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1.1. vlastnosti súboru (zvukový záznam telefonátu  "1d20180827140124p+421903904914")

1.2. celková dĺžka telefonátu (00:03:04) 
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1.3. doslovný prepis telefonátu zo dňa 27.08.2018; 14:04:32 hod.  

# Volaný (Kracina):  Áno 

- Volajúci (Andruško):  No, že to čo je podľa tabuľky, to je už v cene, že aj takto to robí každý, že to čo 

aj treba zaplatiť, že to je v tej tisícke, lebo tam kde je 1.400 tam okolo 800 sa 

platí, a tam kde je napríklad 2.400, tam sa platí 1.600. 

# Volaný (Kracina):  Dobre tak treba poslať 'invoice' a on mi pošle tabuľky, on to pozrie a pošle 

tabuľky. 

- Volajúci (Andruško):  Dobre a hovoril, že aj ten oný KUCIAK (pozn. rozhovor sa na chvíľu „zasekne“, 

Kracina vstúpi do vety slovami „že ... no“) v Zámkoch, že nakoniec tam, ako 

tiež že sa jedná o takéto prachy, ale (nezrozumiteľné slovo) z tých peňazí, že 

sa zaplatí a zostáva tam nejak 300 akože sa nebavíme o DPH vieš tam to oni 

(pozn. Kracina vstupuje do vety slovom „hej“) riešia to je už isté a to je podľa 

tabuľky koľko sa platí a to, že oni to spravia, že netreba čakať a nebudú oné 

kokotiny robiť akože idú byť v ústrety ako všetko je tam v poriadku podľa 

toho je všetko čo je na papieroch, len vieš keď niekto chce robiť problém, tak 

vie robiť problém, ale keď niekto (pozn. Kracina vstupuje do vety slovom 

„áno“) niekto vie byť ústretový a niekto no, tak potom je problém z toho, no.  

# Volaný (Kracina):  A viete mi poslať údaj 'invoice'. 

- Volajúci (Andruško):  No som mu kázal jemu, že (pozn. Kracina vstupuje do vety slovom „dobre“) 

nech do dvoch hodín, že to prepošle, tak ešte to dneska (nezrozumiteľné slovo) 

oné  rozbehnúť.  

# Volaný (Kracina):  Dobre. Dobre. Okej. Dobre, tak čakám.  

- Volajúci (Andruško):  Alebo, že po prípade, po prípade, že za koľko, ale on povedal, že toto táto cena, 

že to tu v okolí, že to beží, bežne toto funguje. 

# Volaný (Kracina):  Dobre, však povedal, že potrebuje vidieť 'invoice' (nezrozumiteľne si vstupujú 

obaja navzájom do reči, pričom Kracina hovorí niečo o tabuľkách). 

- Volajúci (Andruško):  Tak mi to Imro hovoril, že on tých Číňanov tam chodil a že jednu stovku mu 

dáva henten vieš. 

# Volaný (Kracina):  Hej, hej, hej, hej. Dobre potrebujeme 'invoice' a on to pozrie do tabuliek a 

hotovo. A nepýtal si sa na to Rusko? 

- Volajúci (Andruško):  Nie, že len tuto to treba, že netreba nič (Kracina vstupuje slovom „Dobre“) nič 

komplikovať, že netreba ani (nezrozumiteľne si vstupujú obaja navzájom do 

reči) nič, že tuto.  

# Volaný (Kracina):  A tá T1 (doslovne: „té jednotka“) ? 

- Volajúci (Andruško):  Čo? 

# Volaný (Kracina):  To som Ti ešte prefotil rozhovor, či tie papiere majú T1 (doslova „té jednotku“), 

neviem čo to je, oni budú vedieť.  

 



MT, SAMSUNG GALAXY S8, zvukový záznam telefonického rozhovoru zo dňa 27.08.2018; 14:04:32 hod. 
súbor s označením 1d20180827140124p+421903904914 

účastníci - VOLAJÚCI (ANDRUŠKO Z.) +421 907 229 924  # VOLANÝ (KRACINA D.) +421 903 904 914 
doslovný prepis vyhotovil Marek PARA, advokát, dňa 13.07.2020 

-3- 

 

- Volajúci (Andruško):  To si neposlal.  

# Volaný (Kracina):  Poslal.  

- Volajúci (Andruško):  No sa pýtal, že či slovenská alebo česká a to je ono?  

# Volaný (Kracina):  Nie, pošlem Ti to ešte raz. Pozri si to. Ten odfotený rozhovor. No pošlem Ti to 

ešte raz. Dúfam, že som to inému neposlal.  

- Volajúci (Andruško):  Dobre. 

# Volaný (Kracina):  No, čau.  

 

 

 

Pozn.  

Pri medzinárodnej preprave tovaru, sa pri dovoze tovaru, v colnom konaní, zásielka vyclieva do voľného 

obehu. Príjemca musí okrem iného pri tranzitnom colnom vyhlásení (i) zaplatiť podľa cenníka poplatok 

za vystavenie Tranzitného vyhlásenia a (ii) doručiť na colný úrad tlačivo T1 potrebné k ukončeniu 

colného režimu tranzit a ukončenie T1 colným úradom v systéme NCTS. 


