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ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bánovce nad Bebravou v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Miriam Manovej a
členov senátu Mariána Petrejeho a Marty Jakubovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 21.08.2018 v
trestnej veci proti obvinenému A. Z., nar. XX.XX.XXXX v S., trvale bytom X. XX, pre zločin nedovoleného
ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2, Trestného zákona v súbehu s prečinom
nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Trestného zákona a pre
prečin pytliactva podľa § 310 ods. 1, ods. 3 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm.
a) Trestného zákona, po schválení Dohody o vine a treste podanej prokurátorom Okresnej prokuratúry
Bánovce nad Bebravou, takto

r o z h o d o l :

Obvinený A.,  nar. XX.XX.XXXX v S., trvale bytom X. XX

j e   v i n n ý,   ž e

v bode 1
od presne nezisteného času v mesiaci január XXXX po XX:XX hodinu dňa 06.02.2018 na rôznych
miestach v katastrálnom území obce X. napriek tomu, že nie je držiteľom zbrojného preukazu, držal
1 ks podomácky vyrobenej streľby schopnej malokalibrovej opakovacej guľovej zbrane bez výrobného
čísla kalibru 22 Long Rifle s jednorázovým klzákom náboja s drevenou pažbou a optikou zn. Made
in C. s výrobným číslom 900365, hoci sa jedná o zbraň kategórie ,,A" podľa § 4 ods. 2 písmeno g)
zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive, ktorá je v zmysle § 8 odsek 1 uvedeného zákona
zakázané nadobúdať do vlastníctva, držať alebo nosiť, 1 ks podomácky vyrobeného tlmiča, ktorý sa
dá namontovať na zbraň a ide o zakázaný doplnok zbrane kategórie ,,A" podľa § 4 odsek 4 písmeno
a) zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive, ktorý je v zmysle § 8 odsek 1 uvedeného zákona
zakázané nadobúdať do vlastníctva, držať alebo nosiť, 51 ks nábojov s okrajovým zápalom kalibru 22
Long Rifle výrobcu Sellier & Bellot, Česká republika, 47 ks nábojov s okrajovým zápalom kalibru 22 Long
Rifle výrobcu Fiocchi, Taliansko a 1 ks brokového náboja so stredovým zápalom kalibru 12/70 výrobcu
Sellier & Bellot, Česká republika, ktoré podľa § 12 odsek 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a
strelive môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo
držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz, ktoré si v presne nezistený deň mesiaca január
2018 zakúpil od osoby vystupujúcej pod menom Podoba z obce Žabokreky nad Nitrou za sumu 200
€ a následne

v bode 2
v presne nezistených dňoch od začiatku mesiaca január 2018 do dňa 06.02.2018 na viacerých miestach
v lesnom poraste zvanom Lazy, v katastrálnom území Omastiná bez vydaného poľovného lístka lovil
divú zver zakázaným spôsobom tak, že v lesných porastoch zavesil 5 ks ,,drôtených ôk" na lov divej
zvery a súčasne zakázanou zbraňou s tlmičom hluku výstrelu, čím porušil ustanovenie § 53 ods. 1 a
§ 65 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z o poľovníctve o zmene a doplnení
niektorých zákonov,



t e d a

v bode 1
bez povolenia si zadovážil a držal strelnú zbraň a jej komponent a súčasne si bez povolenia zadovážil
a držal strelivo

v bode 2
neoprávnene zasiahol do výkonu práva poľovníctva tým, že bez povolenia a zakázaným spôsobom lovil
zver a čin spáchal závažnejším spôsobom konania - so zbraňou

č í m  s p á c h a l

v bode 1

zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovanie so zbraňami podľa § 294 ods. 2 Trestného zákona
v súbehu s prečinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovanie so zbraňami podľa § 294 ods. 1
Trestného zákona

v bode 2

prečin pytliactva podľa § 310 ods. 1, ods. 3 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a)
Trestného zákona.

Za to sa
o d s u d z u j e

Podľa §  294 ods. 2 Trestného zákona  s prihliadnutím na § 38 ods. 2 Trestného zákona, § 36 písm. l)
Trestného zákona, § 37 písm. h) Trestného zákona v spojení s §  41 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona
na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 3 (tri) roky.

Podľa § 51 ods. 1 Trestného zákona obvinenému výkon trestu odňatia slobody podmienečne odkladá.

Podľa § 51 ods. 2 Trestného zákona obvinenému určuje skúšobnú dobu v trvaní 48 (štyridsaťosem)
mesiacov a súčasne ukladá probačný dohľad nad správaním obvineného.

Podľa § 51 ods. 4 písm. j) Trestného zákona obvinenému ukladá povinnosť zamestnať sa v skúšobnej
dobe alebo sa preukázateľne uchádzať o zamestnanie.

Podľa § 60 ods. 1 písm. a) Trestného zákona obvinenému ukladá trest prepadnutia veci, a to:
- 1 ks podomácky vyrobenej malokalibrovej opakovacej guľovej zbrane bez výrobného čísla kalibru 22
Long Rifle s jednorázovým klzákom náboja s drevenou pažbou a namontovanou optikou zn. Made in
Belarus s výrobným číslom 900365
- 1 ks podomácky vyrobeného tlmiča,
- 51 ks nábojov s okrajovým zápalom kalibru 22 Long Rifle výrobca Sellier & Bellot, Česká republika
- 47 ks nábojov s okrajovým zápalom kalibru 22 Long Rifle, výrobca Fiocchi, Taliansko
- 1 ks brokový náboj so stredovým zápalom kalibru 12/70 výrobca Sellier & Bellot, Česká republika.

Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona obvinenému ukladá trest zákazu činnosti spočívajúci vo
výkone poľovného práva v trvaní 18 (osemnásť) mesiacov.

o d ô v o d n e n i e :

Dňa 09.08.2018 bol Okresnému súdu Bánovce nad Bebravou doručený návrh prokurátora Okresnej
prokuratúry v Bánovciach nad Bebravou na schválenie dohody o vine a treste pod sp. zn. Pv 58/18/3301,
ktorá bola uzatvorená na Okresnej prokuratúre Bánovce nad Bebravou s obvineným A. Z.. Okresnému
súdu bola zároveň predložená Zápisnica o konaní o dohode o vine a treste, ktorá bola spísaná na



Okresnej prokuratúre Bánovce nad Bebravou dňa 03.08.2018 za prítomnosti prokurátorky Okresnej
prokuratúry v Bánovciach nad Bebravou, obvineného a obhajkyne obvineného.

Po preskúmaní návrhu dohody o vine a treste ako i celého na vec sa vzťahujúceho spisového
materiálu bol určený termín verejného zasadnutia na 21.08.2018, na ktorý bol predvolaný obvinený,
obhajkyňa obvineného a upovedomený bol prokurátor Okresnej prokuratúry v Bánovciach nad Bebravou
a poškodený.

Po prednesení návrhu dohody o vine a treste prokurátorom Okresnej prokuratúry v Bánovciach nad
Bebravou obvinený na verejnom zasadnutí po poučení o svojich právach na otázky samosudkyne
uvedené v ustanovení § 333 ods. 3 písm. a) až  j) Trestného poriadku odpovedal:
a)  či rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste,
odpoveď obvineného: "Áno"
b) či súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na verejný
súdny proces,
odpoveď obvineného: "Áno"
c) či rozumie, čo tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu,
odpoveď obvineného: "Áno"
d) či bol ako obvinený poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, bola mu daná možnosť
na slobodnú voľbu obhajcu a mohol sa s obhajcom radiť o spôsobe  obhajoby,
odpoveď obvineného: "Áno"
e) či rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste,
odpoveď obvineného: "Áno"
f) či rozumie právnej kvalifikácii skutku ako trestného činu,
odpoveď obvineného: "Áno"
g) či bol oboznámený s trestnými sadzbami, ktoré zákon ustanovuje za trestný čin mu kladený za vinu,
odpoveď obvineného: "Áno"
h) či sa priznal dobrovoľne a uznal svoju vinu za spáchaný skutok, ktorý sa v návrhu dohody o vine a
treste kvalifikuje ako určitý trestný čin,
odpoveď obvineného: "Áno"
i) či súhlasí s navrhovaným trestom, trest prijíma a v stanovených lehotách sa podriadi výkonu trestu,
odpoveď obvineného: "Áno"
j) či si uvedomuje, že ak súd prijme návrh na dohodu o vine a treste a vynesie rozsudok, ktorý nadobudne
právoplatnosť vyhlásením, nebude možné proti tomuto rozsudku podať  odvolanie,
odpoveď obvineného: "Áno".
Nakoľko obvinený odpovedal na všetky otázky "Áno", mohol súd rozhodovať o skutku, jeho právnej
kvalifikácii a primeranosti trestu. Uzavretú dohodu súd na verejnom zasadnutí dňa 21.08.2018 vyhodnotil
ako primeranú a spravodlivú, a preto podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku predloženú dohodu schválil
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozsudku.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku prípustné odvolanie, ani dovolanie,
okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Rozsudok nadobúda právoplatnosť
vyhlásením.


