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z Policajného zápisníka  

 
- Poverený policajt PZ začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie 43-ročnému 

mužovi za prečin marenie výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) 
Trestného zákona, lebo obvinený muž v čase o 18.40h dňa 17.07.2021 na Eisnerovej ulici 
viedol osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen Golf, pričom bol spozorovaný 
a zastavený hliadkou PZ, ktorá na základe osobnej a miestnej znalosti vedela, že obvinený 
muž má súdom uložený trest zákazu činnosti vedenia akýchkoľvek motorových vozidiel v 
trvaní 4 rokov, čím vykonával činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného 
štátneho orgánu o zákaze činnosti. 
 

- Poverený policajt PZ začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie 20-ročnému 
mužovi za prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g) Trestného zákona, pretože obvinený  
dňa 22.07.2021 v čase o 10.36h na ulici Eisnerová v predajni potravín odcudzil tovar vo 
výške 3,75,-€ a to aj napriek tomu, že mu bol za obdobný čin v predchádzajúcich 
dvanástich mesiacoch  uložená bloková pokuta.   

 
- Poverený policajt  PZ vzniesol obvinenie 19-ročnému mužovi za prečin krádeže podľa § 

212 ods. 1 písm. a), písm. b) Trestného zákona, pretože obvinený v čase od 19:30h dňa 
03.08.2021 do 11:00h dňa 04.08.2021 v chatovej oblasti Múrnica pri Devínskom jazere   
poškodil neznámym predmetom oplotenie záhrady, vnikol na pozemok záhrady, z ktorej zo  
stromu odcudzil  nainštalovanú  fotopascu zn. Suntek s príslušenstvom (pamäťovú kartu 
zn. Samsung Micro SDHC, adaptér, osem litové batérie, SIM kartu s kreditom), následne 
sa presunul na strechu jednej z unimobuniek, z ktorej odcudzil ďalšiu nainštalovanú  
fotopascu zn. Suntek s príslušenstvom (pamäťovú kartu zn. Samsung Micro SDHC, 
adaptér, osem litové batérie, SIM kartu s kreditom) a ďalej poškodil a vypáčil vstupné 
dvere na hlavnej unimobunke, čím spôsobil 65-ročnému mužovi škodu vo výške 440 €. 
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