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Vážený pán  
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   Poprad 19. 5. 2021 
 
 

Vec:    Žiadosť o potvrdenie stanoviska Okresnej prokuratúry Poprad  vo veci porušovania 
povinnosti pri správe cudzieho majetku a sprenevery – likvidácia   Špecializovanej nemocnice 
chorôb respiračných Poprad-Kvetnica 
 

Vážený pán Generálny prokurátor, vo veci nášho návrhu na odňatie veci Krajskej prokuratúre 
Prešov, Okresnej prokuratúre Prešov a Okresnej prokuratúre Poprad, týkajúcej sa  trestného  
oznámenia vo veci  založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá  nezákonne 
zlikvidovala   a následne sa zmocnila  Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – 
Kvetnica a k nej patriacich lukratívnych nehnuteľností, ktorý sme Vám zaslali 11. 1. 2021 žiadame, 
aby Generálna prokuratúra potvrdila stanovisko  Okresnej prokuratúry Poprad sp. zn. 1Pn 
893/17/7706-48 zo dňa 30. 4. 2021, ktoré pripájame v prílohe a na jeho základe následne z dôvodu 
hospodárnosti a nezaťažovania OČTK zastavila konanie vo veci porušovania povinnosti pri správe 
cudzieho majetku a sprenevery, nakoľko z upovedomenia Okresnej prokuratúry Poprad vyplýva, že 
vo veci podania podaného býv. generálnemu prokurátorovi JUDr. J. Čižnárovi už bolo konané 
a právoplatne rozhodnuté uznesením vyšetrovateľa KR PZ Prešov zo dňa 19. 7. 2018. Rovnako  – 
podľa stanoviska Okresnej prokuratúry Poprad nie je ani dôvod na rozhodovanie o  návrhu na odňatie 
veci, pretože tento návrh bol odmietnutý  ešte príkazom Krajskej prokuratúry  Prešov z 3. 8. 2018. 

 
Odôvodnenie 
  
Návrh na odňatie veci KP Prešov a OP Poprad sme Generálnej prokuratúre podali z dôvodu 

postupu prokuratúry v roku 2018 a pre podozrenia zo zasahovania do nezávislosti prokuratúry. Návrh 
bol  štyrmi príkazmi odmietnutý keďže  prokurátor Generálnej  prokuratúry JUDr. Vladimír Javorský 
vo veci podozrenia z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho 
majetku a sprenevery, ako sa uvádza v príkazoch, nenašiel žiadnu relevantnú skutočnosť 
spochybňujúcu nestrannosť prokurátorov KP Prešov a OP Poprad. 

1. Príkaz sp. zn. IV/1 Gn 225/19/1000-6 zo dňa 20. 4. 2021 
2. Príkaz sp. zn IV/1 Gn 743/20/1000-10 zo dňa 20. 4. 2021 
3. Príkaz sp. zn IV/1 Gn 342/21/1000-3 zo dňa 21. 4. 2021 
4. Príkaz sp. zn IV/1 Gn 341/21/1000-5 zo dňa 3. 5. 2021 
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Na základe uvedených dôvodov  nemáme dôveru k prokuratúre a považujeme ďalšie  
vyšetrovanie len za  formálne  s vopred známym výsledkom a záverom, že skutok sa nestal a nebol 
preukázaný úmysel trestného činu. 

Za jedine zmysluplné  považujeme prijatie zákona, ktorým by sa do právnej praxe zaviedol 
inštitút súkromnej obžaloby, k čomu sme vyzvali v Otvorenom liste uverejnenom na našej webovej 
stránke http://www.szcpv.org/21/obzaloba.html vládu a parlament.  
Otvorený list - výzva vláde SR a parlamentu na urýchlené obnovenie komunistami zrušeného 
inštitútu súkromnej obžaloby 

 
 

 
         
         František Bednár  

predseda SZBPV 
 
 
 
Príloha:  
 
1.  Upovedomenie OP Poprad z 30. 4. 2021 
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