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vedpmí si toho, le dńa 18. jů na 1997 bola nimi podpísaná s Fondom národného
majetku Zmluva o odplatnom prevode akcií kúpou E. 1848/1997 (d'alejtenzmluva),
a to 97% akcií spoloënosti Elektrosvit. Nové Zámky, a. s., so sídiom Komárńanská
cesta 3, Nové Zámky, 160 00. 152 340 s ciel'om získat' možnost s majetkom
spbloënosti disponovat', nezaptatit' zań, za týmto úńelom v zmysle élánku IV. -

platobné podmienky a Elánku V. - spôsob prevodu akcií zmluvy, spoloëne popredchádzajúcej vzájomnej dohode zaplatili dńa 11. júla 1997 prvú splátku vo,výške 5.500.000,- Sk, aby došlo k prepísaniu akcií na úńet spoloënosti ELSVIT,a. s.,Komárńanská cesta 3, Nové Zámky v stredisku cenných papierov, následne pozískaní možnosti disponovat' s majetkom spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s.,
tento postupne scudzovati bez súhtasu Fondu národného majetku, prevodom na iné
fyzické aprávnické osoby vrozpore sälánkom VIII. zmluvy, Itakto získaných
finanüných prostriedkov záväzok vońi Fondu národného majetku neptnili a takýmtohospodárenim priviedli spoloënost' Elektrosvit Nové Zámky, a. s. do úpadku, éo
malo za následok vyhlásenie konkurzu na majetok spoloënosti Elektrosvit Nové
Zámky, a. s., so sídlom Komárńanská cesta 3, Nové Zámky, ICO 00 152 340 dńa 31.
marca 2000, čím Fondu národného majetku bola spôsobená škoda vo výške
najmenej 264.334.765,24 Sk,

pretože je nezákonné a neopodstatnené,

I I

Podta § 194 ods. 1, písm. a) Tr. por. s poukazom na ustanovenie § 215 ods. 1
písm. b) Tr. por. I a st a vujem trestné stihanie vedené vo veci trestného
Einu podvodu podta 5 9 odsek 2, 5 250 odsek 1, odsek 5 Trestného zákona
úńinného do 01.01.2006, ktorý sa mal stat' na tom skutkovom základe, že

doposial' nestotožnení štatutárni zástupcovia spoloënosti ELSVIT, a. s.,Komárńanská cesta 3, Nové Zámky, ICO 34 131 833, Elenovia predstavenstva, na
strane kupujúceho vedomí si toho, že dńa 18. júna 1997 bola s nimi podpísaná
s Fondom národného majetku Zmluva o odplatnom prevode akcií kúpou E.
1848/1997 (d'alejlen zmluva), a to 97% akcií spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a.
s., so sídtom Komárńanská cesta 3, Nové Zámky, ICO 00 152 340 s cietom získat'
možnost' s majetkom spoloënosti disponovat', nezaptatit' zań, za týmto úńelom
v zmysle élánku IV. - platobné podmienky a älánku V. - spôsob prevodu akcií
zmluvy, zaplatili dńa 11. júla 1997 prvú splátku vo výške 5.500.000,- Sk, aby došlo
k prepísaniu akcií na úńet spoloënosti ELSVIT, a.s., Komárńanská cesta 3, Nové
Zámky v stredisku cenných papierov, nástedne po ziskani možnosti disponovat'
s majetkom spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s., tento postupne scudzovati,
bez súblasu Fondu národného majetku, prevodom na iné fyzické a právnické osoby
v rozpore s älánkom Vill. Zmluvy, z takto získaných finanéných prostriedkov
záväzok voëi Fondu národného majetku neplnili a takýmto hospodárenim priviedli
spoloënost' Elektrosvit Nové Zámky, a. s., do úpadku, ëo mato za následok
vyhlásenie konkurzu na majetok spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s., sosidlom Komárńanská cesta 3, Nové Zámky, 1 0 00 152 340 dńa 31. marca 2000, čím
Fondu národného majetku bola spôsobená škoda vo výške najmenej
264.334.765,24 Sk,

retože nie °e

tento skutok trestn m Einom a nie e dôvod na ostú enie veci.
I

I
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Dôvod :

'Uznesením vyšetrovateta Krajského úradu justiënej polície PZ v Nitre sp. zn.KÚV-67/OWK-2002 dńa 16.10.2002 podta § 160 ods. 1 Tr. por. úńinného do
01.01.2006 bolo zańaté trestné stíbanie pre trestný Ein podvodu podfa i 250 ods.
1, ods. 5 Tr. zákona úńinného do 01.01.2006. Potom uznesením vyšetrovateta
Prezídia PZ, Úraduboja proti korupcii, Odboru boja proti korupcii - Západ v Nitre
sp.zn. PPZ-112/SPK-I-2005 dńa 05.04.2007 podta § 206 ods.1 Tr.por. bolo vznesené
obvinenie Mgr. Jozefovi Sutkovi a Ing. Jánovi Dolobáńovi za spolupáchatetstvom
spáchaný trestný Ein podvodu podta § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zákona
úńinnébo do 01.01.2006 a následne uznesením pod rovnakou sp. zn. dńa
14.06.2007 aj Jozefovi Bachúrikovi, Bc. Imrichovi Mészárosovi a Ing. KaroloviŠátekovi bolo vznesené obvinenie za spolupáchatetstvom spáchaný trestný Ein
podvodu podta 5 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zákona úńinného do 01.01.2006,
ktorčbo sa mali dopustit' na tom skutkovom základe, ako je to uvedené vovýrokovej Easti tohto uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podati v zákonnei lehote písomnú st'ažnost' obv. MgF.

, ktorű
v písomných dôvodoch svojich st'ažností v podstate odôvodnili zhodne v tom
smere, že oni sa nedopustili žiadnej trestnej Einnosti, ktorá sa im kladie za vinu.
Podta názoru st'ažovatefov v napadnutom pripade nie sú naptnené zákonné znaky
skutkovej podstaty tohto trestného Einu.

V rámci ptnenia úloh prokurĺtora jednak pri vykonávaní dozoru v zmyste §
230 Trestného poriadku a jednak pri rozhodovaní o st'ažnosti podta § 192 ods. 1
Trestného poriadku som po doruëení predmetného uznesenia o vzneseni obvinenia
a st'ažností obvinených preskúmal na vec sa vzt'ahujúci spisový materiál z htadiska,
Ei boli spinené zákonné podmienky na zańatie trestného stíbania podfa § 160 ods. 1
Trestného poriadku úńinného do 01.01.2006 a nástedne na vznesenie obvinenia
podta § 206 ods. 1 Trestnébo poriadku pre skutok uvedený vo výrokovej Easti
uznesenia a právne posúdený ako spolupáchatetstvom spáchaný trestný äin podvodu
podl'a § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona úńinného do 01.01.2006
a dospel som k týmto záverom:

Preskúmaním napadnutého uznesenia ako aj celého vyšetrovacieho spisu somzistil, že toto uznesenie je nezákonné a neopodstatnené, prińom podané st'ažnostiĄ A &

su dovodne.

V priebehu rozsiableho vyšetrovania preskúmanim na vec sa vzt'ahujúceho
spisového materiátu som dospel k záveru, že vyšetrovatefom nebola dostatoëným
spôsobom skúmaná subjektívna stránka predmetnej trestnej äinnosti. Vychádzajúc
z produkovaných dôkazov v neprospech, resp. v prospech obvinených je zrejmé, že
zavinenie ako obligatórny znak subjektívnej stránky trestného Einu sa u nichnenachádza, ani nebol preukázaný. V tomto štádiu prípravného konania bolo
vykonané vyšetrovanie vycerpávajúcim spôsobom,na základe ktorého sa
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dostato ne zistil skutkový stav veci, vykonata sa podstatná väëšina dôkazov, ktoré
by

'mohli

vo vzt'ahu k obvineným byt' rozhodujúce na posúdenie ich trestnej
zodpovednosti, prińom nebolo zistené, že by menovani sa dopustiti trestnej Einnosti
na tom skutkovom základe, ktoré sú uvedené v uzneseniach o vznesení obvinenia.
Nľodarito sa presvedăivo preukázat' menovaným, že by pri uzatvárani zmluvy
o prevode akcií spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s. uviedli do omylu Fond
národného majetku SR tým, že po uhradeni prvej splátky a po prepísani akcii na

, spoloënost' ELSVIT, a. s., Nové Zámky by úmyseine postupne scudzovali majetok
spoloënosti Elektrosvit, a. s. a Fond národného majetku by nemohol uptatnit' svoje
pohtadávky.

K bodu E. I.:

Obv. Mgr. Jozef Šutka,obv. In . Ján Dolobáč obv. Jozef Bachúrik obv. Bc.
Imrich ŃszĂžosa obv. Ing. Karol Sátek sa k spÄchanĎuŻtreŻsinéhoEinu vôbec
nepriznávajú. Na svoju obhajobu v podstate zhodne uvádzajú, že oni nikoho
nepodviedli a majetok spoloëností Elektrosvit Nové Zámky, a. s. a ELSVIT, a. s.,
Nové Zámky taktiež nepredviedli na nikoho v rozpore so zákonom. Zdôraznili, že
cietom privatizaëného zámeru zamestnaneckej a.s. ELSVIT Nové Zámky bolo
podnikanie v predmete ëinnosti spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s. O ich
úprimnom úmysle svedăí aj skutoënost', že Fondu národného majetku SR uhradili
prvé dve splátky. Úpadokspoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s., nastal však tă
po roku 1992 technicko-ekonomickou órovńou výrobného procesu, rozpadom
klasických trhov a po privatizácii nástupom exekútorov a vyblásením konkurzu, ked'
nemali možnost' nakladat' s majetkom spoloënosti, ńo spôsobilo majetkové
a morátne straty, ktoré mali dopad i na d'alšom plneni povinnosti voăi FNM SR. Na
záver obvinení vo svojich výpovediach uvádzajú rozporne svoje obchodné aktivity
po roku 2002, ked' prednášajú navzájom odlišné nekalé podnikatel'ské aktivity
v súvislosti s d'alším pôsobením spoloënosti ELSVIT,a. s., ktoré skutoënosti však nie
sú predmetom trestného stíbania vedeného za privatizáciu spoloënosti Elektrosvit
Nové Zámky, a. s.

ako sptnomocnenci za
Fond národného majetku SR vo svojich výpovediach v podstate zhodne potvrdili, že
FNM SR uzatvoril so spoloënost'ou ELSVIT,a. s., Nové Zámky zmluvu o odplatnom
prevode akcii kúpou E. 1848/1997 spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s.,
a ked'že kupujúci ELSVITneplnil svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, FNM SR
podal na Krajský súd v Nitre žalobu. Krajský súd predmetný spor o zaptatenie dlhu
vo výške 35.497.133,-Sk vedie pod sp. zn. 17Cb/112/2000, prińom o zaviazaní
žalovaného (ELSVIT,a. s.) na zaplatenie dlhu v uvedenej výške ešte Najvyšší súd SR
nerozhodol o odvolaní žatovaných. Zároveń JUDr. Lukáń potvrdil, že obvineni
v kritickom období dvakrát úspešne žiadali FNMSR o udelenie súblasu s nakladaním
majetku spoloënosti. Viackrát FNM SR nebol požiadaný. Vzht'adom k tomu, že
spoloënost'Elektrosvit Nové Zámky, a. s. sa dostata do konkurzu, ëo bolo zistené pri
kontrole v roku 1999, nebot zo strany FNMSRvyužitý inštitút záložného práva.

Zo Imluvy o postúpení pohl'adávky utavretou medzi Fondom národného
majetku SR ako postupcom a spoloënost'ou TIKKAINVESTIMENTSLIMITED,Kyriakou
Matsi 16, EAGLEHOUSE, 10 th. Floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus,
reg. . HE 103185 ako postupníkom v zastúpeni Mgr. Denisou Schultzovou dńa
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je zrejmé (spoloënost'zastupuje v Slovenskej republike spolo nost'
PENTA GROUP, a. s.), že Fond národného majetku SR svoju pobl'adávku voét
spoloënosti ELSVIT,a. s., Nové Zámky vo výške 264.334.765,24 Sk I titulu Zmluvy

o odplatnom prevode akcií E. 1848/1,997 predal. .

Pošk. Mgr. Denisa Schultzová vo svojej výpovedi potvrdita, že spoloënost'
TIKKAINVESTIMENTSLIMITED,Kyriakou Matsi i6, EAGLEHOUSE, 10 th. Floor, Agioi
Omologites, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus, reg. . HE 103185 na základe zmluvy
'o

budúcej zmluve o postúpení pohtadávok Fondu národného majetku Slovenskej

republiky dńa 17.02.2006 skutoëne uzatvorita zmluvu o postúpení pohtadávok

s Fondom národného majetku SR okrem iného aj obt'adne pohl'adávky vońi
spoloënosti ELSVIT, a. s., Nové Zámky vo výške 264.334.765,24 Sk za odplatu vo
výške 8.054.280,30 Sk.

Pošk. Ing. Zuzana Petrová ako sptnomocnená zástupkyńa spoloënosti Penta
investments, a.s., Bratislava, ktorá spoloënost' na základe pinej moci zastupuje
spoloënost' TIKKAINVESTMENTSLIMITEDso sidiom na Cypre, vo svojej výpovedi

uviedla, že spoloënost' TIKKAINVESTIMENTSLIMITED,Kyriakou Matsi 16, EAGLE
HOUSE, 10 th. Floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus, reg. C. HE
103185 dńa 23.02.2006 uzatvorila zmluvu o postúpení poht'adávky so spoloënost'ou
ES Automaty, s.r.o., Nové Zámky obl'adne poht'adávky voëi spoloënosti ELSVIT,a. s.,
Nové Zámky vo výške 264.334.765,24 Sk za odplatu vo výške 1.000.000,- Sk.
Vzhl'adom k tomu, že spoloënost' TIKKAINVESTMENTSLIMITEDso sídlom na Cypre už
nedisponuje s poht'adávkou, necíti sa byt' poškodeným.

Poškodený JUDr. Martin Ganczner ako sptnomocnenec spoloënosti ES

Automaty, s.r.o., Komárńaská cesta 3, 940 37 Nové Zámky vo svojej výpovedi
uviedol, že má vedomosti o tom, že uvedená spoloënost' je majitel'om pohtadávky
voăí spoloënosti ELSVIT, a.s., Nové Zámky vo výške 264.334.765,24 Sk. Táto
pohtadávka bola kúpená od spoloënosti TiKKA INVESTIMENTSLIMITED,Kyriakou
Matsi 16, EAGLE HOUSE, 10 th. Floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus,

reg. C. HE 103185. Ako poškodený z uvedených dôvodov sa pripája k trestnému
konaniu s nárokom na náhradu spôsobenej škody.

Z prihlášky pohtadávky do konkurzu na majetok dlžníka ELSVIT,a. s., Nové
Zámky vyplýva, že Fond národného majetku SR dńa 28.02.2005 prihlásil Krajskému
súdu v Bratislave svoju pohtadávku vo výške 264.334.765,24 Sk do konkurzného

konania.

V predmetnej trestnej veci boli vypo utí aj
r

Diko in . Milan Paškal JUDr. Bernard Ondre ka in . Karol Dudás in . Peter Huńor

a Ing. Ladislav Sutý, ktorí vo svojich výpovediach k samotnej privatizácii
spoloënosti Elektrosvit, a. s., Nové Zámky uvádzali skutoënosti, ktoré však nie sú
rozhodujúce pre rozhodnutie v merite veci.

Zároveń do vyšetrovacieho spisu boli zadovážené listinné dôkazy, ktoré

tvoria najmä notárske zápisnice, zmluvyo predaji Easti spoloënosti, výpisy z listu
vlastníctva, kűpna zmluva o prevode nehnuterností, uznesenia o vyhlásení konkurzu

na majetok Elektrosvit Nové Zámky, a. s. a ELSVIT,a. s., Nové Zámky, uznesenia



ného zhromaždenia spoloëníkov ELSVIT, a. s., Nové Zámky, listinné dôkazy
preukazujúce vlastníctvo Elektrosvit Nové Zámky, a. s., uznesenia o ustanovení
správcu konkurznej podstaty, rozsudky Krajského súdu v Nitre, Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky spisovej znaëky. 60bo 62/03 z 24.9.2003, znalecký posudok
z od oru ekonomiky a iné listinné dôkazy, ktorých dôkazná hodnota z ht'adiska
zist'ovania skutkovéhostavu je marginálna, menej významná.

Z výpisu z obchodného registra je zrejmé, že spoloënost' Elektrosvit Nové
Zámky, a. s. bola založená na záktade uznesenia vlády SR E. 542 zo dńa 16.11.1990
rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR so základným imaním 529.940 tis. Sk
s menovitou hodnotou 1 akcie/1.000,- Sk (529940 akcií na doruńitefa),. prińom do
Obchodného registra bola zapísaná dńa 01.01.1991. Mimoriadne vatné
zhromaždenie v dńoch 19.02.1997 a 14.05.1997 odsúhlasilo zníženie základného
imania na. 316.848 tis. Sk. Vo vedűcich štruktúrach spoloënosti od roku 1996 do roku
2001 aj po vyhláseni konkurzu sa nachádzali všetci obvineni.

Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3K 238/98 zo dńa 22.12.1998
bol vyhlásený konkurz na majetok Elektrosvit Nové Zámky, a. s. Za správkyńu
konkurznej podstaty bola ustanovená Ing. Ivona Topercerová.

Zo zadovážených dôkazov bolo zistené, že spoloënost' ELSVIT,a. s., Nové
Zámky bola založená dńa 15.12.1995 manažmentom a zamestnancami spoloënosti
Elektrosvit, a. s., Nové Zámky za úńelom kúpy 97% akcií spoloënosti Elektrosvit
Nové Zámky, a. s. Základné imanie ELSVIT, a. s. tvorito 5.000 akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie 200,- Sk, teda celkom vo výške 1.000.000,- Sk.
Predsedom predstavenstva ELSVIT, a. s., bol obv. Jozef Šutka.

Z uznesenia Krajského sűdu v Bratislave sp. zn. 4K 65/04 z 20.01.2005
vyplýva, že bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka ELSVIT,a. s., Nové Zámky,
prińom za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Andrej Mojžiš.

Z rozhodnutia Prezídia Fondu národného majetku SR E. 740/1996 je zrejmé,
že bola schválená privatizácia spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s.,
spoloënost'ou ELSVIT,a. s., Nové Zámky.

Zo zmluvy o odplatnom prevode akcií kúpou E. 1848//1997 zo dńa
18.06.1997 medzi Fondom národného majetku SR a spoloënost'ou ELSVIT, a. s.,
Nové Zámky je zrejmé, že predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa 514 042 ks
akcií Elektrosvit Nové Zámky, a. s. (akciena doruńitel'a v menovitej hodnote jednej
akcie 1.000,-Sk).. Predávané akcie prestavujú 97%-ný podiel na základnom imani
spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s. Kúpna cena predávaných akcif
predstavuje sumu 40.000.000,- Sk. Podl'a él. IX ods.1 zmluva nadobudla úńinnost'
zaplatením prvej splátky kúpnej ceny a poplatku pod!'a él. V ods. 5 tejto zmluvy na
úńet predávajúceho, t. j. dńa 11.07.1997.

Z d'alších listinných dôkazov je zrejmé, že prvú splátku vo výške 5,5 mil. Sk
mali obvinení uhradit' do 18.07.1997, prińom obvinení zaplatili uvedenű splátku dńa
11.07.1997, äim sptnili podmienky El. IX ods.1 tejto zmluvy. Zostávajúcu ńast'
kúpnej ceny vo výške 34.500 tis. Sk mali obvinení zaptatit' v ôsmich splátkach
v rokoch 1997-2004.
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Zo zadovážených dôkazov vyplýva, že obvinení druhú splátku splatnó -

k 31.12.1997 vo výške 2 mil. Sk uhraditi v lehote, a to dńa 29.12.1997 a prislušné

óroky vo výške 1.447.299,- Sk dńa 08.01.1998 a étastku 189..863,- Sk dńa

17.04.1998.

Na zabezpeëenie pohtadávky Fond národného majetku SR s prístušenstvom
vońi kupujúcemu ELSVIT,a.s., Nové Zámky vo výške 234.500 tis. Sk bolo Zmluvou

'o zatožení cenných papierov E. 1848/1997/Z zo dńa 18.06.1997 zriadené záložné

právo na 502 262 ks akcif z celkového poëtu 514 042 ks predaných akcií. Y sóvistosti

so znížením základného imania na 316.848 tis. Sk bol d5a 01.06.1998 vypracovaný

dodatok 6. 1 k zmluve o založení cenných papierov, podfa ktorého bolo znížené
záložné právo na 307 343 ks akcií.

Z protokolu o kontrole vykonanej Fondom národného majetku SR - odborom
kontroly a st'ažností zo dńa 12.10.1999 vyplýva, že v dńoch od 20.09.1999 do
07.10.1999 bola vykonaná kontrola ptnenia ustanovení Zmluvy o odplatnom prevode
akcií kűpou 6. 1848/1997 u kupujúceho ELSVIT,a. s., Nové Zámky a kontrola stavu

a nakladenia s privatizovaným majetkom spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s.
Analýzou výkazu ziskov a strát bolo zistené, že výrobná a obchodná Einnost'
spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s., bola v priebehu IV. štvrt'roku 1997

utlmená a prevedená na dcérske spoloënosti. Vykázaný hospodársky výsledok bol
ovplyvnený tvorbou arozpúšt'anfm rezerv aopravných položiek. Vroku 1998 bok
hospodársky výsledok znaëne ovplyvnený stratou z predaja cenných papierov.

Zo žiadosti spoloănosti ELSVIT, a. s., Nové Zámky (27.10.1999)vyplýva, že
Fond národného majetku SR mal vedomosti o tom, že ELSVITžiadal o súblas pri
odpredaji nepotrebného nehnutel'ného majetku vo vlastníctve spoloënosti
Elektrosvit Nové Zámky, a. s., na územf Ceskej republiky za úńelomzískat' finandné

prostriedky na uspokojenie pohtadávky FNM SR voëi spoloënosti ELSVIT, a. s., Nové

Zámky. Őalej FNM SR bol uzrozumený aj s tým, že po úspešnom odpredaji
nepotrebného majetku získané finanóné prostriedky budú použité na splatente

splátky v prospech FNM SR a East' na splatenie úveru poskytnutého Všeobecnou

úverovou bankou. V tejto súvíslosti ELSVIT súńasne žiadal aj o odklad splátok

v prospech FNM SR.

Vzhfadom na vyššie konštatované skutoënosti Fondu národného majetku SR

bolo od zaplatenia ostatných splátok spoloënost'ou ELSVIT,a. s., Nové Zámky úplne
zrejmé, že spoloënost' nezaptatila už viac ako dve splatné splátky, teda nepini

podmienky zmluvy a preto FNM SR mal od nej odstúpit' a súńasne zabezpeëit'
blokovanie prev'odov majetku spoloënosti ELSVIT, a. s., Nové Zámky.

Právny poriadok, aj ked' vnútorne diferencovaný, tvori jednotu a ako takým

je s ním potrebné zaobchádzat' pri aplikácti jednottivých ustanovení a inštitűtov.

Preto pokial' ide o naplnenie objektivnych znakov trestného äinu, pri premietnutí
principu trestnoprávnej represie ako posledného prostriedku ,,ultima ratio" nemôže

byt' ignorovaná obchodnoprávnaalebo obéianskoprávna stránka veci.



Trestné právo mĺ z podstaty prĺva ultima ratio miesto len tam, kde sú inéprostçiedky ochrany práv fyzických a právnických osôb vyéerpané, neú inné alebonevhodné.

Je celkom neprípustná prax,tked' sa štandardné súkromnoprávne vzfahy naúkok jednébo z ich úńastníkov riešia prostriedkami
. trestného prĺva. Týmtospôsobom totif dochĺdza k znerovnoprávneniu osôb v ich vzájomných vztahocha k neúcte orgánov verejnej moci k rovnosti obéanov.

Trestné právo
.atrestnoprávnu

kvalifikáciu uréitého konania ako trestnéhoEinu, ktoré má súkromnoprávny zĺklad, je potrebné považovat' za krajný právnyprostriedok, ktorý má význam predovšetkým celospolońenský, t. j. Iht'adiska
ochrany Tĺkladných spolocenských bodnôt. V zásade však nemôže slúžit akoprostriedok nahradzujúci ochranu prĺv a právnych záujmov jednotlivca v oblastisúkromnoprávnych vzt'abov, kde závisi predovšetkým na individuálnej aktivitejednottivca, aby si strážil svoje práva, ktorým má súdna moc poskytovat' ochranu.Je však neprijatelné, aby túto ochranu aktívne preberali orgány Einné v trestnomkonaní, ktorých úlohouje prevažne ochrana celospoloëenských hodnôt a nie priamokonkrétnych subjektivnych práv jednottivca, ktoré svojou povahou spoëívajó
v súkromnoprávnej sfére. V právnom štáte je neprípustné, aby prostriedky trestnelrepresie slúžili k uspokojovaniu subjektivnych práv súkromnoprávnej povahy, ak niesú vedra toho spinené všetky predpoklady vzniku trestnoprávnej zodpovednosti.A práve v posudzovanej veci sa o taký prípad jednĺ.

V danej veci vyšetrovatet dostatoëne nezohtadnit mimotrestné právne normya skutoënost', že posudzovaný prípad sa dotýka zmluvných vztahov (obchodnézĺväzkové vzfaby a obéianskoprávne vzt'ahy) medzi subjektami súkromného práva,charakterizovaných vysokým stupńom uplatnenia autonómie vôle zmluvných strán.Obsah právnych vzt'abov tu bol vymedzený vôfou zmluvných strán, preto aj prirešpektovaní verejnoprávnej povahy trestného práva, je potrebné trvat na tom, žeakékotvek úvahy týkajúce sa práv a povinnosti úńastníkovprávneho vztahu by malimat' podklad v konkrétnom obsahu konkrétnej zmluvy. V opaénom prípadedochádza k neprípustnému verejnoprávnemu zásahu do súkromnoprávneho vzt'ahu.
V tejto súvistosti je potrebné zdôraznit', že z obsahu listinných dôkazovcelkom jasne vyplýva, že zmluvné strany sa v právnych vztahoch správalištandardne (svedăío tom aj vývoj právnych vzt'ahov a vzájomná komunikácia) a zoliadnych skutoëností nemožno usudzovat' na existenciu úmyslu predpokladanébo

y ustanoveni § 250 ods. 1 Trestného zákona úcinného do 01.01.2006.

V nadväznosti na to, aj keby snád' v uvedených právnych vzt'ahoch vzniklinejaké pochybnosti alebo spory, o ktorých by musel rozhodovat súd, bolo bynevyhnutné a ptne opodstatnené, aby boli riešené v súdnom konaní civitnom(obchodnom südnom konani). Ich riešenie v trestnom konaní le tu úplneneadekvátne a je v rozpore so zásadou subsidiarity trestne) represie.

Na základe uvedeného došlo postupom vyšetrovateta aj k porušeniu zásady,,nullum crimen sine legë" (nieje trestného Einubez zákona).
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Pre náležité posudzovanie porušovania princípu ,,nullum crimen sine lege" je
ktúńové zákonné znenie skutkovej podstaty trestného Einupodvodu úńinného v Ease
spáchania skutku, kde bolo ustanovené, že odńatím slobody na dva až osem rokov
bude potrestaný každý, kto na

.škodu

cudzieho majetku seba alebo iného obohatí
týni, že uvedie niekoho do omylu alčbo využije nieńí omyl a spôsobítak na cudzom
ma; tku škodu najmenej 3.450.000,- Sk (§ 250 ods. 1, ods. 4 a § 89 ods. 13 Tr.
zákona úńinnéhodo 01.01.2006). Tu sú uvedené znaky skutkovej podstaty, ktoré

' musia byt' stíhaným konaním napinené. Pritom musí íst' o konanie úmyselné - bud'
vo forme úmyslupriameho alebo eventuálneho, a zavinenie musí byt' preukázané
tak vo vzt'ahu k príëinnému priebehu, ako aj ku všetkým znakom skutkovej
podstaty, teda aj k omylu a ku spôsobenej škode. V danom prípade vyššie uvedené
zákonom taxatívne stanovené náležitosti vyžadovali, aby bolo preukázané, že
páchatelia svojim úmyselným konaním, vedúcim k uzavretiu zmluvy o odplatnom
prevode akcií uviedli Fond národného majetku do omylu predstierajúc, že mienia
podnikat, v príëinnej súvislosti s týmto omylom obohatili seba alebo iného, a tak
úmyselne spôsobili škodu vyššiu ako 3.450.000,- Sk, teda už pri uzatváraní zmluvy
o odplatnom prevode akcií sa chceli (resp.boli uzrozumení) obohatit' na úkor Fondu
národného majetku spôsobom vyvolaného omylu a tým chceli, resp. boli
uzrozumení s tým, že toto ich konanie spôsobí škodu vo vyššie uvedenej výške.
Takéto skutoënosti v konkrétnom konaní obvinených, ktoré by vyéerpávajűcim
spôsobom naplnili všetky znaky skutkovej podstaty predmetného trestného Einu
však absentujú tak vo vzt'ahu ku znaku spôsobenia znaënej škody, ako aj vo vzt'ahu
ku znaku uvedenia do omylu.

Porušenie ustanovenia zmluvy jednou zo zmluvných strán nemožno preto
pokladat' bez d'alšieho za podvodné konanie v zmysle § 250 Tr. zák. Princíp
subsidiarity trestnej represie však vyžaduje, aby štát uplatńoval prostriedky
trestného práva zdržanlivo, to znamená predovšetkým tam, kde iné právne
prostriedky zlyhávajú alebo nie sú efektívne. Tieto základné požiadavky s ohl'adom
na to, Eo bolo zhora uvedené, však v tejto trestnej veci voëi obvineným splnené
neboli.

Podt'a § 8 Tr. zákona trestným Einomje protiprávny .in, ktorého znaky sú
uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podl'a § 250 Tr. zákona úńinného do 01.01.2006 sa trestného inu podvodu
dopúšt'a ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že
uvedie niekoho do omylu alebo využije nieńí omyt a spôsobi na cudzom majetku
škodu.

Trestným Einom je zavinené konanie trestne zodpovednej osoby, ktorého
znaky sú obstahnuté v osobitnej ëasti Trestného zákona v konkrétnej skutkovej
podstate. Zákonnými znakmi skutkovej podstaty sú štyri skupiny znakov uräujúce
subjekt, subjektívnu stránku, objekt a objektívnu stránku. Všetky zákonné znaky sű
obsiahnuté v jednotlivých základných skutkových podstatách a niektoré z nich sú aj
všeobecne upravené vo všeobecnej ëasti. Všetky zákonné znaky trestného äinu
musia byt' naplnené súńasne, in'ak nejde o trestný äin, aj keby išlo o protiprá'vne
konanie.
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Objektom trestného ëinu sú spolońenské vzfahy,
^

záujmy a bodnoty.
V prípade trestného Einu podvodu sű to vzfahy

_v oblasti podnikania a v oblasti
vlastníctva právnických a fyzických osôb.

Objektívna stránka trestného'Einu je charakterizovaná spôsobom spáchania
trestriého finu a jeho nástedkami. Sem teda patrí predovšetkým konanie páchateta,
nástedok. a príëinný vzfah (kauzálny priebeh) medzi konaním páchatel'a

' a následkom trestného Einu. O konaní hovoríme ako o vedomej Einnosti éloveka
zameranej na dosiahnutie uréitého cieta, zámeru. Následkom je porušenie alebo
ohrozenie záujmu chráneného trestným zákonom. Príăinný vzt'ah znamená
spojitost', súvistost' medzi protiprávnym konaním a jeho následkom na objekte
trestného Einu.

Z hfadiska objektívnej stránky trestného Einu podvodu sa vyžaduje, aby
páchatef na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatil tým, že uvedie
niekoho do omylu alebo využije nieńí omyl a spôsobi tak na cudzom majetku škodu,
a to najmenej v sume uvedenej v ustanovení § 125 ods. 1 Tr. zákona.

K naplne.niu zákonných'znakov subjektivnej stránky trestného Einu podvodu
sa vyžaduje, aby bolo preukázané, že páchatelia už v Ease dojednania zmluvy
o odplatnom prevode akcif konali v úmyste tento majetok postupne scudzit', alebo
konali aspoń svedomím, že prevodom Easti majetku na iné fyzické a právnické
osoby uvádzajó Fond národného majetku do omylu s úmyslom mu spôsobit škodu. -

Zo znakov tohto trestného Einu je teda zrejmé, že k tomu, aby sa jednalo
o podvod, musí existovat' príëinná súvistost' medzi omytom uréitej osoby
a majetkovou dispozíciou vykonanou v omyle a d'alej príëinná súvislost medzi touto
dispozíciou na jednej strane a škodou na cudzom majetku a obohatením páchateta
alebo inej osoby na strane druhej. Na podvode pritom môžu byt' zainteresované na
strane osoby konajúcej v omyle, osoby poškodenej a osoby obohatenej tak fyzické,
ako aj právnické osoby.

Z výsledkov doteraz vykonaného vyšetrovania nevyplýva také konanie zo
strany obvinených, že by mali úmysel Fond národného majetku uviest do omylu
a preto ich st'ažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia sú dôvodné

a z uvedených dôvodov bolo potrebné toto uznesenie zrušit' ako nezákonné
a neopodstatnené.

K bodu f. II.:

Podl'a dikcie ustanovenia § 192 ods.1 Trestného poriadku v zmysle
obmedzeného revízneho princípu nadriadený orgán na záktade st'ažnosti preskúma
jednak napadnuté výroky uznesenia, a to zo všetkých hfadisk bez ohtadu na to, Ei
tieto hfadiská sú alebo nie sú v st'ažnosti uvedené, a preskúma tiež správnost'
postupu konania, skúma zákonnost a odôvodnenost' jednak všetkých výrokov
napadnutého uznesenia a jednak konania, ktoré

.

napadnutým výrokom
predchádzalo, a to z bl'adiska všetkých chýb, ktoré mohli spôsobit' nesprávnost'
napadnutých výrokov uznesenia. Tento revízny princíp preto zahrńa aj povinnost
preverit' z právnej stránky, äi v celom konaní, v priebehu ktorého sa vytvárali
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klady pre napadnuté uznesenie, nedošto k porušeniu Trestného zákona,
Trestného poriadku, alebo iných mimotrestných právnych predpisov, ktoré sú
súńa'st'ou právneho poriadku, lebo právo nemôže byt'založené na nepráve.

, . Zmluva o odplatnom prevode akcií spoloënostiElektrosvit Nové Zámky, a. s.
bolisúńast'ou privatizácie. Privatizácia je proces premeny štátneho majetku na
súkromný. Co sa týka samotnej genézy privatizácie je potrebné zdôraznit', že do
roku 1989 bola privatizácia neznámym pojmov. Nielen ,,strategické", ale prakticky
všetky podniky vlastnil štát - súkromný kapitál nemal v socialistickom hospodárstve
miesto. Ciel'om privatizácie bolo, aby sa štát zbavil svojho majetku a získaval
miliardové finanëné prostriedky. Tie by následne využil na znižovanie deficitu alebo
na štart nových rozvojových projektov. Majetok mohot byt' predaný jednottivcom,
spoloănostiam, alebo rozdelený medzi obăanov zadarmo (symbolickúcenu). Formy
privatizácie só 1) priamy predaj celých alebo vyélenených Eastí podnikov
jednottivým fyzickým alebo právnickým osobám formou verejných aukcií, 2)
prenájom celých podnikov atebo ich Eastí jednotlivcom Ei skupinám
(zamestnancom),3) premena štátnych podnikov na akciové spoloënosti a predaj
akcií na burze, 4) Eiastoëný predaj akcií štátnych podnikov na burze, prińom si štát
ponecháva menšinový, alebo- vääšinový podiel, 5) premena na akciové spoloënosti
zamestancov, 6) privatizácia uplatńujűca sa spravidla v kombinácii domáceho a
zahraniëného kapitátu, 7) kupónová privatizácia a 8) premena štátnych podnikov na
družstevné podniky.

Z hl'adiska metódy poznáme privatizácte štandardné a neštandardné, priăom
aspektmi privatizácie by mali byt' efektívnost', distribúcia a stabilita.

Pri privatizácii musí byt' vytvorený legislatívny rámec pre podnikanie. Jeho
prostredníctvom je treba zabezpeëit' súkromným firmám istoty a umožnit' vznik -

inštitűcií, ktoré v centralistickom systéme neexistovali.

Už je tomu takmer 17 rokov, ëo sa na Slovensku spustil proces privatizácie.
Nie vždy však bol transparentný tak, ako ani v predmetnom prípade. t.udia si
napriek relatívne presnej definícii dodnes vysvet!'ujú privatizáciu rôzne. Proces,
oznańovaný v krátkom slovníku slovenského jazyka ako ,,prevedenie majetku v
spoloënom vlastníctve do vlastníctva súkromnej osoby", má Easto nádych
klientelizmu, korupcie, rodinkárstva, Ei dokonca protizákonnosti. A to napriek
skutoënosti, že vo vyspelej trhovej ekonomike je bežným javom.

Zańiatky velkej privatizácie nepriniesti želaný efekt. Kupónová privatizácia
spôsobila rozdrobenie akcionárskej 2ákladne a vstup špekulantov na trh. Podniky
nebolo možné viest' štandardným spôsobom, chýbala im opora silných akcionárov a
stratégia rozvoja. A druhú vlnu kupónovej privatizácie nemožno nazvat' inak ako
fiaskom. To znaëne otriasto kapitálovým trhom.

Neskorší priamy odpredaj záujemcom mal katastrofálne následky. Z takto
sprivatizovaných podnikov ostali iba ruiny. Krach privatizovaných firiem, ale aj ich
reštrukturalizácia, sa negatívne prejavili na zamestnanosti. Privatizaëné
machinácie uškodili štátu mnohonásobne - okrem spominanýchfaktorov tiež znížili
kredit krajiny, zhoršili ekonomickú situáciu a pripravili obéanov o miliardy korún.
Predaj podniku hlboko pod cenu totiž na Slovensku nebol niëím výnimoëným. Ak sa

I
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aj firma vrátita do rúk štátu, bola v katastrofálnej situácii - to znamenalo d'alšiezbytaëné výdavky z rozpoëtu.
L

Po tom, Eo populisti prestali.sa zriekat' strategických podnikov, situácia sazlépšila. Vláda vpustita do najväëších firiem zahraniëný kapitál a manalment.Krko liberálov - štát je najhorším možným podnikatefom - je azda prebnané.Realita však ukazuje, že je overa lepšie predat' podnik strategickému investorovi,' ako živit na Slovensku vrstvu zbohatlíkov. Z tohto htadiska je privatizácia dobrýmriešením. Treba však vediet' jediné - ako, komu, ńo a za koŚo predat'.

Akcie spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s., boli predané tak, ako sa tostato v predmetnom prípade na základe schvälenia privatizaëného projektu.Privatizácia bola zrealizovaná priamym predajom celej ńasti podniku právnickejosobe. Bot vytvorený legislativny rámec pre podnikanie, hoci táto metóda mávysoké riziko netransparentnosti a nízku konkurencieschopnost'. Bola prijatázásada, le ju moino vyulit' v začiatkoch privatizácie, vtedy, ked' nie je potenciátnyzáujemca o privatizáciu daného majetku Ei podniku inými štandardnými metódami,atebo ide o požiadavku reštituenta na odkúpenie zostávajúcej Easti majetku, akbola výhodná cenová ponuka na subjekt, ktorý bol pred likvidáciou, alebo ak išlo opredaj drobných podnikov, ich Easti zamestnancom, resp. manažmentu v týchprípadoch, ked' by realizácia ostatných metód bola neefektívna. Táto metóda patrímedzi nesútažné metódy. Z bl'adiska metód privatizácie prevládal predaj majetkaštandardnými metódami. Neoddeliternou súńast'ou transformácie štátneho majetkuje proces likvidácie štátnych podnikov. Aj v tomto prípade možno konštatovat', že
proces likvidácie bol poznamenaný obdobnými problémami ako d'alšie formytransformácie. Aj tu prevlädli netransparentné metódy, Easto sa obchádzalapovinnost verejných dražieb, ktorá bola nahrádzaná sühlasmi s priamymi predajmi;nedostatoënä kontrola likvidátorov a pod. spôsobili, že likvidácie sú Eastoneefektívne, zdfhavé, nesú znaky klientetizmu. Nezriedka znaëné hodnoty majetkusa dostati do vlastnictva nových majitel'ov za ceny hlboko pod ich skutoënó hodnotu
z dôvodu nedostatoëných zákonov. Podiel na takomto stave okrem privatizérov vrôznej miere nesú zaktadatel'ské rezorty, likvidátori, Fond národného majetku SR,ate aj ministerstvo privatizácie.

Hoci rekodifikovaný Trestný zákon E. 300/2005 Z. z. v znení zákona E.650/2005 Z. z. už priamo v paragrafovom zneni nevymedzuje svoj úńel, jenepochybné, že chrĺni prĺva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb,záujmy spoloënosti a ústavné zriadenie Slovenskej republiky pred trestnými Einmi.Zabezpeńuje tak ochranu širokému okruhu rodinnoprávnych, obchodných,majetkových,'hospodárskych, finančných, ústavnoprávnych amnohých d'alšíchvzt'abov, úím sa dostáva do pozicie integrujúceho ëiniteta. Z bl'adiska základného
rozdetenia v rámci dualizmu práva patrí trestné právo do systému verejného práva
(iuspublicum) spolu s takými právnymi odvetviami akými só napr. ústavné (štátne)právo, správne alebo finanëné prĺvo. Jeho normy, ktoré majó kogentný charakter,
sa viažu k aktom štátnebo orgĺnu, konajúceho v mene štátu a takotvujú
nadradenost' verejnej moci voëi ostatným subjektom práva. Trestné právo tak popriochrane záujmov jednottivcov v odôvodených a zákonom vymedzených prípadochslúži tiež na ochranu záujmov verejných. Odlišuje sa tak od iných právnych odvetví(obéianskeho, rodinnébo, obchodného, pracovného, vrátane medzinárodného)patriacich do súkromného práva (ius privatum), ktorého normy majú prevažne
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dispozitívny charakter. Ponechávajú subjektom práva dispoziënú votnost urëit' si nazáktade vlastných prejavov vôle konkrétny obsah subjektívnych práv a povinnosti.
Umožńujú im toda urëitú slobodu

'rozhodovania

- súkromnú (spravidiazmluvnú)
autonómiu. Regutaëným inštru.mentom, koordinátorom medzi rozmanitýmizĺúgnami jednottivcovvo sfére ma'teriálnych záujmov je tu predovšetkým zmluva.

Napriek naznańeným odlišnostiam, vývoj spolońenských vzt'ahov, vrátane
prĺvnych a z nich plynúca právna óprava, ako aj aptikaëná prax ukazujú namnožstvo prelínajúcich sa prvkov súkromného a verejného práva, spôsobujúcich ich
vzájomné prekrývanie sa, vedúce mnohokrát k t'ažkostiam pri odlíšení
súkromnoprávneho a verejnoprávneho vzt'ahu. Toto konštatovanie úplne zretetne
badat' v prípade trestného práva a predovšetkým v rámci trestného konania,
predmetom ktorého je tak, ako v tomto prípade tzv. ekonomická trestná Einnost'zahrńajúca trestné Einyproti majetku.

Trestné právo a trestnoprĺvnu kvalifikáciu uréitého konania ako trestného
inu, ktoré má súkromnoprávny základ, je potrebné považovat' za krajný právny

prostriedok, ktorý má význam predovšetkým celospolońenský, t. j. z hl'adiska
ochrany zĺkladných spolońenských hodnôt. V zásade však nemôže slúžit' ako
prostriedok nahradzujúci ochranu práv a právnych záujmov jednotlivca v oblasti
súkromnoprávnych vzt'abov, kde závisi predovšetkým na individuálnej aktivite
jednottivca, aby si strážil svoje práva, ktorým má súdna moc poskytovat' ochranu-
Je však neprijaterné, aby túto ochranu aktívne preberali orgány Einné v trestnomkonani, ktorých úlohouje prevažne ochrana celospoloëenskýchhodnôt a nie priamo
konkrétnych subjektívnych práv jednottivca, ktoré svojou povahou spoëívajú
v súkromnoprávnej sfére. V právnom štáte je neprípustné, aby prostriedky trestnej
represie slúžili k uspokojovaniu subjektívnych práv súkromnoprávnej povahy, ak nie
sú vedta toho spinené všetky predpoklady vzniku trestnoprávnej zodpovednosti.

V predmetnom prípade je preto mimoriadne dôležité zohl'adnit' mimotrestné
prĺvne normy a skutoënost', že posudzovaný prípad sa dotýka zmluvných vzt'abov
(najmä obchodných, resp. obéianskoprávnych) medzi subjektami súkromného
práva, charakterizovaných vysokým stupńom uplatnenia autonómie vôle zmluvných
strán.

Obsah takýchto právnych vzt'ahov bola vymedzená vôl'ou zmluvných'strán,
preto aj pri rešpektovaní verejnoprávnej povahy trestného práva, je potrebné trvat'
na tom, že akékol'vek úvahy týkajúce sa prĺv a povinností úńastníkov právneho
vzt'ahu majó podklad v konkrétnom obsahu konkrétnej zmluvy. V opaënom prípade
dochádza k neprípustnému verejnoprávnemu zásahu do súkromnoprávneho vzt'ahu.

Orgány Einné v trestnom konani a súd navyše nemôžu prehtiadat' zjavnú
skutoënost', že nástroje, pomocou ktorých sa realizuje trestnoprĺvna ochrana,
obmedzujú základné práva a slobody a len dôsledné rešpektovanie princípu ultima
ratio zaruńuje, že takéto obmedzenia bude možné ešte považovat' zaproporcionálne s úńelom sledovaným trestným konaním. Jednotlivé zložky
proporcionality pritom sú spôsobilost, nevyhnutnost' a adekvátnost' použitia
trestnoprávneho prostriedku ochrany a vyjadrujú nutnost' zodpovedania otázky, Ei
neexistuje alternatívne riešenie v mimotrestnej oblasti, ktoré by predstavovalo
menšie obmedzenie záktadných práv urëitej osoby.
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Z princípu nevyhnutnosti vyplýva, že možnost' využit' trestnoprávny
prostriedok nesmie byt' natolko jednoduchá a bežná, aby pre oprávnené subjekty
bolo najvýhodnejšie celkom rezignovat na aktivnu ochranu ich práv a záujmov
v tkj miere, ktorú od nich treba rozumne vyžadovat' . (platí to aj
o nezodpovednom prístupe a tolerovaní porušovania zmluvných záväzkov a pod.).

Takýto stav by totiž odporoval zásade ultima ratio (krajnýprostriedok), ale
aj zásade vigilantibus iura (právopomáha bdelým).

V tejto súvistosti je potrebné zdôraznit', že prioritou skűmania obsahu
listinných dôkazov a obsahu trestného oznámenia už v štádiu pred zańatím
trestného stíhania by bolo to, Ei sa zmluvné strany v právnych vzt'ahoch správali
štandardne (svedéitby o tom napr. vývoj právnebo vzt'ahu, vzájomná komuriikácia
zainteresovaných subjektov a pod.) a äi z niektorých skutoëností možno usudzovat'
na existenciu najmä úmyslu predpokladaného konkrétnym ustanovením Trestného
zákona.

Tieto konkrétne indície vyplývajú práve zo znaleckého posudku I.ng.
Miroslava R. Sefc.íka, PhD. - znalca v odbore ekonomika a manažment - úńtovnictvo,
dańovníctvo, kontroling, z ktorého vyplýva, že znalec vo svojom znaleckom
posudku detailne analyzovat proces privatizácie spoloënosti Elektrosvit Nové
Zámky, a. s., postupnú defraudáciu tohto podniku a vstup do konkurzu s následkom
poškodenia štátu SR a obăanov tejto republiky. Tento konkurz bol paradoxne
zrušený pre nedostatok majetku dńa 21.12.2006 uznesením Krajského súdu
Bratislava 6. 3K 238/98, hoci ešte v tom Ease i dnes existuje

.celá .rada

odporovaterných právnych úkonov, ktoré by veritel'om mohli priniest' aspań
iastoëné uspokojenie ich nároku.

Znalec analyzovat rovnako hospodársky vývoj aj u privatizéra pôvodného
podniku - spoloënost' ELSVIT, a. s., Nové Zámky, ktorá dnes rovnako je
v konkurznom konaní. Ako sa dostal do pred(ženia možno zhrnút' aj ako možný
zámerný negatívny hospodársky vývoj. Podt'a znalca generálnou bodkou za jej
vývojom by mal byt' konkurz riadený vykúpením pohtadávky od Fondu národného
majetku SR za nezaptatenú kúpnu cenu privatizovaného podniku Elektrosvit Nové
Zámky, a. s. zrejme spriaznenou spoloënost'ou ESAutomaty, s. r. o., Nové Zámky.

Z celého privatizaëného procesu znalec dospel k zĺveru, že Fond. národného
majetku predal nevýhodne majetok štátu - poht'adávku za neúbradu akcií
spoloënosti Elektrosvit Nové Zámky, a. s., so stratou 256 mil. Sk voëi spoloënosti
ELSVIT, a. s., Nové Zámky v neprospech obăanov SR, za nedôsledné spracovanie
zmluvy E. 1848/1997 o ich predaji z roku 1997, prińom za nedôsledne vedenú
kontrotu dodržiavania tejto zmluvy sú zodpovedni aj konkrétni pracovníci Fondu
národného majetku Slovenskej republiky.

V nadväznosti na to, aj keby snád' v uvedených právnych vzt'ahoch vznikli
nejaké pochybnosti atebo spory, o ktorých by muset rozhodovat' súd, bolo by
nevyhnutné a plne opodstatnené, aby boli riešené v súdnom konaní civitnom alebo
inom, odlišnom od konania trestného. Ich riešenie v trestnom konaní je preto

I
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v takýchto prípadoch neadekvátne a v rozpore so zásadou subsidiarity trestnejrepresie.

I.
. V predmetnom prípade tak ako aj v praxi dochádza k nutnosti obzvlášt'dôs dnébo aplikovaniaprincípu pomocnej űtohy trestnej represie, kedy nedôjdek podaniu súdnych žatôb, Ei iných nĺvrhov vyéerpávajúcim spôsobom, ate

oznamovatelia sa podanim trestných oznámení evidentne snažia vyhnút' znášaniudôkazného bremena v súdnom konaní. Takýmto spôsobom riešia predovšetkýmsporné vzt'aby plynúce zo zmtúv o predaji akcií, prińom v trestných oznámeniach
svoje tvrdenia oznańujú ako podozrenia z trestného Einu podvodu dôvodiac, žedoposiat im dliník zaplatil ten East z pohtadávky alebo že nebola v dohodnutomtermíne uspokojený Fond národného majetku SR.

I

Východiskovým v takýchto prípadoch je ustĺlená súdna prax, podfa ktorejskutoënost, že dtiník nesptnu svoj záväzok v dohodnutom termíne, hoci tak moholurobit', ešte nedokazuje, že uviedot veriteta do omylu, aby sa ku škode na Jehomajetku obobatil (Rt 54/1967, Rt 15/1969).

K napineniu zákonných znakov subjektívnej stránky trestného Einupodvodu
sa vyžaduje, aby bolo dokázané, že páchatet už v Ease uzatvorenia zmluvy o kúpeakcií konal v úmysle ziskaný majetok scudzit a vôbec neuspokojit' Fond národnéhemajetku v dohodnutej lehote, alebo konal aspoń s vedomím, že svoju pohtadávku
v dohodnutom Ease nebude môct uhradit a tým uviedol veriteta do omylu, aby saku škode jeho majetku obohatil. Ak až po uzatvorení zmluvy o prevode akcií vznikliprekážky, ktoré brániti dtžníkovi sptnit tento záväzok a ktoré nemohol v dobeuzatvárania Imluvy ani predvidat', v dôsledku ktorých by inak bol schopný záväzoksptnit, alebo ak bot síce schopný peniaze uhradit' v dohodnutej dobe, ale z rôznychdôvodov ich zaplatenie odkladal, prípadne až dodatoëne pojat úmysel peniazevôbec nevrátif, potom jeho konanie nemožno považovat za trestný äin podvodu (Rt54/1967).

V predmetnom prípade z hfadiska záväzkových vzfahov sa jedná v súvistosti
s aplikáciou princípu ultima ratio o braniëný pripad. Osobitne preto, lebo súńasfouaptikácie spomenutého principu je namieste skúmat' štandardnost správania sadlžníka a veriteta (prípadneaj iných priamo zainteresovaných osôb) v rámci vzniku
a vývoja ich právnych vzt'abov, predovšetkým zmluvné alebo zákonné využivaniemožnosti a prostriedkov vznikajúcich ako nástedok porušenia týchto zmluvnýchvztahov. K nim patria predovšetkým nábrada škody, uznanie dlhu, uptatneniezátožného práva a pod. Za predpokladu, že tieto možnosti veritet aspoń Eiastoënevyužit a dlžník na ne, hoci len sëasti reagoval a akceptoval ich, potom aj v prípade
urëitého podozrenia z nazna~cenej trestnej Einnosti dôsledne aplikujúc zásadu
pomocnej úlohy trestnej represie, vedenie trestného stíhania nie je dôvodné.

Zhodnotenim všetkých doposiat zadovážených dôkazov a okolností prípadu
jednottivo i v ich súbrne, v zmyste ustanovenia § 2 ods. 12 Tr. por. som dospelk záveru, že skutok, pre ktoré bolo zańaté trestné stíbanie sa síce stal, avšak
vykonaným vyšetrovaním nebolo dokázané, že by vykazoval znaky trestného Einu.

S prihtiadnutímna zĺsadu prezumpcie neviny, I ktorej vyplývanajmäto, žeobvinenému musí byt' vina spol'ahtivo preukázaná a v pripade pochybností
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o sĽutkove)otázke významne) pre rothodnutie je potrebné tozhodnút v prospechobvíneného, je aplikácia zásady ,,in dubio pro reo" na mieste.
Ivyššie uvedených

'sku

cnosti je spotahtivo a mimo akýchkolkek .

pđehybnosti zistené, le skutok, pre ktoré sa trestné stihanie vedie, nie je trestnýmcinom a nie je dôvod ani na postúpenie veci, teda neboli naptnené všetky zăkonnéInaky skutkovej podstaty trestného Einu podvodu ako dokonaného trestného "cinu,ale ani formou pokusu a ani žiadneho iného trestného "cinu

uvedeného v osobitneicasti Trestného zákona.

Vzhtadom na vyššie skonštatované skutoënosti preto bolo potrebnétozhodnút tak, ako je to uvedené vo výrokovej F.astitohto uznesenia.

Pou 6 en i e: Proti uzneseniu v bode 1./ zákon stažnost nepripúšta.
Proti uzneseniu v bode 11.1Je prípustná st'ainost dotroch dní od jeho doruńenia cestou podpisaneiprokuratúry.
Stainost má odkladný úńinok.

JUDr. Alexan r BIRO
prok

I




