JUDr. RNDr. Silvia Prachov{
spr{vca
zapísan{ v zozname spr{vcov vedenom MS SR pod č. 1819
so sídlom kancel{rie Miletičova 21, 821 08 Bratislava
tel.: +421 908 112 512, e-mail: prachova@prachova.sk

Gener{lna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava 1
V Bratislave, dňa 22.05.2019

Vec: Podnet na preskúmanie postupu org{nov činných v trestnom konaní
V{žen{ gener{lna prokuratúra,
ako spr{vca konkurznej podstaty úpadcu PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ
INVESTÍCIE, so sídlom Poľn{ 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 784 717, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 3K/95/2010, týmto pod{vam tento
podnet
na preskúmanie postupu org{nov činných v trestnom konaní, konkrétne N{rodnej
krimin{lnej agentúry, expozitúra Bratislava v konaní vedenom na tomto org{ne pod sp. zn. PPZ 284/NKA-PK-BA-2012, a to z nasledovných dôvodov:
Konkurzné konanie na majetok úpadcu je vedené od roku 2011, pričom do dnešného dňa nie
je ukončené. Ukončeniu okrem iného br{ni aj skutočnosť, že do dnešného dňa nie je zn{ma osoba,
ktor{ zapríčinila úpadok úpadcu, a to či už na z{klade sp{chaného trestného činu alebo nie.
Trestné ozn{menie bolo podané v roku 2012 pre podozrenie zo sp{chania obzvl{šť z{važného
zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného z{kona spolup{chateľstvom podľa § 20
Trestného z{kona. Trestné konanie je od tohto obdobia vedené na N{rodnej krimin{lnej agentúre,
expozitúra Bratislava pod sp. zn. PPZ -284/NKA-PK-BA-2012.
Napriek skutočnosti, že toto trestné konanie je vedené už 7 rokov, do dnešného dňa nie sú
zn{me žiadny výsledky tohto trestného konania, trestné konanie nenapreduje, dokonca podľa
posledných inform{cií, ktoré mi boli poskytnuté z príslušného org{nu, trestné konanie je
prerušené, keďže sa nepodarilo zistiť skutočnosti opr{vňujúce vykonať trestné stíhanie voči určite
osobe.
V tejto súvislosti by som rada pouk{zala na to, že v konkurznom konaní vedenom na majetok
úpadcu prihl{silo svoju pohľad{vku viac ako 2.000 veriteľov, poväčšine fyzické osoby, ktoré vkladali
svoj majetok do rúk úpadcu a do dnešného dňa im nebol vr{tený, nebolo im poskytnuté uspokojenie,
a to nielen finančné ale ani mor{lne, keďže do dnešného dňa nemajú vedomosť o tom, kto zapríčinil
úpadok úpadcu a či toto konanie bolo alebo nebolo trestným činom.
M{m za to, že laxný prístup org{nov činných v tomto trestnom konaní nezlepšuje nedôveru
týchto osôb v to, že tento prípad bude doriešený a bude n{jdený vinník, ktorý úpadok úpadcu
spôsobil. O to viac, keď v súčasnosti je trestné konanie prerušené.
Vzhľadom na tieto skutočnosti pod{vam tento podnet na prešetrenie postupu org{nov
činných v trestnom konaní, pričom tento podnet pod{vam ako spr{vca konkurznej podstaty úpadcu,

ktorého povinnosťou je s odbornou starostlivosťou obhajovať z{ujmy veriteľov. M{m za to, že riadne
prešetrenie tohto prípadu bez zbytočných prieťahov je v z{ujme veriteľov úpadcu.

S úctou,

JUDr. RNDr. Silvia Prachov{
spr{vca
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