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                      Sťažnosť proti uzneseniu  ČVS: UIS-96/OISV-2021 zo dňa 31. 5. 2021  
                                                        - návrh na vydanie opravného uznesenia     
    

 V stanovenej lehote podávam sťažnosť proti uzneseniu vyššie uvedenie spisovej značky 
z dôvodu  chybnej  a nesprávnej kvalifikácie tr. činu  a nepresného a chybného zdôvodnenia 
a navrhujem, aby bolo vydané opravné uznesenie.  Nemám námietky proti odmietnutiu 
podania ako takému aj v prípade kvalifikácie podľa § 336 Tr. zák.  

 
1. Ako potvrdzuje upovedomenie  UIS –IS-OISZ2-2021/002114-004 zo dňa 12. 4. 2021 

v prílohe, podnet zo dňa 15. 3. 2021 mal byť  posúdený ako podozrenie z trestného činu 
nepriamej korupcie podľa §336 Tr. Zák. a nie ako zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 
1. Tr. Zák. ako sa uvádza v uznesení.  

2. V podaní zo dňa 15. 3. 2021 nebolo nikde uvedené tvrdenie, citujem: „... mal uvedený 

policajt ovplyvňovať vyšetrovanie ekonomickej trestnej činnosti dlhodobo páchanej 

vtedajším primátorom mesta Poprad v prospech tohto primátora a tým zakrývať jeho trestnú 

činnosť“. Tvrdenie vyšetrovateľa uvedené v úvode uznesenie na str. 1 je preto účelové 
a v rozpore s obsahom podania.  

3. V uznesení  na str. č. 4,  III. odsek 3. je uvedené nepresné tvrdenie nezodpovedajúce 
skutočnosti, citujem: „František Bednár poukazuje najmä to, že Mgr. Branislav Zurian 

dostal byt od mesta  s tým, že po dobu 10 rokov neodíde z Poprad, kde  v čase pridelenia 

bytu pôsobil (r. 2009) pôsobil ako policajt..“ 

V podnete zo dňa 15. 3. 2021 to nebolo nikde uvedené. Z podnetu jednoznačne a bez 
akýchkoľvek pochybností vyplýva, že v ňom bolo poukázané len na to, že vecné bremeno na 
odkúpenie nájomného bytu bolo 10 rokov. Vecné bremeno sa nevzťahovalo na zamestnanie 
v Polícii  v Poprade po dobu 10. rokov a preto  nemôže ísť o podmienku   práce 
v policajnom zbore v meste Poprad.  

   
Odôvodnenie 
 

Dôvodom podania zo dňa 15. 3. 2021 je nekompetentný  postup ministra vnútra, ktorému som 
dňa  26. 3. 2020 ak štatutár Svetového  združenia bývalých politických väzňov (SZBPV) zaslal list 
s gratuláciou v ktorom som ho požiadal o prijatie vo veci spravodlivého prerozdeľovania dotácii na 
činnosť občianskych združení o čom rozhoduje podľa zákona č. 526P2010 Z.z. MV SR. V liste som 
ho informoval aj o tom, že združenie disponuje dôvernými informáciami súvisiacimi s prepojením 
nebohého Milana Lučanského na osoby spájané s organizovaným zločinom. Zároveň som ho pri 
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osobnom stretnutí chcel informovať o dodnes neobjasnenej závažnej tr. činnosti v podtatranskom 
regióne.  V liste som sa nezaoberal osobou Mgr. B. Zuriana na ktorého som nikdy ani nepodával 
žiadne trestné oznámenie.  Jeho meno bol okrajovo spomenuté len v citácii M. Černáka., ktorá sa 
týkala M. Lučanského.  O Mgr. B. Zuriana som sa nikdy nezaujímal čo môže potvrdiť aj skutočnosť, 
že môj bývalý priateľ z detstva a neskôr spoločník, ktorého chybou som bol v roku 1984 zatknutý 
ŠtB, Jozef Pospíšil, neskôr ex-svokor M. Kotlebu sa o ňom vyjadril, že Braňo je správny chlap.  

Minister vnútra Roman Mikulec žiadosť o prijatie neakceptoval a chybným a 
nekompetentným spôsobom mi spôsobil značné problémy tým, že  gratuláciu v časti bývalej 
nemocnice v Poprade Kvetnici postúpil NAKA a v časti Lučanského ÚIS, kde došlo k   účelovému 
vyhodnoteniu a bola označená ako trestné oznámenie na M. Lučanského a B. Zuriana.  

Prekvapilo ma, že ÚIS predvolal okrem M. Lučanského aj B. Zuriana a uznesením zo dňa 18. 
2. 2021 vec odmietol. B. Zurian vtedy vyšetrovateľovi ÚIS uviedol z mne neznámych dôvodov, že 
som chodil cvičiť do fitnes Milana Reichela v hotely Gerlach kde som vraj často vyvolával konflikty 
kvôli neplateniu vstupného.  Z dôvodu tohto nepravdivého tvrdenia ako aj z dôvodu, že sa ÚIS 
nezaoberal relevantnými skutočnosťami o M. Lučanskom ale bagateľnými skutočnosťami o B. 
Zurianovi som podal dňa 26. 2. 2021 proti uzneseniu sťažnosť.  

V tom čase som o tom informoval známu redaktorku TV JOJ, ktorá mi povedala, že pokiaľ 
mám konflikt s B. Zurianom môžem očakávať problémy a finančné kontroly ako jej známa, ktorá B. 
Zuriana údajne odmietla za čo sa začali následne finančné kontroly jej priateľa –podnikateľa. Tento 
podnikateľ údajne zistil, že  podnet na finančné kontroly dal  B. Zurian.  

Skutočne pár dni po podaní sťažnosti ma telefonicky kontaktoval ÚIS odbor kontroly 
a oznámil mi, že bude vykonaná finančná kontrola dotácie poskytnutej združeniu MV SR v roku 
2020.  

Uvedené skutočnosti boli dôvodom podania podnetu zo dňa 15. 3. 2021, v ktorom som 
sa v súvislosti s podozrením z nepriamej korupcie pridelením bytu B Zurianovi odvolával len 
na už publikované a známe informácie a tvrdenia Martina Daňa uverejnené na internete, ktorý 
bol zakrátko po uverejnení videa vzatý do väzby.  

   Mám za to, že celý problém spôsobil súčasný minister vnútra o ktorého spôsobilosti na 
výkon funkcie mám vážne pochybnosti aj  po jeho rozhodnutí znížiť dotáciu   na činnosť združeniu 
na rok 2021 o polovicu.  

Z uvedeného dôvodu preto združenie ktorého som predsedom končí akúkoľvek 
spoluprácu s MV SR a vo veci uvedených podaní sa už nebudeme angažovať o čom som 
informoval vo veci nemocnie v Kvetnici Generálneho prokurátora SR.  

 
           K bodu č. 2 uvádzam, že v podaní zo dňa 15. 3. 2021 som nikde neuvádzal, že B. Zurian   
mal ako  policajt ovplyvňovať vyšetrovanie ekonomickej trestnej činnosti dlhodobo páchanej 
vtedajším primátorom mesta Poprad v prospech tohto primátora a tým zakrývať jeho trestnú 
činnosť.  Uvedené tvrdenie vyšetrovateľa je účelovou fabuláciou a je zjavne v rozpore s 
obsahom podania. S primátorom Antonom Dankom, ktorý bol opäť zvolený v roku 2018 
mám neutrálny vzťah a nemám dôvod ho meniť.  

 Na základe uvedených dôvodov navrhujem, aby prokuratúra zrušila predmetné 
uznesenie a aby bolo následné vydané opravné uznesenie o odmietnutí  s opravným textom v zmysle 
bodov 1. 2 a 3.  
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