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1. Podnet vo veci podozrenia zo zasahovania do nezávislosti orgánov činných v trestnom
konaní príslušníkmi NAKA Východ a príslušníkmi KR PZ Prešov Sp. Zn. ČVS: UIS198/OISV-2020. (nevypočutie navrhovaného svedka a marenia vyšetrovania podozrenia zo
závažnej majetkovej trestnej činnosti) Podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa
V reakcii na finančnú kontrolu na mieste, ktorú nám dňa 5. 3. 2021 avizoval Úrad inšpekčnej
služby podávame podnet vo veci podozrenia zo zasahovania do nezávislosti OČTK resp.,
zneužívania právomoci verejného činiteľa.
V súvislosti s gratuláciou odoslanou listom ministrovi vnútra dňa 26. 3. 2020, Svetové
združenie bývalých politických väzňov (SZBPV), v zastúpení predsedom a zástupkyňou Občianskej
iniciatívy za udržateľný rozvoj územia Poprad Kvetnica BA. Zuzana Tökölyová podali dňa 28. 4.
2020 ministrovi vnútra Doplnenie k informácii o aktivitách Svetového združenia bývalých
politických väzňov týkajúcich sa ekonomickej a inej trestnej činnosti (Nové skutočnosti k
prípadu podvodnej likvidácie a krádeže Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb
Poprad – Kvetnica).
Dôvodom podania, bol verejný záujem a kritická situácia v rezorte roky vykrádaného
a tunelovaného rezortu zdravotníctva, ktorého stav je v dôsledku pandémie v súčasnosti kritický
a počty mŕtvych na Covid 19 a jeho mutácie sa už počítajú v tisícoch. Zločineckými skupinami bola
zlikvidovaná najväčšia nemocnica na liečbu pľúcnych chorôb v Poprade- Kvetnici, postavená v roku
1920, ktorá prežila svetovú vojnu, kapitalizmus, socializmus ale neprežila nomeklatúrnokomunisticko–eštebácky kapitalizmus a už 12 rokov chátra, zatiaľ čo na Slovensku zomierajú ľudia
a nemocnice sú preplnené v dôsledku likvidácie infekčných oddelení a konkrétne aj tejto nemocnice.
Ministra vnútra sme preto informovali, že odmietnutie trestného oznámenia podaného
priamo Generálnemu prokurátorovi Čižnárovi v roku 2018 potvrdilo, že ekonomické záujmy
vplyvných podnikateľských subjektov a za nimi stojacími osôb sú pre políciou a prokuratúru
stále nedotknuteľné, pretože kauza nezákonnej likvidácie nemocnice, kvôli lukratívnej budove
a k nej patriacich pozemkov je kľúčom k odkrytiu pozemkovej mafie dlhodobo pôsobiacej za
krytia polície a prokuratúry v tomto regióne.
Existuje dôvodné podozrenie, že obnovené vyšetrovanie v roku 2020 bolo ovplyvňované
súčasným riaditeľom NAKA Branislavom Zurianom, ktorý v minulosti pôsobil v policajnom zbore
v Poprade a mal kontakty na vplyvné osoby v regióne. Ako potvrdzuje zápisnica zo zasadania
mestského zastupiteľstva Poprad bod 6.03 Schválenie nájomcov do uvoľnených nájomných
bytov, Sociálna bytová a zdravotná komisia pri mestskom zastupiteľstve Poprad dňa 18. 8. 2009
navrhla mestskému zastupiteľstvu Poprad, aby v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. rozhodlo o tom, že
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prenájom 3-izbového bytu č. 113, Pavlovova 2340/5 Poprad Bc. Branislavovi Zurianovi na dobu
neurčitú je prípadom hodným osobitného z dôvodu údajnej potreby skvalitnenia práce polície,
znižovania kriminality a zvýšeniu bezpečnosti občanov.
Podozrenie z nepriamej korupcie
potvrdzuje skutočnosť, že ešte pred uplynutím 10 ročného obmedzenia prenájmu bytu tretej strane
alebo predaja bol byt na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu zo dňa 3. 2. 2010 č. 4436/09
prevedený za 2 111, 97 eur do vlastníctva Branislava Zuriana ako potvrdzuje LV č. 2695 Kú.
Poprad. Podozrenie z porušovanie zákona potvrdzuje identicky prípad hokejistu Arne Krotaka,
ktorému rovnako z dôvodu osobitného zreteľa 18. 5. 2005 pridelili nájomný byt na dobu neurčitú.
Arne Krotak požiadal po uplynutí 10 ročného vecného bremena dňa 26. 10. 2015 o prevod
vlastníctva bytu a následne po súhlasnom stanovisku mesta ho odkúpil za 8 508, 34 eur. Keďže
Arne Kroták v byte nebýval a mal evidovaný pobyt v rodinnom dome vo Svite, bol podaný podnet
Generálnej prokuratúre na preskúmanie zákonnosti prevodu vlastníctva bytu, ktorý odmietol
prokurátor OP Poprad JUDr. Marcel Hudák, ktorého manželka bola v tom čase vedúcou právneho
odboru mesta Poprad.
Dôkaz: Upovedomenie č. Pd 117/17/7706 Okresného prokurátora JUDr. Marcela Hudáka zo dňa
26. 9. 2017
V rozhovore pre Denník N zo dňa 10. 3. 2021 s titulkom Riaditeľ NAKA Zurian: Do
poslednej chvíle som veril, že Milan vysvetlí, aké sú to hlúposti, nepravdivo uviedol, citujeme:
Akým majetkom disponujete?
„Mám trojizbový byt v Poprade, ktorý som kúpil v roku 2009. V Bratislave užívam služobný byt
ministerstva vnútra, ktorý po mojom odchode zostane ministerstvu. Mesačne za to platím 180 eur.
Zamiloval som si Tatry a chcel by som si kúpiť v jednej obci pod Tatrami dom. Snažím sa vybaviť
hypotéku a predať byt a verím tomu, že mi to vyjde.“
https://dennikn.sk/2304538/riaditel-naka-zurian-do-poslednej-chvile-som-veril-ze-milan-dvomavetami-vysvetli-ze-ide-o-hluposti/?ref=tit
Keďže z Popradu odišiel, existuje dôvodne podozrenie či dodržal podmienky zmluvy
o prevode bytu podľa ktorých ho nesmel 10 rokov prenajať tretej strane. Viaceré skutočnosti
naznačujú, že pridelenie bytu a podozrivý prevod pred uplynutím 10 ročného obmedzenia mohlo byť
formou nepriamej korupcie na čo upozornil samozvaný žurnalista Martin Daňo vo videu s názvom
Live: Byty pre "elitných" policajtov?! Dostal Branislav Zurian úplatok či vypaľoval? #11.280
uverejnenom na portály Youtube dňa 1. 12. 2019
V prípade Kvetnice ide o prelínanie sa ekonomických záujmov troch zločineckých skupín,
firiem nebohého Žembu a Kušmíreka, v súčasnosti v akcii „Zemepán“ obvineného bývalého
riaditeľa SPF v Poprade Ing. Ivana Tudaja a podnikateľa z Prešova Jána Bynca s väzbami na
politikov.
Máme za to, že odmietnutie trestného oznámenia pre podozrenie z tr. činu krivého
obvinenia, konfliktu záujmu a podozrenia z nelegálne nadobudnutého majetku Regionálneho
riaditeľa SPF Poprad Ing. Ivana Tudaja zo dňa 16. 1. 2018 a trestného oznámenia vo veci
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá nezákonne a protiústavnej
zlikvidovala a následne sa zmocnila Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad –
Kvetnica zo dňa 19. 3. 2018, podaných priamo generálnemu prokurátorovi Čižnárovi je
nezákonné a jedná sa o zakrývanie trestnej činnosti priamo generálnou prokuratúrou
a políciou.
Dôkaz: Spisový materiál evidovaný pod. sp. značkou ČVS:ORP-198/1-VYS-PP-2018, pričom ide
o právoplatné meritórne rozhodnutia, ktorými bolo rozhodnuté o skutočnostiach uvádzaných
oznamovateľom Františkom Bednárom v jeho podaní adresovanom JUDr. Jaroslavovi Čižnárovi,
ktoré tunajšie OKP OR PZ obdržalo dňa 22. 03. 2018.
Bankové spojenie: Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky. Svetové združenie bývalých politických väzňov
č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330, IBAN SK3983300000002400889071,
SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX
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Generálna prokuratúra rovnako odmietla podnet pre podozrenie zo spáchania trestného činu
neznámym páchateľom vo veci samovraždy prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade JUDr.
Miroslava Juhása zo dňa 11. 9. 2013.
Tým, že polícia a prokuratúra riadne neprešetrila trestné oznámenie pre podozrenie z
konfliktu záujmu a podozrenia z nelegálne nadobudnutého majetku Regionálneho riaditeľa
SPF Poprad Ing. Ivana Tudaja, umožnila a nezabránila Ing. Ivanovi Tudajovi pokračovať
v páchaní trestnej činnosti za ktorú je v súčasnosti obvinený. Zároveň mu napomáhala v páchaní
trestnej činnosti tým, že nepostúpila časť trestného oznámenia týkajúceho sa podozrenia z nelegálne
nadobudnutého majetku Ing. Ivana Tudaja pochádzajúceho z trestnej činnosti Spravodajskej jednotke
finančnej polície. V súčasnosti NAKA pod vedením riaditeľa B. Zuriana selektívne vedie
vyšetrovanie len za skutky v súvislosti s akciou „Zemepán“ pričom existuje dostatok dôkazov pre
rozšírenie vyšetrovania aj o skutky súvisiace s kauzou v Kvetnici a prepojenia Ing. Ivana Tudaja na
pozemkovú mafiu, ktorá dlhodobo za pasivity polície pôsobí v podtatranskom regióne. Existuje
dôvodné podozrenie, že súčasný riaditeľ NAKA ovplyvňuje vyšetrovanie trestnej činnosti Ing. Ivana
Tudaja so zámerom kryť iné vplyvné osoby s politickým krytím.
Ďalším dôkazom potvrdzujúcim spoluúčasť pozemkovej mafie na likvidácii nemocnice
v Kvetnici je skutočnosť, že pozemkové úpravy, ktoré rozparcelovali pozemkové bloky po Ústave
tuberkulóznych a respiračných chorôb (ÚTaRCH) prebehli medzi rokom 2001-2008, tzn. pred a v
dobe likvidácie a ich prevádzania na neziskovú organizácia Jána Bynca v roku 2009.
Navrhovaná svedkyňa Zuzana Tökölyová, ktorú vyšetrovateľ NAKA a KR PZ odmietol
predvolať chcela predložiť mapu pred a po pozemkových úpravach keď sa začala likvidácia
nemocnice likvidátorom JUDr. Vladimírom Šatníkom.
Vzhľadom k charakteru rozdrobenia pozemkov a nadobudnutým vlastníckym právam k ním,
ide teda nie len o dokaz dlhodobej prípravy privatizácie majetku štátu pred tým než sa stal riaditeľom
SPF v Poprade v roku v 2010 Ing. Ivan Tudaj.
Trestné oznámenie z 19. 3. 2018 vystihuje povahu skutku keď sa v ňom uvádza označenie
"nezákonná likvidácia" a "zločinecká skupina", čo bezprostredne súvisí so zmenou ÚTaRCH z
príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu (n.o.), ktorej prioritný majetok môže získať len
štát, alebo iná n.o. Súčasťou transformačného projektu bol aj súpis prioritného a neprioritného
majetku, takže pozemkovými úpravami mohol byť dosiahnutý žiaduci účinok delenia majetku a
podmienky za ktorých mohol byt sprivatizovaný alebo prevedený na n.o., ktorá ho v budúcnosti mala
získať.
Podrobnosti o likvidácii nemocnice boli publikované na blogu Denníka Pravda s názvom,
Ako sa dá ukradnúť najväčšia nemocnica na liečenie TBC a respiračných chorôb na Slovensku
i v Česku, alebo ako ľahko prísť k majetkom na postkomunistickom Slovensku!
https://fb102.blog.pravda.sk/2017/11/05/ako-sa-da-ukradnut-najvacsia-nemocnica-na-liecenie-tbc-arespiracnych-chorob-na-slovensku-i-v-cesku-alebo-ako-lahko-prist-k-majetkom-napostkomunistickom-slovensku/
Žiaľ zatiaľ čo ľudia zomierajú a nemocnice sú preplnené, ani takmer po roku od upozornenia
na tento prípad, nikto z kompetentných nepodnikol žiadne kroky v zmysle zákona, aby mohla byť
nemocnica využitá aspoň na doliečenie covidových pacientov v ideálnom horskom prostredí
v extraviláne mesta k čomu bola v minulosti určená. Nezisková organizácia pritom evidentne
porušuje zákon, ktorý jednoznačne stanovuje, že neposkytovanie sociálnych a zdravotných služieb
za obdobie viac ako 12 mesiacov je dôvodom na podanie návrhu na vydanie neodkladného opatrenia
a následne žaloby súdu na zrušenie právneho úkonu na základe ktorého neziskovka získala objekt
nemocnice s pozemkami od štátu.
Bankové spojenie: Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky. Svetové združenie bývalých politických väzňov
č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330, IBAN SK3983300000002400889071,
SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX
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I.

Uvedené doplnenie z 28. 4. 2020 bolo ministrom vnútra postúpené NAKA odbor Východ. Vo
veci bol následne predvolaný a vypočutý vyšetrovateľom kpt. JUDr. Sendekom predseda SZBPV,
ktorý ako svedkyňu k novým a doposiaľ OČTK neznámym skutočnostiam navrhol vypočuť BA.
Zuzanu Tökölyovú. Mimo protokol vyšetrovateľovi uviedol, že navrhovaná svedkyňa disponuje aj
informáciami o inom s vecou nepriamo súvisiacom podozrení z trestnej činnosti vo veci prevodu
pozemkov, bývalým riaditeľom SPF Tudajom. Napriek tomu, že si vyšetrovateľ NAKA zapísal
telefónne číslo svedkyne s prísľubom, že ju bude kontaktovať, neurobil to a dňa 4. 8. 2020 bola vec
odstúpená KR PZ v Prešove ako potvrdzujeme v prílohe oznámením č. PPZ- NKA‐ OV-6580042020-PZ zo dňa 4. 8. 2020.
1. Z dôvodu existencie podozrenia zo zasahovania do nezávislosti vyšetrovateľa, marenia
vyšetrovania, resp. zneužívania právomoci verejného činiteľa je potrebné preveriť kto
dal podnet resp. príkaz vyšetrovateľovi NAKA kpt. JUDr. Sendekovi, aby svedkyňu
nepredvolal a vec odstúpil KR PZ Prešov.
2. Súčasne navrhujeme z rovnakého dôvodu preveriť na čí pokyn vyšetrovateľka KR PZ
Prešov mjr. Ing. Afrodita Kovalčíková Aliji, nevypočula navrhovanú svedkyňu BA
Zuzanu Tökölyovú a bez vypočutia oznamovateľa vec odmietla.
Dňa 27. 7. 2020 ma telefonicky kontaktoval vyšetrovateľ KP ZR Prešov vo veci môjho
vypočutia. Oznámil som mu, že nemám dôveru k postupu vyšetrovania, nakoľko neboli vykonané
základne vyšetrovacie úkony a nebola vypočutá svedkyňa Z. Tökölyová, ktorú som navrhoval
vypočuť, preto považujem moje vypočutie za stratu času, pretože výsledok vyšetrovania je už vopred
známy a jednostranný v prospech podnikateľa Jána Bynca.
Následne bola vec odmietnutá uznesením KR PZ Prešov ČVS: KRP-64/2-VYS-PO-2020 zo
dňa 29. 7. 2020 vyšetrovateľkou mjr. Ing. Afroditou Kovalčikovouj Aliji, ktorá vec tendenčne
zamietla bez uvedenia zmienky o svedkyni Zuzany Tökölyovej. Proti uzneseniu bola podaná
sťažnosť 17. 8. 2020, ktorej súčasťou bolo aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre
podozrenie z trestného činu, pretože štátny orgán alebo osoba, ktorá osvedčí právny záujem,
nepodala v zmysle zákona o neziskových organizáciách návrh súdu na zrušenie neziskovej
organizácie a jej likvidácii, ak nezisková organizácia neposkytuje všeobecne prospešné služby
uvedené v základnej listine alebo v štatúte dlhšie ako 12 mesiacov.
O sťažnosti proti uzneseniu Krajského riaditeľstva PZ Prešov rozhodovala Okresná
prokuratúra Poprad, ktorá ju zamietla ako nedôvodnú uznesením 1 Pn 618/20/7706-6 zo dňa 14. 10.
2020. V uznesení okresnej prokuratúry Poprad sa zámerne neuvádza, že štatutár SZBPV František
Bednár nebol vyšetrovateľom Krajského riaditeľstva PZ v Prešove vo veci predvolaný a vypočutý. Je
zrejme, že vyšetrovateľ NAKA zjavne konal so zámerom vec zhodiť zo stola čo dokazuje, že
navrhovanú svedkyňu nevypočul čím neurobil základný policajný úkon a vec odstúpil KR PZ
v Prešove.
Trestné oznámenie, ktoré bolo súčasťou sťažnosti OP Poprad zaslala vecne a miestne
príslušnej Okresnej prokuratúre v Prešove. Pod Č. p. ORPZ –PO –OKP-6 -212/2020 ho OR PZ
Prešov následne 18. 11. 2020 odstúpilo Obvodnému oddeleniu PZ Prešov Juh.
Dôkaz:
1. Uznesenie ČVS: KRP-64/2-VYS-PO-2020 zo dňa 29. 7. 2020
2. Sťažnosť proti uzneseniu zo dňa 17. 8. 2020
3.Uznesenie OP Poprad 1 Pn 618/20/7706-6 zo dňa 14. 10. 2020.
Bankové spojenie: Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky. Svetové združenie bývalých politických väzňov
č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330, IBAN SK3983300000002400889071,
SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX
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Dňa 22. 10. 2020 som podal Generálnej prokuratúre podnet na preskúmanie zákonnosti
postupu okresnej prokuratúry Poprad, ktorý bol dňa 4. 11. 2020 postúpený Krajskej prokuratúre
Prešov.
Dôkaz: Podnet na preskúmanie zákonnosti postupu okresnej prokuratúry Poprad zo dňa 22.10.2020

Prokurátor Krajskej prokuratúry Prešov po preskúmaní
podania z 22. 10. 2020,
vyšetrovacieho spisu ako aj dozorového spisu Okresnej prokuratúry Poprad dospel k záveru, ako
potvrdzuje oznámenie 4Kn 245/20/7700-8 zo dňa 30. 12. 2020, že podanie je dôvodné, keďže
uznesenie bolo vydané predčasne na základe nenáležite objasneného skutkového stavu veci.
Okresnej prokuratúre Poprad preto uložil zabezpečiť začatie trestného stíhania pre obzvlášť závažný
zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1ods. 4. písm. a TZ
a vykonanie úkonov potrebných pre náležité objasnenie skutkového stavu veci.
Týmto sa potvrdilo, že postup vyšetrovateľa NAKA a KR PZ Prešov bol tak ako
v prípade odmietnutia trestných oznámení z roku 2018 nezákonný.
Z dôvodu formálneho oznámenia prokurátora Krajskej prokuratúry, bez toho, aby bolo
zrušené uznesenie KR PZ Prešov ČVS: KRP-64/2-VYS-PO-2020 zo dňa 29. 7. 2020, máme za to, že
je to len ďalší ping-pong a zavádzanie. Preto sme novozvolenému Generálnemu prokurátorovi podali
dňa 11. 1. 2021 Návrh 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.
Dôkaz: Návrh podaný GP SR zo dňa 11. 1. 2021
Generálny prokurátor JUDr. Žilinka zvolený aj hlasmi poslancov Smeru SD a Kotleba
ĽSNS, opäť v duchu revolučných tradícii JUDr. Čižnára návrh postúpil Krajskej prokuratúre Prešov,
ktorá mala rozhodnúť o návrhu odňatia veci sebe samej. Z toho dôvodu sme 2. 2. 2021 podali GP SR
podnet na preskúmanie zákonnosti postupu prokurátora generálnej prokuratúry JUDr. Pavla
Galoviča, ktorý o tom rozhodol.
Dôkaz: podnet na preskúmanie zákonnosti postupu prokurátora generálnej prokuratúry
JUDr. Pavla Galoviča zo dňa 2. 2. 2021.
Následne KP Prešov ako potvrdzuje oznámenie 4 Kn 245/20/7700-15 zo dňa 9. 2. 2021 návrh
na odňatie veci bol postúpený späť GP SR. Krajský prokurátor KP Prešov v oznámení uvádza, že
žiadosť o odňatie som nevyslovil aj vo vzťahu k OR PZ Prešov, OR PZ Poprad, resp. KR PZ Prešov,
čo sa evidentné nezakladá na pravde pretože v návrhu som navrhol aj odňatie veci uvedeným
riaditeľstvám PZ vrátane spojenia veci z dôvodu zrýchlenia a hospodárnosti konania. Doposiaľ
jedinými úkonmi je prehadzovanie si veci ako horúceho gaštana, o čom dostávame poštou
oznámenia z GP SR a KP Prešov.
II.
Časť obsahu gratulácie ministrovi vnútra k zvoleniu do funkcie zo dňa 26. 3. 2020 týkajúca sa
prepojenia a podnikateľských aktivít bývalého župana PSK Chudíka s osobami v médiách spájanými
s organizovaným zločinom a možných kontaktoch dnes už nebohého M. Lučanského s Milanom
Kušmírekom, bola dňa 25. 5. 2020 postúpená ÚIS Východ, ktoré ju vyhodnotilo ako trestné
oznámenie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa, dnes už nebohého, v rokoch 2016-2018
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bývalého generálneho riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, neskôr viceprezidenta a prezidenta
Policajného prezídia Milana Lučanského a zmätočné aj pre podozrenie z toho istého skutku
súčasného riaditeľa NAKA Branislava Zuriana. ÚIS východ následne podanie ako nedôvodne
odmietol uznesením ČVS: UIS-198/OISV-2020 zo dňa 18. 2. 2021 proti ktorému bola dňa 26. 2.
2021 podaná sťažnosť.
V predmetnom liste sme v súvislosti s prepojením bývalého župana PSK Petra Chudíka
s Milanom Kušmírekom uviedli aj citáciu zo žiadosti o ospravedlnene Mikuláša Černáka odoslanej
bývalému premiérovi Pellegrínimu, ktorá bola publikovaná na viacerých internetových portáloch,
kde sa M. Černák zmieňoval aj o súčasnom riaditeľovi NAKA.
Uvedená citácia bola vyšetrovateľom ÚIS účelovo označená ako tvrdenie Františka Bednára
a vo veci bol vypočutý riaditeľ NAKA Branislav Zurian, hoci v skutočnosti sme na Branislava
Zuriana nikdy žiadne trestné oznámenie nepodávali. O skutočnostiach, ktoré B. Zurian uvádzal
informoval internetový portál https://www.aktuality.sk/ v článku s názvom V Poprade boli len dve
posilňovne, Reichelova a Žembova. Chodil som tam na striedačku, tvrdí šéf NAKA.
https://www.aktuality.sk/clanok/870040/v-poprade-boli-len-dve-posilnovne-reichelova-azembova-chodil-som-tam-na-striedacku-tvrdi-sef-naka/
Vyšetrovateľ ÚIS považoval za hodnoverné tvrdenie Milana Lučanského, ktorý uviedol, že sa
s Milanom Kušmirekom nikdy nestretol, nezúčastnil sa na ním organizovaných tenisových turnajoch
a tenis nehrá. Iné osoby, ktoré sa zúčastnili na tenisových turnajoch vypočuté neboli.
Vyšetrovateľ účelovo vytrhol z kontextu listu ministrovi vnútra
nepodstatné
skutočnosti a zámerne neprešetril a nevysporiadal sa s informáciou týkajúcou sa prípadu
trestnej činnosti syna Milana Kušmírka Daniela, ktorý bol koncom roka 2018 obvinený a daný
do väzby, ako sa uvádza na inernetovom portály Na stope. https://nastope.sk/2019/05/16/synpodnikatela-spajaneho-s-podsvetim-je-na-slobode/
Bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných látok. Podľa
zistení polície si mal zháňať drogy z rôznych kútov Slovenska a potom ich predávať v ďalších
mestách. Policajti v rámci razie prehľadali aj kežmarské mraziarne. V nich bol spolumajiteľom
Danielov otec Milan Kušmirek, podnikateľ spájaný s podsvetím prezývaný Ježko. Po tom, čo tam
objavili, musel prísť aj pyrotechnik. „Policajti odhalili a zaistili laboratórium na výrobu drog a veľké
množstvo zbraní, streliva a výbušnín," potvrdila Baloghová.
Po piatich mesiacoch bol Však obvinený Daniel Kušmirek údajne s úzkymi väzbami na
SIS, vďaka dobrým kontaktom jeho otca na vplyvné miesta, zázračne prepustený na slobodu.
https://www.tvnoviny.sk/domace/1946424_jezko-ml-sa-na-slobodu-nedostal-policia-nevylucujerozsirenie-obvinenia a údajne s náramkom vycestoval do zahraničia na protidrogové liečenie.
Keďže práve v tom čase pôsobil na policajnom prezídiu Milan Lučanský, existuje dôvodné
podozrenie zo zasahovania do nezávislosti OČTK. K tomu je potrebné prešetriť ako prebehli
domové prehliadky a čo bolo pri nich zaistené v Kežmarských mraziarniach. Údajne malo ísť aj
o podozrenie z prečinu nedovoleného ozbrojovania, čo potvrdzuje, že bol privolaný pyrotechnik.
Predmetom súdneho konania však nedovolené ozbrojovanie už nebolo. Rovnako neboli preverené
skutočnosti či Daniel Kušmírek v čase vyšetrovania resp. súdneho konania vycestoval do zahraničia
a či on alebo niekto z jeho rodinných príslušníkov mal väzby na SIS. Z tohto dôvodu vyšetrovateľ
rozhodol predčasne a a preto sme v podanej sťažnosti navrhli, aby bolo uznesenie zrušené.
Nakoľko v čase obvinenia Daniela Kušmireka bol funkčne činný Milan Lučanský,
v predmetnej trestnej veci mali byť prevedené tieto základné vyšetrovacie úkony, ktoré
navrhujem ÚIS:
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1. Vyžiadanie záznamu o domových prehliadkach a preverenie aké zbrane a munícia boli
zaistené, resp. vydané ak boli v legálnej držbe
2. Prešetrenie dôvodu privolania pyrotechnika, ak bol podľa publikovaných informácii privolaný
3. Prešetrenie či boli D. Kušnírekovi ponechané zbrane v legálnej držbe po vznesení obvinenia
a či v súčasnosti je držiteľom oprávnenia na nosenie alebo držanie zbrane
4. Zistenie v akom čase po vznesení obvinenia Daniel Kušnírek vycestoval do zahraničia a či
a kedy mu bol daný monitorovací náramok. (Údajne bol v zahraničí na odvykanej liečbe
s náramkom a istý zdroj uvádza, že v tom čase mal byť oficiálne vo vyšetrovacej väzbe)
5. Preverenie či Daniel Kušmírek alebo jeho brat resp. iný rodinný príslušník mal väzby na SIS
6. Operatívne preverenie osoby právneho zástupcu Daniela Kušmíreka a sudcu, ktorý rozhodol
o podmienečnom treste za drogovú trestnú činnosť a jeho možné kontakty na rodičov Daniela
Kušmíreka

Prílohy:
1. Oznámenie NAKA č. PPZ- NKA‐ OV-658-0042020-PZ zo dňa 4. 8. 2020.
2. Uznesenie KR PZ Prešov ČVS: KRP-64/2-VYS-PO-2020 zo dňa 29. 7. 2020
3. Podnet na preskúmanie zákonnosti postupu okresnej prokuratúry Poprad zo dňa 22. 10. 2020
4. Oznámenie KP Prešov 4Kn 245/20/7700-8 zo dňa 30. 12. 2020
5. Návrh na odňatie veci Krajskej prokuratúre Prešov, Okresnej prokuratúre Prešov a Okresnej
prokuratúre Poprad zo dňa 11. 1. 2021
6. Podnet na preskúmanie zákonnosti postupu prokurátora generálnej prokuratúry JUDr. Pavla
Galoviča zo dňa 2. 2. 2021.
7. Oznámenie KP Prešov 4 Kn 245/20/7700-15 zo dňa 9. 2. 2021
8. Uznesenie ČVS: UIS-198/OISV-2020 zo dňa 18. 2. 2021
9. Sťažnosť proti uzneseniu zo dňa 26. 2. 2021

František Bednár
predseda SZBPV
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