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z Policajného zápisníka  

 
- Poverený policajt  PZ začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie 31-ročnému 

mužovi za prečin Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného 
zákona, pretože obvinený dňa 23.06.2021 v čase o 01.58h na Agátovej ulici viedol 
osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, pričom nezastavil  pred zvislou  dopravnou 
značkou „Stoj, daj prednosť v jazde!“, pokračoval do kruhového objazdu a pri 
vychádzaní z kruhového objazdu vyšiel pravým zadným kolesom na obrubník. Vodič 
vozidla bol následne zastavený a vyzvaný hliadkou PZ aby sa  podrobil dychovej skúške 
s výsledkom 0,79 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. 
 

- Poverený príslušník PZ začal trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 
písm. b). ods. 2 písm. a) Trestného zákona, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy 
páchateľ tým, že v čase od 15.00h dňa 25.06.2021 do 06.45h dňa 28.06.2021 na 
Bystrickej ulici vnikol do tam zaparkovaného a uzamknutého motorového vozidla zn. 
Dácia Dokker, z ktorého následne odcudzil  pracovné nástroje a náradie (vŕtačku zn. 
Hilti, sadu vrtákov zn. Hilti, sadu imbusových kľúčov, skúšačku el. prúdu zn. Emos, tri 
skrinky na hasiaci kľúčik, štyri visiace zámky, plochý šrobovák, krížový šrobovák), 
nezistený počet kľúčov, čipov od vchodov, kariet od rámp, ovládačov od garážových 
dverí, čím svojím konaním spôsobil poškodenému 25-ročnému mužovi škodu krádežou 
pracovného náradia vo výške 140,40,-€ a poškodenej spoločnosti škodu krádežou 
pracovných nástrojov a ostaných veci vo výške 3.000 €. 
 

- Poverený príslušník PZ začal trestné stíhanie vo veci  prečinu poškodzovania cudzej veci 
podľa § 245 od. 1 Trestného zákona, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, 
že v presne nezistenom čase do 04.00h dňa 12.07.2021 v chatovej oblasti Pod Srdcom na 
konci ulici Zavadilova poškodil oplotenie súkromného pozemku a to tak, že prestrihol 
plot, vnikol na pozemok, kde následne vylomil zámok a pánty na dverách pojazdného  
prívesu, v ktorom poškodil káble, čím znefunkčnil nainštalovaný alarm a chladničku, 
ďalej poškodil natiahnutý kábel na dvore slúžiaci na prívod elektriny na pozemok. 
Svojím konaním spôsobil poškodenému 47-ročnému mužovi škodu približne vo výške 
266 €. 
 

 
 


