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Prijatie trestného oznámenia 
 

Okresná prokuratúra  v ...     

V ..........., dňa 01.01.19.. 

Švédske kráľovstvo 

 

Vec: Poškodená X.Y. - žiadosť o prijatie trestného oznámenia Švédskym     

          kráľovstvom 

 

V súlade s článkom 21 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných 

veciach, podpísaného 20. apríla 1959 v Štrasburgu, si Vás dovoľujem úctivo požiadať o prijatie 

 

trestného oznámenia 

poškodenej X.Y., narodenej  1. januára 19..., trvale bytom......, .PSČ: ...... , okres......., Slovenská 

republika,  

ktoré bolo podané pre podozrenie zo zločinu podvodu podľa § 221 odsek 1, odsek 3 písmeno d) s 

poukázaním na § 139  odsek 1 písmeno e) Trestného zákona Slovenskej republiky, ktorého sa mal 

dopustiť muž  Z. Z., narodený 2. augusta 19..., číslo pasu:...., telefónne číslo: .... tým, že:  

dňa  8 januára 19.. v čase okolo 10:00 hod. z doposiaľ nestotožneného miesta, 

telefonicky kontaktoval z telefónneho čísla 0046.... v slovenskom jazyku na pevnú linku 00421 

patriacu X.Y.,  pričom sa vydával za lekára.  Oznámil jej že jej syn spôsobil dopravnú nehodu, 

pričom si zranil hlavu, nohu a tiež jazyk, a preto nemôže rozprávať. Preto jej volá on, lekár. 

Druhá strana dopravnej nehody je zo Švédska. Žiada 1000 Euro za to, že udalosť nenahlási polícii. 

Ale sumu je potrebné okamžite poslať do Švédska prostredníctvom služby Western Union, na čo 

poškodená X.Y. túto sumu vložila na pošte v meste BB v prospech príjemcu vo Švédsku a zároveň 

zaplatila poštovné vo výške 70 €; uvedeným konaním vznikla poškodenej X.Y. škoda vo výške 

1070,-  EUR.  

 Do vyšetrovacieho spisu bolo zabezpečené trestné oznámenie X.Y., pričom následne 

bola osoba vypočutá v procesnom postavení svedka - poškodeného a tento výsluch bol 

zaznamenaný  s použitím videonahrávky, aby sa v budúcnosti už nemusel opakovať. 

 Ustanovenie Trestného zákona Slovenskej republiky, podľa ktorého konanie 

podozrivého môže byť posudzované znie: 

 

§ 124  Škoda 

 

(1) Škodou sa na účely tohto zákona rozumie ujma na majetku alebo na právch poškodeného alebo 

jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na 

veci alebo na právch. Škodou sa na účely toto zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej 

súvislosti s trestným činom. 

 

§ 221 

 

(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo 

využije niečí omyl a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až 

na dva roky. 

 

 

 


