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Krajské riaditeľstvo policajného zboru
v Prešove
Odbor kriminálnej polície
2. Oddelenie vyšetrovania
Fučíkova 2
080 01 Prešov
Poprad 22. 6. 2021
ČVS: KRP-64/2-VYS-PO-2020
Vec: Návrh na odňatie trestnej veci podozrenia zo spáchania obzvlášť závažného zločinu
porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm.
a./Trestného zákona vedenej pod č. k. ČVS: KRP-64/2-VYS-PO-2020 a jej prikázanie inému
útvaru Policajného zboru mimo pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Prešove
Po doručení upovedomenia ČVS: KRP-64/2 –VYS-PO-2020 zo dňa 1. 6. 2021 o začatí
trestného stíhania v trestnej veci obzvlášť závažného zločinu porušovanie povinnosti pri správe
cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a./Trestného zákona, podávam návrh na odňatie
uvedenej trestnej veci a jej prikázanie inému útvaru Policajného zboru mimo pôsobnosti Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a následný postup podľa Trestného poriadku.
Návrh odôvodňujem týmito skutočnosťami:
1. Trestná vec za identický skutok bola odmietnutá Krajským riaditeľstvo PZ v Prešove Odbor
kriminálnej polície , 2 oddelenie vyšetrovania uznesením ČVS: KRP-64/2-VYS-PO-2020 zo
dňa 29. 7. 2020. Z uvedeného dôvodu nie je predpoklad nezávislého vyšetrovania zo strany
KR PZ Prešov. Navrhovaná svedkyňa Zuzana Tökölyová, bytom, Slovenského odboja
182/5, 058 01 Poprad, k novým skutočnostiam veci vypočutá nebola a nie je ani predpoklad,
že vypočutá bude.
2. Vo veci prešetrenia podania zo dňa 26. 3. 2020 – označeného ako „doplnenie k informácii
o aktivitách Svetového združenia bývalých politických väzňov týkajúcich sa ekonomickej
a inej trestnej činnosti“, ktoré bolo zaslané ministrovi vnútra SR Romanovi Mikulcovi, po
odstúpení rozhodoval vyšetrovateľ NAKA odbor Východ, ktorý vec bez vypočutia vyššie
uvedenej navrhovanej svedkyne odstúpil KR PZ Prešov, kde bola zamietnutá pod koberec.
Pre dôvodne podozrenie z manipulovania vyšetrovania bolo podané oznámenie Úradu
inšpekcie na bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana, ktoré ÚIS uznesením ČVS: UIS96/OISV-2021 zo dňa 31. 5. 2021 odmietol. Vyšetrovateľ ÚIS sa zaoberal len časťou
podania týkajúcou sa nepriamej korupcie vo veci pridelenie bytu B. Zurianovi. Časťou
týkajúcou sa podozrenia zo zasahovania do vyšetrovania NAKA a zisťovaním, kto dal
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vyšetrovateľovi NAKA pokyn, aby navrhovanú svedkyňu nevypočul, resp. na základe čoho
tak neurobil; sa vyšetrovateľ ÚIS nezaoberal.

František Bednár
predseda SZBPV
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