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TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Samosudca Okresného súdu Brezno JUDr. Mário Šulej zastúpený samosudkyňou JUDr. Alicou Gálovou
na verejnom zasadnutí konanom dňa 26. mája 2014 v trestnej veci obvineného C. T. takto

r o z h o d o l :

Schvaľuje dohodu o vine a treste zo dňa 6. mája 2014, č. 1Pv 242/13 medzi obvineným C. T. a Okresnou
prokuratúrou Brezno a potvrdzuje, že

obvinený C.  T. N. W. C. P. Í. B. F. ,

nar. XX. J. XXXX P. X., trvale bytom X., T. XXXX/XX, strojník, zamestnanec L. G. - Č. X.,

s a   u z n á v a   z a   v i n n é h o

v bode 1

z prečinu poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva podľa § 249 ods. 1, 2 písm.a
Tr. zák.,

v bode 2
prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák.

p r e t o ž e

1/ od bližšie nezistenej doby roku 2011 do 11. novembra 2011 na rôznych miestach v okrese Brezno, za
pomoci detektora kovov vyhľadával a v X., D.. T. XXXX/XX neoprávnene prechovával najmenej 85 ks
archeologických nálezov z obdobia novoveku až do roku 1945 v hodnote 301,40 €,

2/ dňa 5. mája 2013 v k.ú. Dolná Lehota, v lesnom poraste za pomoci detektora kovov našiel 2 ks streliva
kalibru 9 mm s označením CMC 9L, 2 ks streliva nezisteného kalibru, vzor 1939 so znakom prekrížených
písmen H a A, svetlicu s označením CBL s červeným ukončením a 800 ks streliva kalibru 7,92 mm,
vzor 1939, ktoré bolo poukladané na sebe v jame, zakryté zeminou, čiastočne skorodované, niektoré
osadené v kovových vsuvkách zabalené v papieri s nápisom PIROTECHNIA, ktoré si vložil do ruksaku,
naložil do pripraveného osobného motorového vozidla, s ktorým chcel odísť do miesta svojho trvalého
bydliska, pričom v Dolnej Lehote bol zastavený policajnou hliadkou,

t e d a



v bode 1

neoprávnene vyhľadával a prechovával archeologický nález a taký čin spáchal detektorom kovov,

v bode 2

sebe zadovážil a držal strelivo bez povolenia,

a   z a   t o   s a   o d s u d z u j e

Podľa § 249 ods.2 Tr. zák., § 38 ods.2,3,8 Tr. zák., § 36 písm.j,l Tr. zák., § 37 písm.h Tr. zák., § 41 ods.1
Tr. zák. na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 1 (jeden) rok.

Podľa § 49 ods.1 písm.a Tr. zák. sa obvinenému výkon trestu podmienečne odkladá.

Podľa § 50 ods. 1 Tr. zák. sa obvinenému určuje skúšobná doba 1 a 1/2 (jeden a pol) roka.

Podľa § 60 ods. 1 písm.c Tr. zák. sa obvinenému ukladá trest prepadnutia vecí:
- 4 x mlynárska plomba,
- plomba,
- vojenský odznak, rakúska cisárska orlica, plastické prelamované kovanie, na zadnej strane v spodnej
časti uško na uchytenie,
- odznak pamätný (na východný gront) vojenský 75. pechotného regimentu Rakúsko-Uhorskej armády,
ovál v spodnej časti s plastickými dubovými ratolesťami, v hornej časti kruhopis INF 75.RGT 1914-1917,
v strede plastické zobrazenie poprsí dvoch vojakov v nemeckých uniformách z obdobia I. svetovej
vojny, vojak na pravej strane má zodvihnutú pravú ruku, vojak v strede pozerá do ďalekohľadu, obaja
sú zobrazení z profilu otočení doprava, vľavo od vojakov sa nachádza plastika kríža s korpusom, pod
ním poľná lopatka, v pozadí je jemný relióf horskej siluety, v spodnej časti odznaku je legenda: KOTE
363 RAWA RUSKA - AMSAN AN DER SZRENIAWA KARPATHEN MARTYNOW STARY HODOW,
neoficiálne nosený na klope poľného kabátu u členov regimentu,
- medaila, rád cisára Františka Jotefa, Rakúsko-Uhorsko, Averz: Kruhopis s legendou: FRANZ JOSEPH
KAISER V OSTERREICH KONIG V BOHMEN ETC APOST KONIG V UNGARN, reliéfna busta cisára
s vavrínovým vencom z profilu; Reverz: dve olivové ratolesti v strede, legenda: 2 DECEMBER 1875,
reliéf značne erodovaný,
- pracka z opaska armáda, dôstojnícka, Slovenský štát, pravouhlá s plasticky vyobrazeným štátnym
znakom,
- odznak vojenský, štátny znak, Slovenský štát,
- gombík vojenský(?) s reliéf so štátnym znakom - dvojhlavá korunovaná orlica drží v pazúroch žezlo a
jablko s krížom, na prsiach má náhrdelník a zjednodušený erb s vyobrazením sv. Juraja zabíjajúceho
draka, Rusko,
- gombík z armádnej uniformy, v strede veľká reliéfna číslovka 1, plocha pokrytá perlovcom Rakúsko-
Uhorsko,
- gombík z armádnej uniformy, plocha pokrytá perlovcom, Rakúsko Uhorsko,
- gombík z armádnej uniformy reliéfne zdobený, šrafovaním štvrtená plocha na nej prekrížené meče,
Československo,
- gombík z armádnej uniformy reliéfne zdobený, šrafovaním štvrtená plocha na nej prekrížené meče,
Československo,
- gombík, polguľový dutý,
- gombík, polguľový dutý,
- gombík, polguľový dutý,
-; gombík z oblečenia, štyri dierky, kruhopis FRANZ BUBAČEK WIEN (dvorný krajčír na cisárskom dvore
spomínaný v súpise z roku 1899)
- nábojnica z náboja so stredovým zápalom typ Mauser 7,92x57, zbrojovka Považská Bystrica, sploštené
ústie, zápalka nevybuchnutá,
- strela do predovky, ráž 15mm



- strela do predovky, ráž 13mm
- strela do predovky, ráž 12mm
- strela do predovky, ráž 12mm
- strela do predovky, ráž 12mm
- strela do predovky, ráž 13mm, neobrúsený odliatok
- strela do predovky, ráž 12mm, neobrúsený odliatok
- medailón s plastickým vyobrazením Madony s dieťaťom, po obvode plastický pletenec, na reverze
nápis CRACIURUL ARMATEI 1944 (armádne Vianoce 1944), Rumunsko
- Medailón náboženský, Averz: reliéf popsie Panny Márie kruhopis: IES.CHRIST; Reverz: reliéf poprsie
Ježiša Krista, kruhopis: SALVATOR MUNDI
- faléra, kruhová prelamovaná, plechová, štyalizovaný rastlinný ornament,
- ozdobné plechové kovanie v tvare štvorlístka v strede dva pozdĺžne otvory na pripevnenie,
- fragment liateho ozdobného predmetu s reliéfnou výzdobou vo forme štylizovaných rastlinných vzorov,
- fragment liateho ozdobného predmetu s reliéfnou výzdobou vo forme štylizovaných rastlinných vzorov,
- fragment liateho ozdobného predmetu s reliéfnou výzdobou vo forme štylizovaných rastlinných vzorov,
- ozdobné plechové knižné kovanie,
- ozdobné plechové knižné kovanie,
- ozdobné plechové knižné kovanie,
- nápisový štítok, Legenda: BRAUN TESTVÉRE? LIKARKULONLEGESSEGEK 6 BUD. PEST. VIII. ??
R. III ??, oválny plechový,
- nápisový štítok s adresou, obdĺžnik so skosenými rohmi, otvor na zavesenie v strede hornej čaqsti,
legenda: ALSÓ LEHOTA 32,
- kruhové plechové plytké viečko zo spodnej časti značka pražskej fabriky na porcelán: Kruhopis
Fritzsche&Thein Prag okolo Rakúskej orlice
- vypuklé viečko na fajku, liate,
- fragment hlavice fajky, reliéfne zdobená: násadka trúbele zdobená obežným plastickým pásom, koreň
komínčeka zdobený husto zvisle presekávaným obežným plastickým pásom, nad ním náznak rytej
výzdoby, vrchná časť komínčeka nezachovaná, fajka nesie stopy ručnej výroby (nie je lisovaná vo forme),
- ihla,
- ocieľka od kresadla,
- minca bližšie neurčená, sekundárne urobený otvor na okraji, Turecko,
- minca, 15 grajciarov, František I., Raskúsko, typ Huszár 2040, sekundárne v strede prederavená,
- minca, 15 grajciarov, František I., Raskúsko, typ Huszár 2040, slabo čitateľná,
- minca, 3 grajciarov, František I., Raskúsko, typ Huszár 2022, sekundárne v strede prederavená,
- minca, 1 grajciar, František I., Raskúsko, typ Huszár 2029,
- minca, 1 grajciar, František I., Raskúsko, podobná typu Huszár 2027, zle čitateľná,
- minca, 1 grajciar, František I., Raskúsko, typ Huszár 2029,
- minca, 1 grajciar, František I., Raskúsko, podobná typu Huszár 2027, zle čitateľná,
- minca, 1 grajciar, František I., Raskúsko, podobná typu Huszár 2027, zle čitateľná,
- minca, 1 grajciar, František I., Raskúsko, podobná typu Huszár 2027, zle čitateľná,
- minca, 1 grajciar, František I., Raskúsko, podobná typu Huszár 2027, zle čitateľná,
- minca, 1 grajciar, František I., Raskúsko, podobná typu Huszár 2027, zle čitateľná, prelomená na
polovicu,
- minca polgrajciar, Jozef II., Rakúsko, typ Huszár 1897,
- minca 1 halier, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko
- minca 1 halier, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko
- minca 1 halier, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko
- minca 2 halier, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko
- minca 2 halier, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko
- minca 2 halier, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko
- minca 2 halier, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko
- minca 2 halier, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko
- minca, 1 grajciar, František Jozef I., Rakúsko, typ Huszár 2181
- minca, 1 grajciar, František Jozef I., Rakúsko, typ Huszár 2181
- minca, 1 grajciar, František Jozef I., Rakúsko, typ Huszár 2181
- minca, 1 grajciar, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko, typ Huszár 2181
- minca, 1 grajciar, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko, typ Huszár 2181
- minca, 1 grajciar, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko, typ Huszár 2181



- minca, 1 grajciar, František I., Rakúsko Uhorsko
- minca polgrajciar, František I., Rakúsko, typ Huszár 2063
- minca štvrťgrajciar, František I., Rakúsko, typ Huszár 2068
- minca štvrťgrajciar, František I., Rakúsko, typ Huszár 2068, sekundárne urobený otvor na okraji
- minca, 1 grajciar, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko, typ Huszár 2183
- minca, 1 grajciar, František Jozef I., Rakúsko Uhorsko, typ Huszár 2186
- minca 2 haliere, František Jozef I., Uhorsko, typ Huszár 2210
- minca, 1 grajciar, František Jozef I., Rakúsko, typ Huszár 218, zle zachovaný
- minca, pravdepodobne 20 grajciarov, Rakúsko, veľmi zle čiteteľný,
- kovanie plechové, reliéfne, obdĺžnik so zrezanými rohmi, okraj zdobený pletencom, v strede platická
puklica obrúbená perlovcom na stranách figúry trúbiacich anjelov, dva otvory na prichytenie.

o d ô v o d n e n i e :

Prokurátor Okresnej prokuratúry Brezno podal na tunajší súd pod č. 1Pv 242/13 dňa 7. mája 2014
návrh na schválenie dohody o vine a treste, ktorá bola spísaná na Okresnej prokuratúre Brezno dňa 6.
mája 2014 za prítomnosti prokurátora a obvineného. Z tejto vyplýva, že sa obvinený priznal k prečinu
poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva podľa § 249 ods. 1, 2 písm.a Tr. zák. a
k prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák. na tom
skutkovom základe ako je v nej uvedený a zároveň súhlasil, aby mu bol uložený úhrnný trest odňatia
slobody vo výmere 1 rok, výkon ktorého by mu bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu 1 a 1/2
roka. Taktiež súhlasil s tým, aby mu bol uložený trest prepadnutia veci.

Po preskúmaní návrhu samosudcom bol nariadený termín verejného zasadnutia, zároveň bol doručený
návrh dohody obvinenému.

Po otvorení verejného zasadnutia prokurátor predniesol návrh dohody o vine a treste.

Následne samosudca zistil formou otázok či obvinený,

- rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste,

- súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na verejný
súdny proces,

- rozumie, čo tvorí podstatu skutkov, ktoré sa mu kladú za vinu,

- bol ako obvinený poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná možnosť
na slobodnú voľbu obhajcu a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe obhajoby,

- rozumie podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste,

- rozumie právnej kvalifikácii skutkov ako trestných činov,

- bol oboznámený s trestnými sadzbami, ktoré zákon ustanovuje za trestné činy kladené mu za vinu,

- sa dobrovoľne priznal a uznal vinu za spáchané skutky, ktoré sa v návrhu dohody o vine a treste
kvalifikujú ako určité trestné činy,

- súhlasí s navrhovaným trestom, trest prijíma a v stanovených lehotách sa podriadi výkonu trestu,

- 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.

Na všetky otázky obvinený odpovedal kladne t. j. áno.



Keďže boli splnené všetky zákonné podmienky na rozhodnutie súdu, pričom tento považoval dohodu
o vine a treste za primeranú a spravodlivú, preto rozhodol tak ako  je to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie, okrem
dovolania podľa § 371 ods.1 písm.c a ods.2 Tr.por.


