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František Bednár, Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava
doporučene
Poprad 30.9.2013
Vec:

Doplnenie k žiadosti o preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Poprad –opakovaný
podnet pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa odoslanej GP SR
23.9.2013

K uvedenej žiadosti o preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Poprad zo dňa 23.9.2013
doplňujem, že k porušeniu zákona došlo zo strany vyšetrovateľa OR PZ –Odboru kriminálnej polície
aj tým, že mi nebolo ako predkladateľovi podania doručené oznámenie o odstúpení časti podania
citujem: „... Časť trestného oznámenia nesúca znaky korupcie v kauze „Gorila“ týkajúce sa aj
údajného neoprávneného nadobudnutia majetku primátora Ing. Antona Danka, bola odstúpená
Národnej kriminálnej agentúre a oznámené podozrenie z týrania osoby blízkej a zverenej , ku
ktorej malo dôjsť v byte Ing. Danka, bolo odstúpené vecne príslušnému I. oddeleniu všeobecnej
kriminality OKP OR PZ v Poprade“, ako sa uvádza v uznesení ČVS:ORP-976/2-OVK-PP-2012 zo
dňa 11.3.2013.
O existencii listu a dátume odstúpenia som sa dozvedel až z uznesenia nebohého prokurátora
Okresnej prokuratúry v Poprade JUDr. Miroslava Juhása sp. zn. 2 Pv 48/13-8 zo dňa 30.4.2013 kde
sa uvádza, citujem: „ V súvislosti s odstúpením časti podania, týkajúcom sa informácii zaslaných
z e-mailovej adresy popradcanka@22centrum.cz (ktoré podanie urobil pri svojom výsluchu
František Bednár) na I. oddelenie Odboru kriminálnej polície , OR PZ Poprad listom zo dňa
28.1.2013...“
Dodávam, ako potvrdzujem v prílohe, že oznámenie o odstúpení časti podnetu Národnej
kriminálnej agentúre zo dňa 16.1.2013 mi doručené bolo.
Uvedený postup a Príkaz Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove sp. zn. KRPZPO-KP-573/2013 zo dňa 30.4.2013, ktorým bolo rozhodnuté o neodňatí veci OR PZ v Poprade o čo
som žiadal, potvrdzujú dôvodné podozrenie zo zasahovania do nezávislosti polície a prokuratúry so
zámerom, aby sa nevyšetroval výjazd polície do bytu Ing. Danka a rovnako aj možný nátlak na
prokurátora, ktorý 24.8.2013 spáchal samovraždu.
Toto podozrenie zjavne potvrdzuje aj skutočnosť, že I. oddelenie Odboru kriminálnej
polície OR PZ Poprad k dnešnému dňu nepredvolalo mnou navrhovaného svedka a rovnako
ani mňa.
Príloha:
1. Uznesenie OR PZ Poprad –Odbor kriminálnej polície ČVS:ORP-976/2-OVK-PP-2012 zo dňa
11.3.2013
2. OR PZ Poprad –Odbor kriminálnej polície odstúpenie NKA ČVS:ORP-976/2-OVK-PP2012 zo dňa 16.1.2013
3. Príkaz KR PZ Prešov sp. zn. PO-KP-573/2013 zo dňa 30.4.2013
František Bednár

