ulici Kosatcová
poškodil uzamykací mechanizmus terasových dverí, následné neoprávnene vnikol do
obývacej časti rodinného domu, vyšiel na prvé poschodie, vošiel do spálne, otvoril
šatníkovú skriňu a zotrval v obydlí až do príchodu spoluvlastníkov. Svojím konaním
spôsobil 62-ročnej žene a 66-ročnému mužovi škodu poškodením vo výške 100 €.
Poverený policajt PZ začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie 47-ročnému
mužovi za prečin Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného
zákona, pretože obvinený dňa 13.februára 2021 v čase o 00.00 h viedol v chatovej oblasti
Devínske Jazero osobné motorové vozidlo zn. Renault Trafic, pričom bol spozorovaný
hliadkou PZ ako vychádza z parkovacieho miesta a jazdí z jednej strany vozovky na
druhú a na zadnom ľavom kolese má vozidlo defekt. Vodič vozidla bol následne
zastavený a vyzvaný aby sa podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,76 mg/ l alkoholu v
dychu, pričom z medicínskeho hľadiska akceptovaného trestnoprávnou praxou je
schopnosť vodiča bezpečne viesť motorové vozidlo zásadným spôsobom ovplyvnená, ak
hladina alkoholu v jeho krvi dosiahne 0,4762 mg/l etanolu vo vzduchu, teda obvinený
vykonával činnosť v stave vylučujúcom spôsobilosť.

