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U Z N E S E N I E 

 

 

 

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská 

Bystrica JUDr. Roman Púchovský, v trestnej veci proti obvineným xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, 

za obzvlášť závažný zločin falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných 

papierov podľa § 270 ods. 2, ods. 4 písm. b) Trestného zákona v súbehu so zločinom marenia 

spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) Trestného zákona spáchaných 

formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, o návrhu prokurátora Úradu 

špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sp. zn. VII/1 Gv 

103/18/1000-8 zo dňa 21. júna 2018 na vzatie obvinených xxxxxxxx a xxxxxxx do väzby, dňa 

23. júna 2018 takto 

 

r o z h o d o l :  

 

Podľa § 72 ods. 3 Trestného poriadku   n e b e r i e m   do väzby obvineného 

xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx a podľa § 87 ods. 2 

Trestného poriadku  ho  p r e p ú š ť a m    zo zadržania na slobodu.   

 

Podľa § 72 ods. 3 Trestného poriadku n e b e r i e m   do väzby obvineného xxxxxxx, 

nar. xxxxxx v xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxx a podľa § 87 ods. 2 Trestného poriadku  

ho  p r e p ú š ť a m    zo zadržania na slobodu.   

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky  

v Bratislave (ďalej len „prokurátor“) podal dňa 21. júna 2018 návrh na vzatie do väzby 

obvineného xxxxxxxx z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. b), c) Trestného poriadku 

a obvineného xxxxxxxxx z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. 

Obvinení sú trestne stíhaní uznesením vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, Národnej 

kriminálnej agentúry, Národnej jednotky finančnej polície, expozitúra Stred, Banská Bystrica 

zo dňa 20. júna 2018 vydaným podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku, ČVS: PPZ-101/NKA-

FP-ST-2018 za obzvlášť závažný zločin falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba 

peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 2, ods. 4 písm. b) Trestného zákona v súbehu so 

zločinom marenie spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) Trestného 

zákona spáchaných formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, na tom 

skutkovom základe, že 

 

obvinení po vzájomnej dohode v snahe získania neoprávneného prospechu, v presne 

nezistenom čase a na neznámom mieste, najneskôr v deň spísania notárskej zápisnice číslo 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, ktorá bola spísaná dňa 7. apríla 2016 v Bratislave notárom 

Xxxxxxxxxxxxxx, zabezpečili vyhotovenie štyroch sfalšovaných zmeniek s deklarovaným, 

avšak v skutočnosti nezodpovedajúcim dátumom vystavenia 11. júna 2000, ktoré predložili 

ako prílohy k návrhom podaným na príslušný okresný súd, a to 
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- vlastnej zmenky bez protestu v mene vystaviteľa xxxxxxxx na rad remitenta 

xxxxxxxx so zmenkovou sumou 250.000.000,- Sk, dátumom splatnosti 11. júna 2015, avalom 

zmenky je obchodná spoločnosť xxxxxxxxxxx s.r.o., xxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxx, zastúpená 

konateľom xxxxxxxxx, ktorá bola predložená dňa 21. júna 2016 na Okresný súd Bratislava V. 

spoločne s návrhom na vydanie platobného rozkazu na zmenkovú sumu 8.298.479,72 € 

navrhovateľom xxxxxxxxxxx., so sídlom: xxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxxx v zastúpení AK 

slc partners s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 16, 811 02 Bratislava proti odporcom I. xxxxxxxxx, 

nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxx a II. xxxxxxxxx spol. s r.o., so sídlom: xxxxxxxxxxxx, 

IČO: xxxxxxxxx; 

 

- vlastnej zmenky bez protestu v mene vystaviteľa xxxxxxxxxx na rad remitenta 

xxxxxxxxxx so zmenkovou sumou 250.000.000,-Sk, dátumom splatnosti 11. júna 2015, 

avalom zmenky je obchodná spoločnosť xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, 

zastúpená konateľom xxxxxxxxxx, ktorá bola predložená dňa 21. júna 2016 na Okresný súd 

Bratislava V. spoločne s návrhom na vydanie platobného rozkazu na zmenkovú sumu 

8.298.479,72 € navrhovateľom xxxxxxxxxxx, so sídlom: xxxxxxxxxx, IČO: 

xxxxxxv zastúpení AK slc partners s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 16, 811 02 Bratislava proti 

odporcom I. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxx a II. xxxxxxxxxxxxx, so 

sídlom: xxxxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxxx; 

 

- vlastnej zmenky bez protestu v mene vystaviteľa xxxxxxxxxxx na rad remitenta 

xxxxxxxxx bez vypísania zmenkovej sumy a dátumu splatnosti, avalom zmenky je obchodná 

spoločnosť xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, zastúpená konateľom 

xxxxxxxxx, ku ktorej bola 11. júna 2000 spísaná „Dohoda o vyplňovacom práve 

k blankozmenke“ medzi zmenkovým veriteľom xxxxxxxx a zmenkovým dlžníkom xxxxxxxx, 

na základe ktorej bol zmenkový veriteľ oprávnený doplniť do zmenky chýbajúce údaje a to 

zmenkovú sumu, menu a dátum splatnosti zmenky, ktorá bola predložená dňa 22. júna 2016 

na Okresný súd Bratislava V. spoločne s návrhom na vydanie platobného rozkazu na 

zmenkovú sumu 26.190.002,- € navrhovateľom xxxxxxxxxx, so sídlom: xxxxxxxxxxx, IČO: 

xxxxxxxx v zastúpení AK slc partners s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 16, 811 02 Bratislava proti 

odporcom I. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxx a II. xxxxxxxxxxxx, so 

sídlom: xxxxxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxxxx; 

 

- vlastnej zmenky bez protestu v mene vystaviteľa xxxxxxxx na rad remitenta 

xxxxxxxx bez vypísania zmenkovej sumy a dátumu splatnosti, avalom zmenky je obchodná 

spoločnosť xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, zastúpená konateľom xxxxxxxxx, ku 

ktorej bola 11. júna 2000 spísaná „Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke“ medzi 

zmenkovým veriteľom xxxxxxxxxx a zmenkovým dlžníkom xxxxxxxxxx, na základe ktorej 

bol zmenkový veriteľ oprávnený doplniť do zmenky chýbajúce údaje a to zmenkovú sumu, 

menu a dátum splatnosti zmenky, ktorá bola predložená dňa 22. júna 2016 a následne 5. júna 

2017 na Okresný súd Bratislava V. spoločne s návrhom na vydanie platobného rozkazu na 

zmenkovú sumu 26.190.002,- € navrhovateľom xxxxxxxxxxxx, so sídlom: xxxxxxxxxxxx, 

IČO: xxxxxxxxx v zastúpení AK slc partners s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 16, 811 02 

Bratislava proti odporcom I. xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxx a II. 

xxxxxxxxxxx, so sídlom: xxxxxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxxx, súdne konania však v oboch 

prípadoch boli z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku navrhovateľom Okresným súdom 

Bratislava V. právoplatne zastavené, 
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pričom dátum vystavenia uvádzaný na zmenkách spochybňuje odporca v II. rade 

v rámci vedených civilných súdnych konaní na Okresnom súde Bratislava V číslo 2CbZm 

59/2016, 2CbZm 60/2016 a 2CbZm 61/2016. 

 

 V zmysle § 71 ods. 1 Trestného poriadku boli v prípade podávania tohto väzobného 

návrhu skúmané tzv. materiálne, ako aj formálne dôvody väzby, a teda či doteraz zistené 

skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie bol spáchaný, 

má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchali obvinení 

(materiálne dôvody) a či z konania obvinených alebo ďalších konkrétnych skutočností 

vyplýva citovaná obava konkrétnych väzobných dôvodov tak, ako je to skôr citované v § 71 

ods. 1 písm. b), c) Trestného poriadku (formálne dôvody). 

 

 Je potrebné konštatovať, že v intenciách uvedeného je uznesenie vyšetrovateľa 

o vznesení obvinenia z 20. júna 2018 zákonné a dôvodné, a teda sú splnené materiálne 

podmienky dôvody väzby. V detailoch prokurátor poukázal na odôvodnenie tohto uznesenia, 

pričom stručne sumarizoval, že dôvodnosť vznesenia obvinenia vyplýva najmä z výpovedi 

svedkov xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a z ďalších početných listinných dôkazov, 

z ktorých vyplýva dôvodný záver pre fázu vznesenia obvinenia, že podpisy obvineného 

xxxxxxxxxx na 4 zmenkách deklarovaných ako vystavené dňa 11. júna 2000 nepochádzajú 

z tohto, ale z oveľa neskoršieho obdobia. Ďalším z materiálnych dôvodov väzby je zistenie, že 

žiadna zo zainteresovaných spoločností v účtovných závierkach a ani v súvisiacich listinách 

neúčtuje tak vysoké zmenkové sumy a o takýchto záväzkoch nemá konkrétnu vedomosť 

žiaden z doposiaľ vypočutých svedkov. Ďalším podstatným konštatovaním vedúcim k záveru 

o materiálnych dôvodoch väzby je vyšetrovateľom konštatované zistenie, že v zásade 

z hľadiska finančných nárokov bol pôvodný spor medzi oboma obvinenými urovnaný v roku 

2000 bez toho, aby v akýchkoľvek súvisiacich listinách bol zaznamenaný nejaký dlh 

obvineného xxxxxxxxxxx, resp. spoločnosti, ktoré zastupoval voči obvinenému xxxxxxxxxx 

a spoločnostiam, ktoré zastupoval tento obvinený. 

 

 Skúmajúc formálne dôvody väzby u obvineného xxxxxxxxx v zmysle § 71 ods. 1 

písm. b), c) Trestného poriadku je potrebné konštatovať dôvodnú obavu, že tento obvinený 

marí objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie a bude pokračovať v trestnej 

činnosti preto, že  

 

- obvinený xxxxxxxxx dňa 9. mája 2018 z Okresného súdu Bratislava V, počas 

prebiehajúceho súdneho konania týkajúceho sa návrhu na vydanie platobného rozkazu proti 

povinnému v I. rade xxxxxxxxxxx a v II. rade proti xxxxxxxxxxx, s.r.o. podaného 

prostredníctvom obchodnej spoločnosti xxxxxxxxxxx prevzal originály všetkých, v tomto 

konaní uplatnených zmeniek, pričom následne na výzvu orgánov činných v trestnom konaní 

im tieto zmenky neposkytol. Do dnešného dňa neuviedol ani presné miesto ich úschovy, ani 

znaleckú organizáciu, resp. znalca ktorého deklaruje ako odborníka na túto znaleckú činnosť. 

Na základe uvedeného je teda dôvodný záver, že obvinený xxxxxxxxx takýmto konaním marí 

objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie ukrývaním týchto podstatných 

listinných dôkazov a znemožňuje tak vykonávanie znaleckého dokazovania v trestnom konaní 

skúmaním týchto listín tak z hľadiska ich obsahových náležitosti, ako aj z hľadiska skúmania 

týchto listín ako nosičov informácií (§ 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku),  

 

- obvinený xxxxxxxxxxx je v súčasnej dobe aktuálne trestne stíhaný vo viacerých 

trestných veciach ekonomickej povahy a naďalej sa aktívne zúčastňuje na prebiehajúcich 
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súdnych konaniach týkajúcich sa ním uplatneného návrhu na vydanie platobného rozkazu 

proti povinnému v I. rade xxxxxxxxxxxx a v II. rade proti xxxxxxxxx, podaného 

prostredníctvom obchodnej spoločnosti xxxxxxxxxxxx, v ktorej je výhradným konateľom ako 

aj spoločníkom, čím predmetnú trestnú činnosť pácha v štádiu jej dokončievania.  

 

 Stíhanie predmetnej ekonomickej trestnej činnosti je zdokumentované vo zväzku č. 6 

vyšetrovacieho spisu, pričom konkrétne sa jedná o uznesenie vyšetrovateľa KR PZ 

v Bratislave sp. zn. KRP-276/2-VYS-BA-2016 z 8. augusta 2017, ktorým je obvinený 

xxxxxxxxx stíhaný za pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe 

cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona, ďalej ide o uznesenie 

vyšetrovateľa PPZ NKA NJFP expozitúra Stred Bratislava sp. zn. PPZ-542/NKA-FP-ST-

2016 z 21. septembra 2017, ktorým je obvinený xxxxxxxx stíhaný za pokračovací zločin 

neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona a z hľadiska 

konštatovania o dôvodnosti pokračovania v ekonomickej trestnej činnosti nemožno opomenúť 

ani uznesenie vyšetrovateľa PPZ NKA NJFP expozitúra Bratislava sp. zn. PPZ-662/NKA-FP-

BA-2017 z 21. septembra 2017 vo veci trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 

ods. 1, ods. 4 Trestného zákona, ktorým k odloženiu veci podľa § 197 ods. 1 písm. c) 

Trestného poriadku s poukazom na § 86 ods. 1 písm. e) Trestného zákona došlo len z dôvodu 

zániku trestnej činnosti, a teda dodatočným uhradením dane týmto obvineným (§ 71 ods. 1 

písm. c) Trestného poriadku). 

 

U obvineného xxxxxxxxxx je daný dôvod väzby v zmysle § 71 ods. 1 písm. c) 

Trestného poriadku tým, že  

 

- aj obvinený xxxxxxxxxxx sa aktívne zúčastňuje na spomenutých prebiehajúcich 

súdnych konaniach týkajúcich sa uplatneného návrhu na vydanie platobného rozkazu proti 

povinnému v I. rade xxxxxxxxxx a v II. rade proti xxxxxxxxxx podaného prostredníctvom 

obchodnej spoločnosti xxxxxxxxxxxxxx, v ktorej je výhradným konateľom ako aj 

spoločníkom práve spoluobvinený xxxxxxxxx, čím aj tento obvinený predmetnú trestnú 

činnosť pácha v štádiu jej dokončievania. Aj tento obvinený je okrem trestného stíhania 

v tejto trestnej veci stíhaný za ďalšie dva trestné činy, a to uznesením vyšetrovateľa OR PZ 

Bratislava 1 sp. zn. ORP-984/3-VYS-B1-2015 z 21. mája 2018 za zločin subvenčného 

podvodu podľa § 225 ods. 2, ods. 5 Trestného zákona a uznesením vyšetrovateľa PPZ NKA 

Bratislava sp. zn. PPZ-842/NKA-FP-BA-2017 z 23. októbra 2017 za trestný čin vraždy 

spáchanej vo forme spolupáchateľstva v štádiu prípravy podľa § 9 ods. 2, § 7 ods. 1, § 219 

ods. 1, ods. 2 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v platnom znení. 

  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti prokurátor navrhol, aby sudca pre prípravné 

konanie zobral obvineného xxxxxxxxxxx z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. b), c) 

Trestného poriadku do väzby a obvineného xxxxxxxxxxxx z dôvodov uvedených v § 71 ods. 

1 písm. c) Trestného poriadku.  

 

Obvinený xxxxxxxxx na výsluchu pred sudcom pre prípravné konanie uviedol, že po 

tom, ako sa oboznámil s predmetom obvinenia nepochopil, z akého trestného činu sa mal 

vlastne dopustiť. Vyšetrovateľom mu nebolo vysvetlené čoho sa dopustil. Obvinený je  

z falšovania zmeniek, ale uviedol, že na predmetných zmenkách nie je jeho podpis, teda nevie 

ako mohol tieto zmenky sfalšovať. Pokiaľ ide o spochybňovanie dátumu kedy mala byť 

zmenka podpísaná, nevie ako mal sfalšovať túto zmenku, keď ju nevystavoval. Uznesenie 

o vznesení obvinenie uvádza, že zmenka nemala byť podpísaná dňa 6. júna 2000, ale v inom 
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dátume, niekedy do 7. apríla 2016. Obvinený xxxxxxxxx uviedol, že zmenka, ktorú si 

uplatňovali na súde mu bola doručená s dátumom 11. júna 2017, vyšetrovateľ tento dátum 

spochybňuje, pričom dátum uvádzaný na druhej strane zmenky indosamentom zo dňa 4. mája 

2001 podpísaný xxxxxxxxxxx vyšetrovateľ nijakým spôsobom nespochybňuje. Teoreticky 

mohlo dôjsť k podpisu kedykoľvek v rozmedzí od 11. júna 2000 do 4. mája 2001, pričom 

v uvedenom období mohol obvinený xxxxxxxxx predmetnú zmenku podpísať a avalovať za 

spoločnosť xxxxxxxxxxxxxx. Z obvinenia nevychádza nijaká skutočnosť oprávňujúca 

vyšetrovateľa k vysloveniu záveru, že sa akýmkoľvek spôsobom mal podieľať na falšovaní 

zmenky. Obhajca obvineného JUDr. Michal Mandzák sa v písomnom vyjadrení k návrhu 

prokurátora vyjadril k trestnému činu falšovania zmeniek a na toto jeho vyjadrenie sa 

odvoláva. Pokiaľ ide o druhý trestný čin marenia spravodlivosti uviedol, že na základe atakov 

v civilnom konaní, ktoré boli voči žalobcovi vznášané žalovanou stranou v druhom rade 

a v zásade aj na základe jeho požiadavky o vykonanie znaleckého dokazovania veku podpisu 

na zmenkách sa rozhodli vykonať zahraničným, nezávislým expertným skúmaním tak, ako to 

požadovala strana sporu a preto 9. mája 2018 zmenky, ktoré sú majetkom spoločnosti 

xxxxxxxxxxx prevzal zo súdneho spisu za účelom znaleckého skúmania. Opätovne zdôraznil, 

že týmto konaním splnil požiadavku žalovanej strany v druhom rade sporu spoločnosti 

xxxxxxxxxx, aby mohli dokázať pravosť dátumu podpisu xxxxxxxx na zmenke. Následne po 

vybratí zo súdnej úschovy zmenky boli expedované prostredníctvom tretej osoby na znalecké 

skúmanie do zahraničia. K osobe znalca uviedol, že ide o svetovo uznávaného odborníka 

k danej problematike, ktorého posudky sú uznávané na súdoch v celom svete. Dňa 14. mája 

2018 bol požiadaný vyšetrovateľom o vydanie veci a to predmetných zmeniek, oznámil mu, 

že sa nenachádzajú v držbe spoločnosti xxxxxxxxxx a sú na ceste na znalecké skúmanie. Pri 

ďalšej výpovedi vyšetrovateľovi oznámil predpokladaný termín vypracovania znaleckého 

posudku v lehote cca 5 týždňov od doručenia zmeniek znalcovi s tým, že tento znalecký 

posudok predložím súdu, lebo to robili pre súdne konanie a kópiu predloží OČTK. Súčasne  

navrhol vyšetrovateľovi, že v prípade ak by mal k posudku doplňujúce otázky, tieto otázky 

môžu dať dopracovať ako dodatok k znaleckému posudku po skončení znaleckého 

dokazovania budú zmenky k dispozícii, nič nemienia skrývať a zmenky po skočení skúmania 

budú k dispozícii. Bez zmeniek totižto nemôže prebiehať súdne konanie a je teda v ich  

záujme ich v tomto konaní predložiť. Pokiaľ sa týka tvrdenia uvádzaného v návrhu 

prokurátora, kde sa odvoláva na výpovede svedkov xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx s tým, 

že majú preukazovať, že zmenky neboli podpísané v uvedenom dátume 11. júna 2000 uvádza, 

že to nie je pravda. Výpoveď svedka xxxxx uvádza, že on o takýchto zmenkách vôbec nič 

nevedel, rovnako aj z výpovede svedkyne xxxxxxxxx, avšak výpoveď svedka xxxxxxx 

naopak potvrdzuje, že niekedy v rokoch 2001 až 2002 mu obvinený xxxxxx oznámil 

skutočnosť, že zmenky podpísal a že má voči mne záväzky a uviedol mu dokonca aj 

prostredníctvom, ktorej osoby túto záležitosť riešil. Zmenky sú z daného obdobia, ale 

vyšetrovateľ toto absolútne nebral do úvahy. K tvrdeniu, že zmenky nie sú zapísané 

v účtovníctve uvádza, že zákon č. 563/1991 určoval, že zmenky sa majú evidovať len 

v prílohe účtovnej uzávierky, ktorá sa neprikladá k daňovému priznaniu.  Pokiaľ ide o vec č. 

PPZ-662/NKA-FP-BA-2017 zo dňa 21. septembra 2017 vyšetrovateľa P PZ, NKA, NJFP 

Bratislava uviedol, že o takomto dačom nemal žiadnu vedomosť, vyšetrovateľom nebol ani 

vypočutý a o tejto veci nič nevie. Domnieva sa len, že ide o tú vec, keď mali daňovú kontrolu 

a bol im zistený daňový nedoplatok, tak hneď na druhý deň po oznámení o daňovom 

nedoplatku tento nedoplatok obratom uhradili.  

 

Obvinený xxxxxxxxx na výsluchu pred sudcom pre prípravné konanie uviedol, že čo 

sa týka skutkových okolností, tak ku skutku ako takému vypovedať nebude, pretože sa v plnej 
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miere odvoláva na svoje vyjadrenia, ktoré uviedol do zápisnice o výsluchu obvineného po 

tom, ako mu bolo vznesené obvinenie po prvom výsluchu v pozícii obvineného bol 

prepustený s tým, že deň pred týmto výsluchom si prevzal predvolanie na výsluch a dohodol 

sa na termíne výsluchu s vyšetrovateľom a na tento výsluch sa aj riadne dostavil. Dostal aj 

kópiu z tohto výsluchu a bez problémov išiel domov. Po troch hodinách, čo bol doma mu 

telefonoval vyšetrovateľ s tým, že mu chce ešte niečo dať doručiť a tak sa s ním dohodol na 

mieste stretnutia. Tam ho čakali traja operatívni pracovníci v obchodnom centre Polus 

a oznámili mu, že je zadržaný z dôvodu návrhu na väzbu podľa písmena c) § 71 ods. 1 

Trestného poriadku. Keď prišiel s policajtmi na policajnú stanicu bolo mu doručené uznesenie 

o vznesení uznesenia pre zločin subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 4 Trestného 

zákona, ktoré bolo vypracované dňa 21. mája 2018 a viaže sa na obdobie, kedy sa mal skutok 

stať od 3. marca 2015 do 11. mája 2015 s tým, že ako štatutárny zástupca neziskovej 

organizácie xxxxxx nádeje mal páchať trestnú činnosť. V tomto období, ktoré je uvedené 

v uznesení o vznesení obvinenia nebol štatutárnym zástupcom neziskovej organizácie. Týmto 

štatutárnym zástupcom bol pán xxxxxxxxxx. Práve týmto uznesením o vznesení obvinenia 

mu bolo povedané, že existuje dôvod preventívnej väzby. Toto bol jediný dôvod, lebo 

predtým bol doma. V tejto trestnej veci už bolo dvakrát zastavené trestné stíhanie. Po tom, 

ako prevzal uznesenie o vznesení obvinenia nebol ešte vypočutý ku tomuto skutku.  

 

Po oboznámení sa s obsahom spisového materiálu a výsluchu obvineného xxxxxxxxx 

a obvineného xxxxxxxxxx som dospel k záveru, že návrh prokurátora nie je dôvodný.  

Podľa § 71 ods. 1 Trestného poriadku obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, 

ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné 

stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok 

spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná 

obava, že 

a) ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak 

nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí 

vysoký trest, 

b)  bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie 

skutočností závažných pre trestné stíhanie, alebo 

c) bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo 

vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil. 

 

Pri rozhodovaní prokurátora o návrhu na vzatie do väzby je potrebné skúmať 

dôvodnosť trestného stíhania a následne existenciu konkrétnych skutočností, z ktorých 

vyplýva dôvodná obava, že by obvinený ušiel, skrýval sa, pôsobil na svedkov, 

spoluobvinených, maril trestné stíhanie, resp. či bude opakovať trestnú činnosť, pre ktorú je 

trestne stíhaný.  

Pokiaľ ide o dôvodnosť trestného stíhania som toho názoru, že obvinení, na ktorých   

podal prokurátor návrh sú trestne stíhaní dôvodne. Orgány činné v trestnom konaní 

zabezpečili v rámci prípravného konania dostatočné množstvo dôkazov, ktoré odôvodňujú 

podozrenie zo spáchania trestnej činnosti v zmysle uznesenia o vznesení obvinenia. Zistené 

skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo vznesené obvinenie bol spáchaný, má  

znaky trestného činu a zároveň existuje aj dôvodné podozrenie, že trestné činy spáchali 

obvinení. V tomto štádiu trestného konania z doteraz zabezpečených dôkazov a vykonaných 

procesných úkonov vyplývajú skutkové zistenia odôvodňujúce záver oprávňujúci dôvodnosť 
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trestného stíhania oboch obvinených. Pokiaľ ide o právnu kvalifikáciu skutku bude len úlohou 

ďalšieho dokazovania, či je dôvodné trestné stíhanie pre trestné činy uvedené v uznesení 

o vznesení obvinenia. Nie je možné pri rozhodovaní o väzbe požadovať, aby mal súd úplnú 

istotu pre vyslovenie záveru, že tento skutok bol aj spáchaný. Požiadavka istoty bez rozumnej 

pochybnosti je nevyhnutná pri meritórnom rozhodovaní, ale nie pri rozhodovaní o návrhu 

prokurátorky na vzatie do väzby. Konštatujem, že nejde o akési hmlisté a konkrétnymi 

dôkazmi nedostatočne odôvodnené podozrenie. Väzba je zabezpečovacím inštitútom 

trestného práva a nemá sankčný charakter. Nejde o náhradu výkonu trestu a tak isto jej úlohou 

nie je zabezpečiť úlohy výkonu trestu. Poukazujem pritom na výsluchy svedkov xxxxxxxx, 

xxxxxxxxx, xxxxxxxx, ako aj listinných dôkazov, ktoré tvoria súčasť spisového materiálu. 

V spisovom materiáli sa nachádzajú jednak znalecké posudky potvrdzujúce domnienku 

o falšovaní predmetných zmeniek uvádzaným nepravdivého dátumu vystavenia zmeniek, ale 

aj znalecký posudok, ktorý tieto tvrdenia vyvracajú. Bude skutočne úlohou ďalšieho 

dokazovania orgánmi prípravného konania preukázať ďalšiu dôvodnosť trestného stíhania 

vykonaným dokazovaním, resp. toto dokazovanie podozrenie z páchania trestnej činnosti 

obvinenými vyvrátiť. Po zistení materiálnych dôvodov väzby som sa zaoberal aj formálnymi 

dôvodmi väzby obvinených v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 Trestného poriadku. Nezistil 

som v zhode s prokurátorom existenciu dôvodu útekovej väzby ani u jedného z obvinených. 

Obaja obvinení majú stále bydlisko, v spisovom materiáli nie je konštatované, že by sa 

vyhýbali trestnému stíhaniu, nezúčastňovali sa úkonov trestného konania, alebo že by sa 

skrývali pobytom v cudzine. U obvineného xxxxxxxx prokurátor navrhoval väzobné stíhanie 

obvineného z dôvodu kolúznej väzby. Svoj návrh odôvodnil tým, že obvinený prevzal dňa 9. 

mája 2018 z Okresného súdu Bratislava V počas prebiehajúceho súdneho konania v origináli 

všetkých v tomto konaní uplatnených zmeniek, pričom následne na výzvu OČTK im tieto 

zmenky neposkytol. Do dnešného dňa neuviedol, kde sa zmenky nachádzajú, čím je 

odôvodnený záver, že týmto konaním marí objasňovanie skutočností závažných pre trestné 

stíhanie a znemožnenie vykonávania znaleckého dokazovania v trestnom konaní. S názorom 

prokurátora sa nestotožňujem. V prvom rade treba uviesť, že obvinený ako navrhovateľ, resp. 

zástupca žalobcu mal oprávnenie kedykoľvek mimo rozhodovacej činnosti súdu disponovať 

so zmenkami, ktoré sám predložil do súdnej úschovy. Možnosť dispozície so zmenkami 

oprávnenou osobou je upravený tak v civilnom súdnom poriadku, ako aj v spravovacom 

poriadku pre okresné a krajské súdy. Obvinený vysvetlil, z akého dôvodu zmenky zo súdu 

vybral a zo spisového materiálu nevyplýva žiadna skutočnosť neveriť tvrdeniu obvineného 

o tom, že zmenky podrobil ďalšiemu znaleckému skúmaniu a že ich predloží v lehote do 20 

dní odo dňa jeho výsluchu spolu s vypracovaným znaleckým posudkom. Naopak, je predsa 

snahou obvineného uspieť v civilnom spore, keďže sám inicioval žalobou civilný súd 

a domáha sa vyplatenia sumy na základe zmenky. Podľa zákona o zmenkách, ako aj podľa 

civilného sporového poriadku súd nemôže rozhodnúť o plnení na základe zmenky pokiaľ táto 

zmenka nie je daná do dispozície súdu v čase rozhodovania vo veci samej. Teda, ak obvinený 

nepredloží do konania na odvolacom súde predmetné zmenky, odvolací súd nemôže vo veci, 

na ktorej má obvinený záujem rozhodnúť. Nevydanie dôkazu obvineným nemôže byť 

v nijakom prípade chápané ako marenie objasňovania skutočností závažné pre trestné 

konanie, pretože v takomto prípade sa javí vynucovanie dôkazu hrozbou väzobného stíhania, 

ktoréhokoľvek obvineného. Takéto konanie hraničí s porušením zásady zákazu 

sebaobviňovania. Prokurátor navrhoval väzbu oboch obvinených aj z dôvodu uvedeného 

v ustanovení § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Prokurátor je názoru, že obaja obvinení 

sú aktuálne stíhaní vo viacerých trestných veciach ekonomickej povahy a aktívne sa 

zúčastňujú na prebiehajúcich súdnych konaniach. Okrem toho poukazoval na trestné stíhania, 

ktoré sú voči obvineným vedené a to konkrétne obvinený xxxxxxxx na základe uznesenia zo 
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dňa 8. augusta 2017 pre pokračovací obzvlášť závažný zločin podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. 

a) Trestného zákona, zo dňa 21. septembra 2017 pre pokračovací zločin podľa 277 ods. 1, 

ods. 4 Trestného zákona a zo dňa 21. septembra 2017 pre trestný čin podľa § 276 ods. 1, ods. 

4 Trestného zákona. U obvineného xxxxxxxxx má ísť o uznesenie o vznesení obvinenia zo 

dňa 21. mája 2018 pre zločin subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2, ods. 5 Trestného 

zákona a prípravu vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. zo dňa 

23. októbra 2017. Aktívna účasť obvinených na súdnych konaniach týkajúcich sa uplatnených 

nárokov prebiehajúcich v súvislosti so zmenkami, ktoré sú predmetom tohto trestného 

stíhania nemôže byť v žiadnom prípade dôvodom odôvodňujúcim obavu z pokračovania 

v trestnej činnosti. Obvinení, či už pozícii navrhovateľa, resp. žalobcu alebo svedka sú 

povinní zúčastňovať sa súdnych pojednávaní a na týchto pojednávaniach aj aktívne reagovať, 

ak sú súdom k tomuto vyzvaní. Práve neúčasť na súdnych konaniach by mohla byť dôvodom 

na sankciovanie účastníkov konania. Tento dôvod nezakladá existenciu konkrétnych 

skutočností odôvodňujúcich obavu z pokračovania v trestnej činnosti. Pokiaľ ide o vedenie 

trestných stíhaní voči obvineným konštatujem, že počet trestných stíhaní voči jednotlivým 

obvineným nezakladá dôvodnosť obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Toto by mohlo 

nastať v prípade, že existuje aj ďalšia okolnosť odôvodňujúca obavu z pokračovania v trestnej 

činnosti. Ide o prípad získavania finančných prostriedkov na svoju obživu, snahu o dokonanie 

trestného činu, resp. o stav tiesne na základe ktorej mohlo dôjsť k pokračovaniu v trestnej 

činnosti. Nestotožňujem sa s názorom prokurátora, že obaja obvinení majú páchať trestnú 

činnosť v štádiu jej dokončievania. Trestný zákon a ani teória práva nepozná pojem 

„dokončievania“ trestnej činnosti. Som toho názoru, že prostriedkami trestného práva nie je 

možné zasahovať do už prebiehajúcich civilných sporov v snahe zvrátiť rozhodnutie súdu 

v prospech ktorejkoľvek zo strán civilného konania. Hoci civilné konanie v súvislosti so 

zmenkami sa vedie na Okresnom súde Bratislava V minimálne od 21. júna 2016, táto vec bola 

mediálne známa spolu s vyjadreniami strán v konaní týkajúcich sa pravosti zmeniek OČTK 

začalo trestné stíhanie vo veci až 14. mája 2018, teda skoro dva roky po tom, ako bol 

vyhlásený rozsudok prvostupňového Okresného súdu Bratislava V dňa 24. apríla 2018 

a predmetné zmenky sa do 9. mája 2018 nachádzali na Okresnom súde Bratislava V v súdnej 

úschove.   

            

 

 

Pretože som nezistil konkrétne skutočnosti odôvodňujúce väzbu obvineného xxxxxxxx 

v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b), c) Trestného poriadku a obvineného xxxxxxxxx 

v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku rozhodol som tak, ako je to 

uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.     

 

 

 P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu môže prokurátor podať sťažnosť len ihneď po 

vyhlásení uznesenia do zápisnice súdu.    

 

 

 

v Banskej Bystrici 23. júna 2018 

 

 

        JUDr. Roman Púchovský 

                 sudca pre prípravné konanie 


