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Rozhodnutie
Okresný súd v Martine v konaní pred samosudcom Mgr. Róbertom Veterníkom na verejnom zasadnutí
konanom na Okresnom súde Martin dňa 12.07.2016 takto
rozhodol:
Obvinený
T. M. Q. E. T. Q. , nar. XX. XX. XXXX Z. M., trvale bytom M. - O., F.. A. XXXX/XX,
uznáva sa za vinného, že
v presne nezistenej dobe si postupne nezisteným spôsobom zadovážil a následne v priestoroch
rodinného domu v M. - O., F.. A. XXXX/XX, kde boli 07. 11. 2014 vydané obvineným, resp. 08. 11. 2014
nájdené pri vykonanej domovej prehliadke, prechovával:
· 13 ks nábojov kalibru 14,5 mm pre guľomet KPVT
· 1 ks strelu kalibru 14,5 mm PZSv
· 7 ks jednotných nábojov kalibru 12,7 mm pre protilietadlový guľomet vzor 38/46, z toho 5 ks nábojov
priebojno-zápalných (12,7-PZ 32) a 2 ks nábojov priebojno-zápalno-svietiacich (12,7 PZSv)
· 9 ks striel kalibru 12,7 mm pre protilietadlový guľomet vzor 38/46, z toho 8 ks striel priebojno-zápalných
(PZ-32) a 1ks strela svietiaca
· 2 ks nábojov, jednotné náboje 20-NhPSv kalibru 20 x 138 mm Solothurn československej výroby, (jeden
nekompletný), ktoré boli určené na streľbu z vložných hlavní tankového kanóna 100 TK D10-TG
· 3 ks striel do jednotných nábojov 20-NhPSv kalibru 20 x 138 mm Solothurn československej výroby,
určených na výrobu streliva do vložnej hlavne tankového kanóna 100 TK D10-TG
· 1 ks náboj kalibru 12,7 mm, priebojno-zápalný (12,7PZ 32)
· 1 ks náboj kalibru 14,5 mm pre guľomet KPVT s identifikáciou 14,5PZ32,
· 19 ks nábojov kalibru 14,5 mm v nábojov páse s dnovou signatúrou „dtp, 56“, určených pre guľomet
KPVT14,5-PZ B32
· 2 ks striel kalibru 12,7 mm pre protilietadlový guľomet vzor 38/46, priebojno-zápalno-svietiace (12,7PZSv)
· 1 ks strela kalibru 14,5 mm s dnovou signatúrou „dtp, 85“
· 7 ks nábojov so stredovým zápalom, československej výroby, kalibru 7,62 x 54 R, laborované
oceľovými nábojnicami s dnovou signatúrou: „bxn 64“ a celoplášťovými tombakom plátovanými strelami
na hrote označenými čiernou farbou s červeným prúžkom, čo je označenie priebojnej zápalnej strely
· 1 ks náboja so stredovým zápalom, ruskej výroby, kalibru 7,62 x 54 R, laborovaný mosadznou
nábojnicou s dnovou signatúrou „46 42“ a celoplášťovou tombakom plátovanou strelou na hrote
označenou čiernou farbou s červeným prúžkom, čo je označenie priebojnej zápalnej strely
· 1 ks hlaveň, nečitateľného výrobného čísla, súčasť samočinného guľometu ruskej výroby, značky
Dektarev DP28, kalibru 7,62x54 mm R.
· 1 ks hlaveň zbrane, nečitateľného výrobného čísla, súčasť samočinného samopalu značky PPS-41,
kalibru 7,62x52 mm Tokarev
· 1 ks telo zbrane, výrobného čísla M1859, súčasť samočinného guľometu československej výroby vzor
52, kalibru 7,62x52 mm
· 3 ks oceľových závorníkov, súčasť samočinných guľometov československej výroby značky ČZ, vzor
59, kalibru 7,62x54 mm R., výr. č. 8444, 8424, A441

· 1 ks telo zbrane, výrobného čísla 1236675, súčasť samočinného ťažkého guľometu výroby USA,
značky Browning, model M2, kalibru .50 BMG
· 1 ks hlavne, nečitateľného výrobného čísla, v skorodovanom stave, súčasť opakovacej pušky ruskej
výroby, značky Mosin, kalibru 7,62 x 54 mm R, skrátená na 467 mm
· 1 ks telo zbrane s púzdrom záveru a záverom bez výrobného čísla, súčasť samočinného samopalu
značky PPS-41, kalibru 7,62x52 mm Tokarev
· 1 ks záver talianskej výroby, značky Mannlicher-Carcano, v skorodovanom stave, súčasť opakovacej
pušky, značky Mannlicher-Carcano, kalibru 6,5 x 52 mm Mannlicher-Carcano
· 1 ks opakovacej palnej zbrane, puška značky Mosin karabína, vzor 1944, kalibru 7,62 x 54 mm R, so
skorodovaným sklopným bajonetom, nestreľbyschopná, s nepriechodnou hlavňou a bez pažby
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, súčasť opakovacej pušky ruskej výroby,
značky Mosin karabína vzor 1944, kalibru 7,62 x 54 mm R
· 3 ks záverov, československej, resp. nemeckej výroby, súčasti opakovacích vojenských pušiek typu
Mauser 98
· 1 ks puzdra záveru, bez výrobného čísla, súčasť samočinného ťažkého guľometu výroby USA, značky
Browning, model M2, kalibru .50 BMG,
· 3 ks oceľových závorníkov, súčasti samočinného guľometu československej výroby ČZ, vzor 26, kalibru
7,92 mm Mauser (8x57JS)
pričom uvedené zbrane ich súčasti a komponenty, strelivo si zadovážil a držal bez príslušného povolenia
na to sa vyžadujúceho v zmysle zák. č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších
predpisov, a taktiež:
· 1 ks náboj kalibru 30 mm, bez zápalkovej skrutky a prachovej náplne, ozn. „6/76“ s dnovou signatúrou
„dtp,OTK,06,76“
· 3 ks osvetľovacích rakiet priemeru 40 mm, jedna s označením „Irv 1/79“ a dve s označením „irv25/83“
· 1 ks jednotného náboja kalibru 45 mm, trieštivo-trhavý JOF, ruskej výroby, pre kanón M 1937
· 2 ks delostreleckej míny, kalibru 81 mm WGR 34, nemeckej výroby, obsahujúce TNT
· 1 ks delostreleckej míny, kalibru 82 mm, obsahujúcej TNT
· 3 ks počinových púzdier z rumunskej míny kalibru 81 mm, obsahujúce TNT
· 1 ks počinové púzdro zo sovietskej delostreleckej míny kalibru 82 mm, obsahujúce TNT
· 1 ks delostreleckej strely kalibru 76,2 mm konštrukčne trieštivo trhavého typu, pre divízny kanón kalibru
76,2 mm ZIS, obsahujúcu TNT
· 2 ks delostreleckej míny, s poškodeným zapaľovačom, kalibru 81 mm WGR 34, obsahujúcej TNT
· 3 ks telá ručného protitankového granátu RPG 40, obsahujúce TNT
· 2 ks telá ručného granátu nemeckej výroby HG24, obsahujúce TNT
· 2 ks telá ručného granátu maďarskej výroby M42, obsahujúce TNT
· 9 ks telá ručného granátu sovietskej výroby RG-F1, obsahujúce TNT
· 10 ks nekompletných, poškodených zhrdzavených pákových zapaľovačov do ručných granátov typu
F-1, obsahujicich TNT
· 2 ks počinových puzdier do delostreleckých mín kalibru 81 mm, obsahujúcuch TNT
· 1 ks delostrelecký hlavový zapaľovač obsahujúci trhavinu TNT
· 1 ks valcový predmet (strelivina) vonkajšieho prierezu 20,5 mm o hmotnosti 92 g, obsahujúci
nitrocelulózu
· 1 ks valcový predmet (strelivina) vonkajšieho prierezu 39,5 mm o hmotnosti 718 g, obsahujúci
nitrocelulózu
· 5 ks valcový predmet (strelivina) vonkajšieho prierezu 52,5 mm o hmotnosti 430-442 g, obsahujúce
nitrocelulózu
· 1 ks sklenenú nádobu s obsahom streliviny v tvare šupiniek s hmotnosťou 17 g, obsahujúca
nitrocelulózu
· 1 ks vedierko s obsahom streliviny v tvare šupiniek, s hmotnosťou šupiniek 313 g, obsahujúce
nitrocelulózu
· 1 ks plechovú nádobku s obsahom streliviny v tvare valčekov o hmotnosti 2.295 g, obsahujúce
nitrocelulózu + DNT
· 3 ks vedierok s obsahom vysoko horľavých šupiniek o hmotnosti 1.809 g, 3.346 g a 3.362 g, obsahujúce
nitrocelulózu
· 1 ks sklenená nádoba s obsahom streliviny v tvare valčekov a doštičiek o hmotnosti 1.987 g,
obsahujúce nitrocelulózu
· 1 ks sklenenú nádobu s obsahom streliviny v tvare šupiniek o hmotnosti 585 g, obsahujúce
nitrocelulózu

· pásiky, tvorené nitrocelulózovým prachom, o hmotnosti 211 g
· zmes šedo-čiernych zrniek, čierny prach, o hmotnosti 368 g
· valčeky obsahujúce strelivinu o hmotnosti 16 g, 28 g, 45 g, 32 g, obsahujúce nitrocelulózu
· šupinky obsahujúce strelivinu (nitrocelulózový prach) o hmotnosti 395 g
· 6 ks dielčích náplní, súčasti delostreleckých mín kalibru 98 mm, obsahujúcich strelivinu (nitrocelulózový
prach)
· doštičky obsahujúce strelivinu (nitrocelulózový prach) o hmotnosti 91 g,
· plechovú nádobu s obsahom doštičiek a šupín tvorených strelivinou, nitrocelulózovým prachom, o
hmotnosti 252 g
· šedo-čiernu zmes v tvare krúžkov, obsahujúca čierny prach
· 9 ks PVC nádob s obsahom streliviny (nitrocelulózy a čierneho prachu) v tvare šupiniek o hmotnosti
170 g
· 1 sklenenú nádobu s obsahom streliviny (nitrocelulózy) v tvare valčekov o hmotnosti 230 g
· šedočierne šupinky obsahujúce strelivinu (nitrocelulózový prach) o hmotnosti 22 gramov
· žltohnedé pásiky obsahujúce čierny prach o hmotnosti 125 g
· 4 ks umelohmotných puzdier s hrudkovou hmotou čiernej farby, obsahujúcu čierny prach
· 2 ks rezov náboja kalibru 30 mm s dĺžkou nábojnice 211mm, obsahujúce strelivinu, s neiniciovanou
zápalkou, obsahujúce nitrocelulózu
· 3 ks rezov náboja kalibru 37 mm s dĺžkou nábojnice 155 mm, obsahujúce strelivinu, s neiniciovanou
zápalkou, s obsahom nitrocelulózy
· 2 ks rezov náboja kalibru 30 mm, s dĺžkou nábojnice 155 mm, obsahujúce výbušninu, pre kanón GŠ
- 30, obsahujúce nitrocelulózu
· 4 ks rezov náboja kalibru 30 mm, s dĺžkou nábojnice 165 mm, obsahujúce výbušninu, pre kanón 2A42,
obsahujúce nitrocelulózu
· 3 ks rezov jednotného náboja kalibru 14,5 mm, obsahujúce výbušninu, pre guľomet KPVT, s obsahom
nitrocelulózy
· 1 ks rezu náboja kalibru 20 mm, obsahujúci výbušninu, obsahujúci nitrocelulózu
· 5 ks rezov náboja kalibru 12,7 mm, obsahujúce výbušninu, s obsahom nitrocelulózy
· strelivinu o hmotnosti 197 g, v umelohmotnej nádobe, v tvare zelených trubičiek a žltohnedých valčekov,
obsahujúcu nitrocelulózu a nitroglycerín
pričom uvedené výbušniny a muníciu si zadovážil a držal bez príslušného povolenia na to sa
vyžadujúceho v zmysle zák. č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení
neskorších predpisov, a taktiež:
· 2 ks hlavní zbraní, výrobných čísiel X2371, resp. K856(x-nečitateľné), ktoré boli časťami opakovacích
pušiek československej výroby, zn. ČZ vzor 24, kalibru 7,92 Mauser, vyrobených najneskôr v roku 1942
· 1 ks hlaveň nečitateľného výrobného čísla, samočinného guľometu ruskej výroby, značky MAXIM,
model 1910, kalibru 7,62x54 mm R, vyrobeného najneskôr v roku 1945
· 1 ks hlavne s púzdrom záveru, nemeckej pušky M98, kalibru 7,92 mm Mauser vyrábaná v rokoch 1898
až 1945
· 1 ks hlaveň nečitateľného výrobného čísla, samočinného samopalu maďarskej výroby, značky Danuvia
M43, kalibru 9 mm Mauser, vyrábaného do roku 1945
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, výrobného čísla hlavne 246, časť, resp. súčasť opakovacej pušky,
dánskej výroby značky Krag-Jorgensen, model M89 (nápis na puzdre záveru HAERENS 1915), kalibru
8 x 58 mm R, vyrobená v roku 1915
· 1 ks záver č. 26,980,779 dánskej pušky zn. Krag-Jorgensen, kalibru 8x58 mm R, vyrobený najneskôr
v roku 1929
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, časť, pakovacej pušky rakúsko-uhorskej
výroby značky Mannlicher, model 1889, kalibru 8 x 52 mm R, vyrobená najneskôr v roku 1919
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, časť, resp. súčasť opakovacej pušky
rakúsko-uhorskej výroby, značky Mannlicher, model 1895, kalibru 8 x 50 mm R, vyrobená najneskôr v
roku 1919
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, časť, resp. súčasť opakovacej pušky,
rakúsko-uhorskej výroby značky Steyer - Mannlicher, model 1893, kalibru 6,5x53 mm R, vyrobená
najneskôr v roku 1919
· 1 ks hlavne, výrobného čísla 7140A, ktorá bola časťou samočinného guľometu nemeckej výroby,
značky MG - 34, kalibru 7,92 mm Mauser Blanc, vyrobená najneskôr v roku 1945
· 1 ks hlaveň, výrobného čísla 1236675, súčasťou samočinného ťažkého guľometu výroby USA, značky
Browning, model M2, kalibru .50 BMG, vyrobenú najneskôr v roku 1945

· 2 ks textilných obalov obsahujúce strelivinu v tvare trubičiek hnedej farby, pochádzajúce z delostreleckej
munície kalibru 76 mm ruskej výroby, obsah nitrocelulóza, vyrobených najneskôr v roku 1944, ktorých
hodnota je cca 50,--Eur
· 1 ks krátkej ručnej palnej zbrane, samonabíjacia pištoľ československej výroby, značky ČZ 24,
kalibru 9 mm Browning, nečitateľného výrobného čísla, so zásobníkom, bez črienok a úderníka,
nestreľbyschopná, vyrobenú najneskôr v roku 1938
· 1 ks krátkej ručnej palnej zbrane, samonabíjaciu pištoľ nemeckej výroby, značky Steyr, model Pieper
1908, kalibru 6,35 mm Browning, nečitateľného výrobného čísla, v značne skorodovanom stave bez
spúšťového mechanizmu, zásobníka a črienok, vyrobenú najneskôr v roku 1939
· 1 ks krátkej ručnej palnej opakovacej zbrane, revolver belgickej výroby, kalibru 380, nezistenej značky
a výrobného čísla, v skorodovanom stave, bez spúšťového a bicieho mechanizmu, bez vyrážacej tyčky
nábojníc a bez tyčky valca, s podomácky vyrobenými drevenými črienkami, vyrobený najneskôr v roku
1899
· 1 ks tela zbrane s púzdrom záveru, ktoré boli súčasťou nemeckého guľometu MG-34, kalibru 7,92 mm
Mauser s muškou a dvojnožkou, vyrobené najneskôr v roku 1945
· 1 ks hlaveň, nečitateľného výrobného čísla, ktorá bola časťou samočinného guľometu nemeckej výroby,
značky MG - 42, kalibru 7,92 mm Mauser, vyrobená najneskôr v roku 1945
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, súčasť opakovacej pušky
československej výroby, značky vz. 23, kalibru 7,92 mm Mauser, vyrobená v roku 1922-1923
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, súčasť opakovacej pušky
československej výroby, značky vz. 23, kalibru 7,92 mm Mauser, v nestreľbyschopnom stave, vyrobená
v roku 1922-1923
· 1 ks puzdro záveru, bez viditeľného výrobného čísla, súčasť opakovacej pušky rakúsko-uhorskej
výroby, značky Mannlicher M95, kalibru 8x50 mm R Mannlicher, vyrobené najneskôr v roku 1920
pričom uvedené zbrane ich súčasti a komponenty, strelivo si zadovážil a držal bez príslušného povolenia
na to sa vyžadujúceho v zmysle zák. č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení
neskorších predpisov, a uvedené výbušniny a muníciu si zadovážil a držal bez príslušného povolenia
na to sa vyžadujúceho v zmysle zák. č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
v znení neskorších predpisov, a uvedené veci, ktoré sú v zmysle § 2 ods. 5 zák. č. 49/2002 Z. z. o
ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, archeologickými nálezmi, prechovával bez
príslušného povolenia v zmysle citovaného zákona, a taktiež:
· 1 ks hlaveň nečitateľného výrobného čísla, súčasť samočinného guľometu nemeckej výroby, značky
MG - 42, kalibru 7,92 mm Mauser, vyrobená najneskôr v roku 1929
· 1 ks hlaveň s puzdrom záveru, výrobného čísla 6442M2, ktoré boli časťou, resp. súčasťou opakovacej
pušky, československej výroby značky ČZ 24, kalibru 7,92 mm Mauser
· 1 ks hlaveň rakúsko-uhorskej pušku Werndl 1867, vyrábaná v rokoch 1870 až 1879
· 2 ks hlavne, nečitateľného výrobného čísla, ktorá bola časťou samočinného guľometu nemeckej výroby,
značky MG - 34, kalibru 7,92 mm Mauser Blanc,
vyrobenú najneskôr v roku 1945
· 321 ks puškových nábojov so stredovým zápalom kalibru 8x57 JS (7,92 Mauser) vyrobených najneskôr
v roku 1939
· 19 ks puškových nábojov so stredovým zápalom kalibru 8x56 R M30S, vyrobených najneskôr v roku
1939
· 1 ks nemeckej pištole P08 Parabellum, kalibru 9 mm Luger vyrábanej v rokoch 1908 až 1945
· 1 ks krátkej, ručnej, palnej, opakovacej zbrane revolver belgickej výroby, typu Lefaucherux kalibru
11 mm Lefaucheus, nezisteného výrobného čísla, bez spúšťacieho mechanizmu s chýbajúcou krytkou
valca, bez vyrážacej tyčky nábojníc, pútka a lučíka, vyrobený najneskôr v roku 1899
· 2 ks rezov protitankovej raketovej munície typu „panzerschreck“, vyrobených najneskôr v roku 1945,
s hodnotou cca 50,--Eur
· 1 ks rez delostreleckého náboja kalibru 76 mm šrapnelovitého typu, vyrobený najneskôr v roku 1939,
s hodnotou cca 30,--Eur
· 1 ks znehodnotenej zbrane, vojenská puška, nemeckej výroby značky Mauser 98, kalibru 7,92 mm
Mauser, výrobného čísla 1793a, vyrobená najneskôr v roku 1920
· 1 ks znehodnotenej zbrane, vojenská puška, československej výroby značky ČZ 24, kalibru 7,92 mm
Mauser, nečitateľného výrobného čísla, vyrobená najneskôr v roku 1924, ktorej hodnota je cca 300,--Eur
· 1 ks znehodnotenej zbrane, vojenská puška, ruskej výroby, značky SVT 40, kalibru 7,62 x 39
mm, nečitateľného výrobného čísla, bez zásobníka, pažba nahradená podomácky vyrobenou pažbou,
vyrobená najneskôr v roku 1942

· 5 ks nábojov nemeckej výroby kalibru 7,92 mm Mauser (8x57 JS) vyrobené v roku 1944
· 1 ks náboja nemeckej výroby kalibru 7,92 mm Mauser (8x57 JS), vyrobený v roku 1945
· 1 ks náboj kalibru 9 mm Luger, vyrobený v roku 1943
· 10 ks nábojov kalibru Luger 9 mm s dnovou signatúrou „St. 15 44 ak“ vyrobené v roku 1944
· 6 ks nábojov kalibru 8x50 R Mannlicher s dnovou signatúrou „cr/19/20/“ vyrobené v roku 1920
· 1 ks znehodnoteného záveru, československej výroby, ktorý bol súčasťou opakovacej vojenskej pušky
typu Mauser 24/98, bez čitateľného výrobného čísla, vyrobený najneskôr v roku 1942
· 1 ks nekompletného záveru, ktorý je vhodný na použitie do samočinných guľometov nemeckej výroby,
značky MG 34,kalibru 7,92 mm Mauser (8x57 JS), bez úderníka, vyrobený najneskôr v roku 1945
· 1 ks minca - denár z roku 1678
· 5 ks železných romboidných tujakovitých hrotov šípov do kuše, z 15. storočia
· 1 ks romboidný železný hrot šípu do luku, z 15. storočia
· 1 ks plochý železný hrot šípu do luku s trojuholníkovou hlavicou, z 15. storočia
· 1 ks železný fragment neurčenej munície, najneskôr z roku 1945
· 48 ks železných klincov, z 16 až 18 storočia
· 1 ks železná podkova, z 16 až 18 storočia
· 1 ks fragment železnej podkovy, z 16 až 18 storočia
· 2 ks neurčených fragmentov železných predmetov, z 16 až 18 storočia
· 30 ks fragmentov kuchynskej glazovanej keramiky, z 16 až 18 storočia
· 2 ks fragmentov kachlíc z girlandovou a rastlinou výzdobou, z 16 až 18 storočia
· 1 ks fragment zeleno glazovanej fajky, z 16 až 18 storočia
pričom uvedené veci, ktoré sú v zmysle § 2 ods. 5 zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov, archeologickými nálezmi, a ktorých súhrnná hodnota je cca 1.400,--Eur,
prechovával bez príslušného povolenia v zmysle citovaného zákona,
teda
- bez povolenia hromadil strelné zbrane, strelivo a výbušniny,
- neoprávnene prechovával archeologický nález,
čím spáchal
- zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. ,
- prečin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva podľa § 249 ods. 1 Tr. zák..
Za to sa odsudzuje
podľa § 295 ods. 1 Tr. zák., § 36 písm. j/, písm. l/ Tr. zák., § 37 písm. h/ Tr. zák., § 38 ods. 3 Tr. zák., § 39
ods. 2 písm. d/, ods. 4 Tr. zák.,§ 41 ods. 1 Tr. zák. na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 2 (dva) roky.
Podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. súd výkon tohto trestu podmienečne odkladá.
Podľa § 50 ods. 1 Tr. zák. súd určuje skúšobnú dobu obvinenému T. M. vo výmere 4 (štyri) roky.
Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. súd ukladá obvinenému T. M. trest zákazu činnosti nadobudnúť, držať,
nosiť a používať strelné zbrane, strelivo a výbušniny akéhokoľvek druhu vo výmere 6 (šesť) rokov a 6
(šesť) mesiacov.
Podľa § 60 ods. 1 písm. c/ Tr. zák. súd ukladá obvinenému trest prepadnutia vecí:
· 13 ks nábojov kalibru 14,5 mm pre guľomet KPVT
· 1 ks strelu kalibru 14,5 mm PZSv
· 7 ks jednotných nábojov kalibru 12,7 mm pre protilietadlový guľomet vzor 38/46, z toho 5 ks nábojov
priebojno-zápalných (12,7-PZ 32) a 2 ks nábojov priebojno-zápalno-svietiacich (12,7 PZSv)
· 9 ks striel kalibru 12,7 mm pre protilietadlový guľomet vzor 38/46, z toho 8 ks striel priebojno-zápalných
(PZ-32) a 1ks strela svietiaca
· 2 ks nábojov, jednotné náboje 20-NhPSv kalibru 20 x 138 mm Solothurn československej výroby, (jeden
nekompletný), ktoré boli určené na streľbu z vložných hlavní tankového kanóna 100 TK D10-TG
· 3 ks striel do jednotných nábojov 20-NhPSv kalibru 20 x 138 mm Solothurn československej výroby,
určených na výrobu streliva do vložnej hlavne tankového kanóna 100 TK D10-TG
· 1 ks náboj kalibru 12,7 mm, priebojno-zápalný (12,7PZ 32)
· 1 ks náboj kalibru 14,5 mm pre guľomet KPVT s identifikáciou 14,5PZ32,

· 19 ks nábojov kalibru 14,5 mm v nábojov páse s dnovou signatúrou „dtp, 56“, určených pre guľomet
KPVT14,5-PZ B32
· 2 ks striel kalibru 12,7 mm pre protilietadlový guľomet vzor 38/46, priebojno-zápalno-svietiace (12,7PZSv)
· 1 ks strela kalibru 14,5 mm s dnovou signatúrou „dtp, 85“
· 7 ks nábojov so stredovým zápalom, československej výroby, kalibru 7,62 x 54 R, laborované
oceľovými nábojnicami s dnovou signatúrou: „bxn 64“ a celoplášťovými tombakom plátovanými strelami
na hrote označenými čiernou farbou s červeným prúžkom, čo je označenie priebojnej zápalnej strely
· 1 ks náboja so stredovým zápalom, ruskej výroby, kalibru 7,62 x 54 R, laborovaný mosadznou
nábojnicou s dnovou signatúrou „46 42“ a celoplášťovou tombakom plátovanou strelou na hrote
označenou čiernou farbou s červeným prúžkom, čo je označenie priebojnej zápalnej strely
· 1 ks hlaveň, nečitateľného výrobného čísla, súčasť samočinného guľometu ruskej výroby, značky
Dektarev DP28, kalibru 7,62x54 mm R.
· 1 ks hlaveň zbrane, nečitateľného výrobného čísla, súčasť samočinného samopalu značky PPS-41,
kalibru 7,62x52 mm Tokarev
· 1 ks telo zbrane, výrobného čísla M1859, súčasť samočinného guľometu československej výroby vzor
52, kalibru 7,62x52 mm
· 3 ks oceľových závorníkov, súčasť samočinných guľometov československej výroby značky ČZ, vzor
59, kalibru 7,62x54 mm R., výr. č. 8444, 8424, A441
· 1 ks telo zbrane, výrobného čísla 1236675, súčasť samočinného ťažkého guľometu výroby USA,
značky Browning, model M2, kalibru .50 BMG
· 1 ks hlavne, nečitateľného výrobného čísla, v skorodovanom stave, súčasť opakovacej pušky ruskej
výroby, značky Mosin, kalibru 7,62 x 54 mm R, skrátená na 467 mm
· 1 ks telo zbrane s púzdrom záveru a záverom bez výrobného čísla, súčasť samočinného samopalu
značky PPS-41, kalibru 7,62x52 mm Tokarev
· 1 ks záver talianskej výroby, značky Mannlicher-Carcano, v skorodovanom stave, súčasť opakovacej
pušky, značky Mannlicher-Carcano, kalibru 6,5 x 52 mm Mannlicher-Carcano
· 1 ks opakovacej palnej zbrane, puška značky Mosin karabína, vzor 1944, kalibru 7,62 x 54 mm R, so
skorodovaným sklopným bajonetom, nestreľbyschopná, s nepriechodnou hlavňou a bez pažby
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, súčasť opakovacej pušky ruskej výroby,
značky Mosin karabína vzor 1944, kalibru 7,62 x 54 mm R
· 3 ks záverov, československej, resp. nemeckej výroby, súčasti opakovacích vojenských pušiek typu
Mauser 98
· 1 ks puzdra záveru, bez výrobného čísla, súčasť samočinného ťažkého guľometu výroby USA, značky
Browning, model M2, kalibru .50 BMG
· 3 ks oceľových závorníkov, súčasti samočinného guľometu československej výroby ČZ, vzor 26, kalibru
7,92 mm Mauser (8x57JS)
· 1 ks náboj kalibru 30 mm, bez zápalkovej skrutky a prachovej náplne, ozn. „6/76“ s dnovou signatúrou
„dtp,OTK,06,76“
· 3 ks osvetľovacích rakiet priemeru 40 mm, jedna s označením „Irv 1/79“ a dve s označením „irv25/83“
· 1 ks jednotného náboja kalibru 45 mm, trieštivo-trhavý JOF, ruskej výroby, pre kanón M 1937
· 2 ks delostreleckej míny, kalibru 81 mm WGR 34, nemeckej výroby, obsahujúce TNT
· 1 ks delostreleckej míny, kalibru 82 mm, obsahujúcej TNT
· 3 ks počinových púzdier z rumunskej míny kalibru 81 mm, obsahujúce TNT
· 1 ks počinové púzdro zo sovietskej delostreleckej míny kalibru 82 mm, obsahujúce TNT
· 1 ks delostreleckej strely kalibru 76,2 mm konštrukčne trieštivo trhavého typu, pre divízny kanón kalibru
76,2 mm ZIS, obsahujúcu TNT
· 2 ks delostreleckej míny, s poškodeným zapaľovačom, kalibru 81 mm WGR 34, obsahujúcej TNT
· 3 ks telá ručného protitankového granátu RPG 40, obsahujúce TNT
· 2 ks telá ručného granátu nemeckej výroby HG24, obsahujúce TNT
· 2 ks telá ručného granátu maďarskej výroby M42, obsahujúce TNT
· 9 ks telá ručného granátu sovietskej výroby RG-F1, obsahujúce TNT
· 10 ks nekompletných, poškodených zhrdzavených pákových zapaľovačov do ručných granátov typu
F-1, obsahujicich TNT
· 2 ks počinových puzdier do delostreleckých mín kalibru 81 mm, obsahujúcuch TNT
· 1 ks delostrelecký hlavový zapaľovač obsahujúci trhavinu TNT
· 1 ks valcový predmet (strelivina) vonkajšieho prierezu 20,5 mm o hmotnosti 92 g, obsahujúci
nitrocelulózu

· 1 ks valcový predmet (strelivina) vonkajšieho prierezu 39,5 mm o hmotnosti 718 g, obsahujúci
nitrocelulózu
· 5 ks valcový predmet (strelivina) vonkajšieho prierezu 52,5 mm o hmotnosti 430-442 g, obsahujúce
nitrocelulózu
· 1 ks sklenenú nádobu s obsahom streliviny v tvare šupiniek s hmotnosťou 17 g, obsahujúca
nitrocelulózu
· 1 ks vedierko s obsahom streliviny v tvare šupiniek, s hmotnosťou šupiniek 313 g, obsahujúce
nitrocelulózu
· 1 ks plechovú nádobku s obsahom streliviny v tvare valčekov o hmotnosti 2.295 g, obsahujúce
nitrocelulózu + DNT
· 3 ks vedierok s obsahom vysoko horľavých šupiniek o hmotnosti 1.809 g, 3.346 g a 3.362 g, obsahujúce
nitrocelulózu
· 1 ks sklenená nádoba s obsahom streliviny v tvare valčekov a doštičiek o hmotnosti 1.987 g,
obsahujúce nitrocelulózu
· 1 ks sklenenú nádobu s obsahom streliviny v tvare šupiniek o hmotnosti 585 g, obsahujúce
nitrocelulózu
· pásiky, tvorené nitrocelulózovým prachom, o hmotnosti 211 g
· zmes šedo-čiernych zrniek, čierny prach, o hmotnosti 368 g
· valčeky obsahujúce strelivinu o hmotnosti 16 g, 28 g, 45 g, 32 g, obsahujúce nitrocelulózu
· šupinky obsahujúce strelivinu (nitrocelulózový prach) o hmotnosti 395 g
· 6 ks dielčích náplní, súčasti delostreleckých mín kalibru 98 mm, obsahujúcich strelivinu (nitrocelulózový
prach)
· doštičky obsahujúce strelivinu (nitrocelulózový prach) o hmotnosti 91 g
· plechovú nádobu s obsahom doštičiek a šupín tvorených strelivinou, nitrocelulózovým prachom, o
hmotnosti 252 g
· šedo-čiernu zmes v tvare krúžkov, obsahujúca čierny prach
· 9 ks PVC nádob s obsahom streliviny (nitrocelulózy a čierneho prachu) v tvare šupiniek o hmotnosti
170 g
· 1 sklenenú nádobu s obsahom streliviny (nitrocelulózy) v tvare valčekov o hmotnosti 230 g
· šedočierne šupinky obsahujúce strelivinu (nitrocelulózový prach) o hmotnosti 22 gramov
· žltohnedé pásiky obsahujúce čierny prach o hmotnosti 125 g
· 4 ks umelohmotných puzdier s hrudkovou hmotou čiernej farby, obsahujúcu čierny prach
· 2 ks rezov náboja kalibru 30 mm s dĺžkou nábojnice 211mm, obsahujúce strelivinu, s neiniciovanou
zápalkou, obsahujúce nitrocelulózu
· 3 ks rezov náboja kalibru 37 mm s dĺžkou nábojnice 155 mm, obsahujúce strelivinu, s neiniciovanou
zápalkou, s obsahom nitrocelulózy
· 2 ks rezov náboja kalibru 30 mm, s dĺžkou nábojnice 155 mm, obsahujúce výbušninu, pre kanón GŠ
- 30, obsahujúce nitrocelulózu
· 4 ks rezov náboja kalibru 30 mm, s dĺžkou nábojnice 165 mm, obsahujúce výbušninu, pre kanón 2A42,
obsahujúce nitrocelulózu
· 3 ks rezov jednotného náboja kalibru 14,5 mm, obsahujúce výbušninu, pre guľomet KPVT, s obsahom
nitrocelulózy
· 1 ks rezu náboja kalibru 20 mm, obsahujúci výbušninu, obsahujúci nitrocelulózu
· 5 ks rezov náboja kalibru 12,7 mm, obsahujúce výbušninu, s obsahom nitrocelulózy
· strelivinu o hmotnosti 197 g, v umelohmotnej nádobe, v tvare zelených trubičiek a žltohnedých valčekov,
obsahujúcu nitrocelulózu a nitroglycerín
· 2 ks hlavní zbraní, výrobných čísiel X2371, resp. K856(x-nečitateľné), ktoré boli časťami opakovacích
pušiek československej výroby, zn. ČZ vzor 24, kalibru 7,92 Mauser, vyrobených najneskôr v roku 1942
· 1 ks hlaveň nečitateľného výrobného čísla, samočinného guľometu ruskej výroby, značky MAXIM,
model 1910, kalibru 7,62x54 mm R, vyrobeného najneskôr v roku 1945
· 1 ks hlavne s púzdrom záveru, nemeckej pušky M98, kalibru 7,92 mm Mauser vyrábaná v rokoch 1898
až 1945
· 1 ks hlaveň nečitateľného výrobného čísla, samočinného samopalu maďarskej výroby, značky Danuvia
M43, kalibru 9 mm Mauser, vyrábaného do roku 1945
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, výrobného čísla hlavne 246, časť, resp. súčasť opakovacej pušky,
dánskej výroby značky Krag-Jorgensen, model M89 (nápis na puzdre záveru HAERENS 1915), kalibru
8 x 58 mm R, vyrobená v roku 1915

· 1 ks záver č. 26,980,779 dánskej pušky zn. Krag-Jorgensen, kalibru 8x58 mm R, vyrobený najneskôr
v roku 1929
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, časť, pakovacej pušky rakúsko-uhorskej
výroby značky Mannlicher, model 1889, kalibru 8 x 52 mm R, vyrobená najneskôr v roku 1919
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, časť, resp. súčasť opakovacej pušky
rakúsko-uhorskej výroby, značky Mannlicher, model 1895, kalibru 8 x 50 mm R, vyrobená najneskôr v
roku 1919
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, časť, resp. súčasť opakovacej pušky,
rakúsko-uhorskej výroby značky Steyer - Mannlicher, model 1893, kalibru 6,5x53 mm R, vyrobená
najneskôr v roku 1919
· 1 ks hlavne, výrobného čísla 7140A, ktorá bola časťou samočinného guľometu nemeckej výroby,
značky MG - 34, kalibru 7,92 mm Mauser Blanc, vyrobená najneskôr v roku 1945
· 1 ks hlaveň, výrobného čísla 1236675, súčasťou samočinného ťažkého guľometu výroby USA, značky
Browning, model M2, kalibru .50 BMG, vyrobenú najneskôr v roku 1945
· 2 ks textilných obalov obsahujúce strelivinu v tvare trubičiek hnedej farby, pochádzajúce z delostreleckej
munície kalibru 76 mm ruskej výroby, obsah nitrocelulóza, vyrobených najneskôr v roku 1944, ktorých
hodnota je cca 50,--Eur
· 1 ks krátkej ručnej palnej zbrane, samonabíjacia pištoľ československej výroby, značky ČZ 24,
kalibru 9 mm Browning, nečitateľného výrobného čísla, so zásobníkom, bez črienok a úderníka,
nestreľbyschopná, vyrobenú najneskôr v roku 1938
· 1 ks krátkej ručnej palnej zbrane, samonabíjaciu pištoľ nemeckej výroby, značky Steyr, model Pieper
1908, kalibru 6,35 mm Browning, nečitateľného výrobného čísla, v značne skorodovanom stave bez
spúšťového mechanizmu, zásobníka a črienok, vyrobenú najneskôr v roku 1939
· 1 ks krátkej ručnej palnej opakovacej zbrane, revolver belgickej výroby, kalibru 380, nezistenej značky
a výrobného čísla, v skorodovanom stave, bez spúšťového a bicieho mechanizmu, bez vyrážacej tyčky
nábojníc a bez tyčky valca, s podomácky vyrobenými drevenými črienkami, vyrobený najneskôr v roku
1899
· 1 ks tela zbrane s púzdrom záveru, ktoré boli súčasťou nemeckého guľometu MG-34, kalibru 7,92 mm
Mauser s muškou a dvojnožkou, vyrobené najneskôr v roku 1945
· 1 ks hlaveň, nečitateľného výrobného čísla, ktorá bola časťou samočinného guľometu nemeckej výroby,
značky MG - 42, kalibru 7,92 mm Mauser, vyrobená najneskôr v roku 1945
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, súčasť opakovacej pušky
československej výroby, značky vz. 23, kalibru 7,92 mm Mauser, vyrobená v roku 1922-1923
· 1 ks hlavne s puzdrom záveru, nečitateľného výrobného čísla, súčasť opakovacej pušky
československej výroby, značky vz. 23, kalibru 7,92 mm Mauser, v nestreľbyschopnom stave, vyrobená
v roku 1922-1923
· 1 ks puzdro záveru, bez viditeľného výrobného čísla, súčasť opakovacej pušky rakúsko-uhorskej
výroby, značky Mannlicher M95, kalibru 8x50 mm R Mannlicher, vyrobené najneskôr v roku 1920
· 1 ks hlaveň nečitateľného výrobného čísla, súčasť samočinného guľometu nemeckej výroby, značky
MG - 42, kalibru 7,92 mm Mauser, vyrobená najneskôr v roku 1929
· 1 ks hlaveň s puzdrom záveru, výrobného čísla 6442M2, ktoré boli časťou, resp. súčasťou opakovacej
pušky, československej výroby značky ČZ 24, kalibru 7,92 mm Mauser
· 1 ks hlaveň rakúsko-uhorskej pušku Werndl 1867, vyrábaná v rokoch 1870 až 1879
· 2 ks hlavne, nečitateľného výrobného čísla, ktorá bola časťou samočinného guľometu nemeckej výroby,
značky MG - 34, kalibru 7,92 mm Mauser Blanc,
vyrobenú najneskôr v roku 1945
· 321 ks puškových nábojov so stredovým zápalom kalibru 8x57 JS (7,92 Mauser) vyrobených najneskôr
v roku 1939
· 19 ks puškových nábojov so stredovým zápalom kalibru 8x56 R M30S, vyrobených najneskôr v roku
1939
· 1 ks nemeckej pištole P08 Parabellum, kalibru 9 mm Luger vyrábanej v rokoch 1908 až 1945
· 1 ks krátkej, ručnej, palnej, opakovacej zbrane revolver belgickej výroby, typu Lefaucherux kalibru
11 mm Lefaucheus, nezisteného výrobného čísla, bez spúšťacieho mechanizmu s chýbajúcou krytkou
valca, bez vyrážacej tyčky nábojníc, pútka a lučíka, vyrobený najneskôr v roku 1899
· 2 ks rezov protitankovej raketovej munície typu „panzerschreck“, vyrobených najneskôr v roku 1945,
s hodnotou cca 50,--Eur
· 1 ks rez delostreleckého náboja kalibru 76 mm šrapnelovitého typu, vyrobený najneskôr v roku 1939,
s hodnotou cca 30,--Eur

· 1 ks znehodnotenej zbrane, vojenská puška, nemeckej výroby značky Mauser 98, kalibru 7,92 mm
Mauser, výrobného čísla 1793a, vyrobená najneskôr v roku 1920
· 1 ks znehodnotenej zbrane, vojenská puška, československej výroby značky ČZ 24, kalibru 7,92 mm
Mauser, nečitateľného výrobného čísla, vyrobená najneskôr v roku 1924, ktorej hodnota je cca 300,--Eur
· 1 ks znehodnotenej zbrane, vojenská puška, ruskej výroby, značky SVT 40, kalibru 7,62 x 39
mm, nečitateľného výrobného čísla, bez zásobníka, pažba nahradená podomácky vyrobenou pažbou,
vyrobená najneskôr v roku 1942
· 5 ks nábojov nemeckej výroby kalibru 7,92 mm Mauser (8x57 JS) vyrobené v roku 1944
· 1 ks náboja nemeckej výroby kalibru 7,92 mm Mauser (8x57 JS), vyrobený v roku 1945
· 1 ks náboj kalibru 9 mm Luger, vyrobený v roku 1943
· 10 ks nábojov kalibru Luger 9 mm s dnovou signatúrou „St. 15 44 ak“ vyrobené v roku 1944
· 6 ks nábojov kalibru 8x50 R Mannlicher s dnovou signatúrou „cr/19/20/“ vyrobené v roku 1920
· 1 ks znehodnoteného záveru, československej výroby, ktorý bol súčasťou opakovacej vojenskej pušky
typu Mauser 24/98, bez čitateľného výrobného čísla, vyrobený najneskôr v roku 1942
· 1 ks nekompletného záveru, ktorý je vhodný na použitie do samočinných guľometov nemeckej výroby,
značky MG 34,kalibru 7,92 mm Mauser (8x57 JS), bez úderníka, vyrobený najneskôr v roku 1945
· 1 ks minca - denár z roku 1678
· 5 ks železných romboidných tujakovitých hrotov šípov do kuše, z 15. storočia
· 1 ks romboidný železný hrot šípu do luku, z 15. storočia
· 1 ks plochý železný hrot šípu do luku s trojuholníkovou hlavicou, z 15. storočia
· 1 ks železný fragment neurčenej munície, najneskôr z roku 1945
· 48 ks železných klincov, z 16 až 18 storočia
· 1 ks železná podkova, z 16 až 18 storočia
· 1 ks fragment železnej podkovy, z 16 až 18 storočia
· 2 ks neurčených fragmentov železných predmetov, z 16 až 18 storočia
· 30 ks fragmentov kuchynskej glazovanej keramiky, z 16 až 18 storočia
· 2 ks fragmentov kachlíc z girlandovou a rastlinou výzdobou, z 16 až 18 storočia
· 1 ks fragment zeleno glazovanej fajky, z 16 až 18 storočia
Podľa § 83 ods. 1 písm. g/ Tr. zák. súd zhabáva veci:
· 44 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-čvdš/a vyrobené v roku 1986 výrobcom Zeveta Bojkovice
· 30 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-čv1 vyrobené v roku 1970 výrobcom Zeveta Bojkovice
· 20 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-čv1 vyrobené v roku 1985 výrobcom Zeveta Bojkovice
· 30 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-z11/a-, s jednou svetlicou vyrobené v roku 1966
výrobcom Zeveta Bojkovice
· 10 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-z11/a-, zelená s jednou svetlicou vyrobených v roku
1988 výrobcom Zeveta Bojkovice
· 10 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-z11/a-, zelená s jednou svetlicou vyrobených v roku
1978 výrobcom Zeveta Bojkovice
· 10 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-OrD, oranžový dym vyrobený v roku 1982 výrobcom
Zeveta Bojkovice
· 10 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-Osp-el - osvetľovací s padákom vyrobený v roku 1987
výrobcom Zeveta Bojkovice
· 10 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-mD - modrý dym, vyrobený v roku 1984 výrobcom Zeveta
Bojkovice
· 10 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-NSL - náboj slzotvorný vyrobený v roku 19884 výrobcom
Zbrojovka Jablúnka
· 10 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm, uložený v originálnom obale
· 8 ks signálny náboj kalibru 26,5 mm Sig-zl1/a-, zelený s jednou svetlicou vyrobený v roku 1984
výrobcom Zeveta Bojkovice
· 2 ks signálny náboj kalibru 26,5 mm Sig-zl1/a-, zelený s jednou svetlicou vyrobený v roku 1988
výrobcom Zeveta Bojkovice
· 2 ks signálny náboj kalibru 26,5 mm Sig-zl1/a-el, zelený s jednou svetlicou vyrobený v roku 1988
výrobcom Zeveta Bojkovice
· 2 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-Osp - osvetľovací s padákom vyrobený v roku 1968
výrobcom Zeveta Bojkovice

· 9 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-Osp - osvetľovací s padákom vyrobený v roku 1989
výrobcom Zeveta Bojkovice
· 5 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-Osp - osvetľovací s padákom vyrobený v roku 1990
výrobcom Zeveta Bojkovice
· 7 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-b1/a - biely s jednou svetlicou vyrobený v roku 1984
výrobcom Zeveta Bojkovice
· 2 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-OrD-el, oranžový dym vyrobený v roku 1976 výrobcom
Zeveta Bojkovice
· 1 ks signálny náboj kalibru 26,5 mm Sig-čv1 vyrobené v roku 1961 výrobcom Zeveta Bojkovice
· 1 ks signálny náboj kalibru 26,5 mm Sig-čvdš, červený dážď, vyrobený v roku 1958 výrobcom Zeveta
Bojkovice
· 2 ks signálnych nábojov kalibru 26,5 mm Sig-čvdš, červený dážď, vyrobené v roku 1954 výrobcom
Zeveta Bojkovice
· 1 ks signálny náboj kalibru 26,5 mm Sig-Š-šrapnel, vyrobený v roku 2006 nezisteným výrobcom
· 23 ks brokových nábojov kalibru 12, rôznej laborácie a výrobcov
· 19 ks brokových nábojov kalibru 16, rôznej laborácie a výrobcov
· 293 ks nábojov kalibru 7,92 mm Mauser (8x57 JS), rôznej laborácie a výroby
· 35 ks nábojov kalibru 7,62x54 R, so stredovým zápalom, s rôznou dnovou signatúrou
· 4 ks skorodovaných nábojov so stredovým zápalom, maďarskej výroby, kalibru 8 x 56 R M30S,
laborované mosadznými nábojnicami s rôznou dnovou signatúrou a celoplášťovými strelami
· 74 ks nábojov so stredovým zápalom, ruskej výroby, kalibru 7,62 x 54 R, laborované mosadznými
nábojnicami s dnovou signatúrou: „JI 910 - 1 ks, T 15 - 1 ks, T 13 - 9 ks, T 14 - 6 ks, 10 II - 26 ks, JI
914 - 10 ks, JI T 911 - 1 ks, 10 I - 6 ks, JI K 911 - 1, 10 III - 3 ks, JI T 911 II - 8 ks, JI K 911 III - 2 ks“
a celoplášťovými niklovanými strelami
· 61 ks nábojov so stredovým zápalom, rôznej výroby, kalibru 7,92 mm Mauser (8 x 57 JS), laborované
mosadznými nábojnicami s rôznou dnovou signatúrou a celoplášťovými strelami
· 2 ks nábojov so stredovým zápalom, československej výroby, kalibru 7,62x 54 R, laborované oceľovými
nábojnicami s dnovou signatúrou: „bxn 69“ a celoplášťovými tombakom plátovanými strelami na hrote
označenými zelenou farbou, čo je označenie svietiacich striel
· 3 ks nábojov so stredovým zápalom, československej výroby, kalibru 7,62x 54 R, laborované oceľovými
nábojnicami s dnovou signatúrou: „bxn 63“ a celoplášťovými tombakom plátovanými strelami na hrote
označenými striebornou farbou
· 3 ks nábojov so stredovým zápalom, československej výroby, kalibru 7,62x 54 R, laborované oceľovými
nábojnicami s dnovou signatúrou: „bxn 62“ a celoplášťovými tombakom plátovanými strelami na hrote
označenými striebornou farbou
· 5 ks nábojov so stredovým zápalom, československej výroby, kalibru 7,62x 54 R, laborované oceľovými
nábojnicami s dnovou signatúrou: „bxn 86“
· 4 ks nábojov so stredovým zápalom, kalibru 7,62x 54 R, s rôznou dnovou signatúrou a rôznou strelou
· 19 ks nábojov so stredovým zápalom kalibru 8x57 JS
· 24 ks nábojov so stredovým zápalom kalibru 7,62x39 s rôznou laboráciou
· 3 ks nábojov kalibru 9 mm Makarov, rôznej výroby a laborácie
· 5 ks náboja s okrajovým zápalom, rôznej výroby, kalibru 22 Long Rifle
· 99 ks nábojov so stredovým zápalom, kalibru 8x50 R, skorodovaných
· 1 ks delostrelecká nábojnica kalibru 8 cm pre kanón 13/33 M
· 1 ks delostrelecká nábojnica kalibru 15 cm pre kanón 14/33 M
· 22 ks nábojníc kalibru 12,7 mmv nábojovom páse
· 13 ks nábojníc kalibru 12,7 mm
· 1 ks strela kalibru 12,7 mm
· 1 ks náboj kalibru 20 mm Solothurn
· 1 ks náboj kalibru 20 mm
· 2 ks poškodená delostrelecká nábojnica kalibru 45 mm
· 1 ks delostrelecká mína kalibru 50 mm
· 4 ks rezov náboja kalibru 12,7 mm
· 5 ks rezov náboja kalibru 14,5 mm
· 4 ks neiniciovaná zápalková skrutka delostreleckého náboja
· 5 ks rezov náboja kalibru 30 mm s dĺžkou nábojnice 165 mm, príslušnej pre kanón 2A42 sovietskej
konštrukcie

· 1 ks rezu náboja kalibru 30 mm s dĺžkou nábojnice 211 mm, pre protilietadlový divízny kanón PLDvK
vz. 53/59
· 4 ks rezov náboja kalibru 37 mm s dĺžkou nábojnice 155 mm
· 2 ks nekompletných nábojov kalibru 30 mm s dĺžkou nábojnice 165 mm, príslušné pre kanón 2A42
sovietskej konštrukcie
· 2 ks nábojov kalibru 30 mm s dĺžkou nábojnice 211 mm
· 4 ks delostreleckých nábojov kalibru 3,7 cm bez prachovej náplne s neiniciovanou zápalkou skrutkov
a bez výbušných elementov v strele,
· 1 ks delostreleckého náboja kalibru 40 mm bez prachovej náplne so strelou
· 3 ks rez delostreleckého náboja kalibru 45 mm
· 1 ks rez delostreleckého náboja kalibru 76 mm trieštivo-trhavého typu
· 2 ks súčastí zapaľovačov sovietskej výroby pre ručné obranné granáty typu F-1
· 1 ks skorodovaného tela protitankovej munície kalibru 73 mm PG15Nh
· 1 ks delostrelecká strela trieštivo - trhavého typu kalibru 152 mm bez výbušných elementov
· 2 ks časti mínometu kalibru 120 mm, hlaveň a ložište
· 1 ks znehodnotená hlaveň, nečitateľného výrobného čísla, ktorá bola časťou samočinného guľometu
československej výroby, značky vz. 52, resp. 52/57, kalibru 7,62 x 45 mm, resp. 7,62 x 39 mm
· 2 ks znehodnotených hlavní, na jednej je výrobné číslo A1071K, a druhá nemala čitateľné výrobné
číslo, ktoré boli časťami samočinných guľometov československej výroby, vz. 26, kalibru 7,92 mm
Mauser
· 1 ks náboja so stredovým zápalom, československej výroby, kalibru 7,62x 39, laborovaný oceľovou
nábojnicou s dnovou signatúrou: „bxn 53“
· 2 ks záveru hlavne, ktorý tvoril súčasť samopalu ruskej výroby značky PPS - 41, v neúplnom a
skorodovanom stave
· 1 ks znehodnoteného samopalu nemeckej výroby, model MP, kalibru 9 mm Luger, výrobného čísla
1186 (na závere)
· 2 ks „torzo“ zbrane bez záveru, vojenskej pušky, ruskej výroby, značky Mosin, kalibru 7,62 x 54 mm
R, nečitateľného výrobného čísla, so zhrdzaveným puzdrom záveru a s ohnutou hlavňou
· 1 ks znehodnoteného záveru, československej výroby, ktorý bol súčasťou opakovacej vojenskej pušky
typu Mauser 24/98, bez čitateľného výrobného čísla
· 1 ks neúplnej (bez záveru) znehodnotenej zbrane, vojenská puška, typu Mauser, kalibru 7,92 mm
Mauser, nečitateľného výrobného čísla
· 135 ks nábojov kalibru 7,62x 25 Tokarev
· 1 ks oceľového závorníka, ktorý bol súčasťou záveru samočinného guľometu československej výroby,
značky ČZ vzor 26, kalibru 7,62 mm Mauser (8x57 JS), bez úderníka.
odôvodnenie:
Prokurátor Okresnej prokuratúry v Martine podal na Okresný súd Martin dňa 30.05.2016 návrh na
schválenie dohody o vine a treste vo veci vedenej pod sp. zn. 1T/36/2016 v súlade s ust. § 233 ods. 1
Tr. por. obsahujúcom náležitosti uvedené v § 233 ods. 2 Tr. por. dodržiac aj ust. § 233 ods. 3 Tr. por..
Samosudca návrh dohody o vine a treste preskúmal a podľa jeho obsahu a tiež podľa obsahu spisu v
súlade s ust. § 331 ods. 1 písm. a/ Tr. por. určil termín verejného zasadnutia na rozhodnutie o návrhu
dohody o vine a treste. Na verejnom zasadnutí konanom dňa 12.07.2016 bol prejednaný podaný návrh
na schválenie dohody o vine a treste v súlade s ust. § 332 ods. 1 Tr. por. a za stálej prítomnosti
samosudcu, zapisovateľa, prokurátora, obvineného v súlade s ustanovením § 333 ods. 1 Tr. por..
Na verejnom zasadnutí prokurátor predniesol návrh na schválenie dohody o vine a treste v tom znení
ako bol podaný v súlade s ust. § 333 ods. 2 Tr. por. s tým ďalej, že samosudca postupom podľa §
334 ods. 2 Tr. por. oznámil svoje výhrady stranám a za účelom možnosti navrhnutia nového znenia
dohody súd prerušil verejné zasadnutie na potrebný čas s tým výsledkom, že sa strany dohodli na jej
novom znení tak, ako je uvedený aj vo výrokovej časti tohto rozsudku. Následne samosudca postupom
podľa § 333 ods. 3 Tr. por. zistil formou otázok, že obvinený rozumie podanému návrhu na dohodu
o vine a treste, súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa vzdával
práva na verejný súdny proces, taktiež rozumel, čo tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu,
rovnako bol poučený ako obvinený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, tiež, že mu bola

daná možnosť na slobodnú voľbu obhajcu a s týmto obhajcom by sa mohol radiť o spôsobe obhajoby,
rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste, právnej kvalifikácii skutku ako trestných
činov - zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods. 1 písm. b/
Tr. zák. a prečin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva podľa § 249 ods. 1 Tr.
zák. v ňom uvedeného, potvrdil tiež, že bol oboznámený s trestnou sadzbou, ktorú zákon ustanovuje za
tieto trestné činy - zločin a prečin kladené mu za vinu, dobrovoľne sa priznal a uznal vinu za spáchaný
skutok, ktorý sa v návrhu dohody o vine a treste kvalifikuje ako určité trestné činy - zločin nedovoleného
ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. a prečin poškodzovania
a znehodnocovania archeologického dedičstva podľa § 249 ods. 1 Tr. zák., súhlasil s navrhovaným
trestom, trest prijal a v stanovených lehotách sa podriadi jeho výkonu a ochrannému opatreniu - zhabaniu
vecí, uvedomoval si, 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, pričom
bola v rámci kladenia otázok obvinenému splnená podmienka uvedená v § 334 ods. 1 Tr. por., teda, že
obvinený na všetky kladené otázky podľa ustanovenia § 333 ods. 3 Tr. por. odpovedal „áno“.
Po vyjadrení sa obvineného ku všetkým otázkam súd zistil vyjadrenia ostatných a už po
predchádzajúcom oboznámení sa s obsahom návrhu dohody o vine a treste a vychádzajúc aj z obsahu
spisu sa súd odobral na záverečnú poradu.
Z obsahu spisu tiež vyplýva, že obvinený využil možnosť konať o dohode o vine a treste. O konaní o
dohode o vine a treste bola spísaná zápisnica na Okresnej prokuratúre Martin dňa 30.05.2016, ktorá
obsahuje účastníkov konania o dohode o vine a treste, vrátane poučení všetkých prítomných, tiež
upozornenie pre obvineného, otázky prokurátora obvinenému a jeho odpovede a na podklade tejto
zápisnice o konaní o dohode o vine a treste bola ešte toho istého dňa, t. j. 30.05.2016 v súlade s ust. §
232 ods. 7 Tr. por. uzavretá dohoda o vine a treste v tom znení, ako je uvedená aj v návrhu prokurátora
súdu na schválenie dohody o vine a treste. Z obsahu spisu tiež vyplýva, že boli splnené všetky zákonné
podmienky na jej uzavretie a súčasne, že obvinený vyhlásil, že navrhuje uzavretie dohody o vine a treste
v intenciách dohody a súhlasil tiež s jej predložením Okresnému súdu v Martine.
Súd mohol v súlade s ustanovením § 334 ods. 1 Tr. por. rozhodovať len o skutku, jeho právnej kvalifikácii,
primeranosti trestu, ochrannom opatrení, v rozsahu uvedenom v návrhu na dohodu o vine a treste, keďže
obvinený na všetky otázky odpovedal „áno“ a následne v súlade s ust. § 334 ods. 4 Tr. por. túto dohodu
o vine a treste schválil po predchádzajúcej úprave znenia dohody postupom podľa § 334 ods. 2 Tr. por.,
čo potvrdil rozsudkom, ktorý verejne vyhlásil na konanom verejnom zasadnutí tak, ako bol uvedený v
upravenom návrhu na schválenie dohody o vine a treste.
Z obsahu skutku uvedeného aj vo výrokovej časti tohto rozsudku je nesporné a obvineným
priznané, že bez povolenia hromadil strelné zbrane, strelivo a výbušniny, čím spáchal zločin
nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods. 1 písm. b/ Tr. zák., a že
neoprávnene prechovával archeologický nález, čím spáchal prečin poškodzovania a znehodnocovania
archeologického dedičstva podľa § 249 ods. 1 Tr. zák.. Zákonu neodporuje ani dohodnutý úhrnný trest
odňatia slobody s povolením podmienečného odkladu jeho výkonu a určením primeranej skúšobnej
doby, trest prepadnutia vecí a zhabanie vecí, všetko tak, ako je to uvedené aj vo výrokovej časti tohto
rozsudku a s použitím zákonných ustanovení uvedených taktiež aj vo výrokovej časti tohto rozsudku.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie (§334 ods. 4 Tr. por.).
Dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok je prípustné iba za
podmienky uvedenej v § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.
Rozsudok nadobudne právoplatnosť vyhlásením. ( § 334 ods. 5 Tr. por.)

