Veritelia družstva – občianske združenie so sídlom Majakovského 35, 902 01 Pezinok,
IČO 51 292 297

Vážený pán,
Minister spravodlivosti SR
Gábor Gál

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

V Pezinku, dňa 14.01.2020
sp. zn. : 3K/95/2010
Naše číslo : 09/2020/VD
Vaše číslo : 07116/2019/152/SKP

Vec: Odpoveď na prípis.

Občianskemu združeniu Veritelia družstva – občianske združenie bola dňa 27.11.2019 doručená
odpoveď na naše podania ohľadom poskytnutia informácií vo veci vybavenia našej sťažnosti na
bývalého správcu konkurznej podstaty dr. Letkovského.

Úvodom, Vážený pán minister mi dovoľte, aby som sa predstavil. Som Ing. Dušan Staňák a zastávam
funkciu predsedu občianskeho združenia. Toto občianske združenie háji záujmy viac ako 3200
veriteľov (spolu s rodinnými príslušníkmi je to okolo 10 000 obyvateľov) z celého Slovenska, ktorí boli
členmi Podieľníckeho družstva slovenské investície. Títo ľudia, ktorí boli členmi PDSI, ktoré pracovalo
bezchybne skoro 10 rokov prišli nie svojou vinou o vložené investičné prostriedky v celkovom objeme
25 mil. €. Podotýkam, že sa jednalo o družstvo, ktoré malo všetky certifikáty a pracovalo ako
bankový subjekt pod dohľadom NBS SR. Teda nejednalo sa o nebankovú spoločnosť .
Jedným z tohto okruhu ľudí, ktorý sa významnou mierou pričinil o to, že títo veritelia družstva
nemajú ani po 10 rokoch od vyhlásenia konkurzu na družstvo svoje ukradnuté úspory naspäť je
i osoba dr. Letkovského.

Dovoľte mi zopár časových údajov :
16.10.2017 – list združenia ministerke Žitňanskej;
02.11.2017 – odpoveď z MS – vec postúpená predsedníčke okresného súdu BA - bez odpovedi;
09.11.2017 – odpoveď z MS – vec prešetria a budú informovať;
25.06.2018 – list združenia ministrovi Gálovi opätovná žiadosť o prešetrenie
13.08.2018 – list z MS – že ministerstvo podnet prešetrilo a má za to, že je daná dôvodná obava
o možnom porušení povinnosti zo strany správcu, a preto sa ministerstvo
rozhodlo začať voči správcovi konanie o vyvodenie zodpovednosti správcu
za spáchanie správneho deliktu správcu ;
14.01.2019 – list združenia ministrovi Gálovi o poskytnutie informácií;
20.02.2019 – list združenia ministrovi Gálovi – poskytnutie informácií a žiadosť o osobné stretnutie;
17.04.2019 – odpoveď z MS – žiadosť o doplnenie podania;
13.05.2019 – predloženie dokladov v zmysle žiadosti;
19.08.2019 – telefonický dopyt na MS ohľadom podanie informácií, odpoveď – podanie evidujú, ale
je tak rozsiahle, že musíme na odpoveď ešte počkať;
27.11.2019 – odpoveď z MS – podané informácie všeobecného charakteru, niekoľkokrát sa
opakujúce ( napr. poslanie ďalších dôkazov a pod.),čo bolo nové, tak informácia , že nie
sme účastníkmi konania a to po vyše dvoch rokoch dopisovania si navzájom;

Tieto časové údaje som si dovolil uviesť z toho dôvodu, že po bezmála po 2,5 roka našej písomnej
konverzácie sme sa dozvedeli akurát tú skutočnosť, že nie sme účastníkmi konania. Avšak ako
pokročilo a či vôbec bolo začaté konanie voči nezodpovednému správcovi, ktorý spôsobil veriteľom
PDSI veľké škody neplnením si svojich povinností v zmysle príslušného zákona sme sa nedozvedeli.
Neviem, kde sa ľudia poškodení svojvôľou konania toho, ktorý by im mal byť nápomocný ak nie na
ministerstve, ktoré nesie pomenovanie s p r a v od l i v o s t i majú domáhať svojich práv.
Ako som si dovolil poznamenať na začiatku poškodených bolo 3200 členov družstva. Títo ľudia sa
bezmála 10 rokov domáhajú vrátenia svojich vložených úspor, o ktoré prišli i vinou a za výdatnej
pomoci dr. Letkovského.
Domnievam sa, že naša žiadosť o osobné stretnutie bolo opodstatnené a významnou mierou by
prospelo k tomu, aby sa veci doriešili spravodlivo a v zmysle príslušnej legislatívy. Našim prianím
Vážený pán minister je, aby ste venovali tomuto nášmu problému iba krátky čas.
Záverom mi dovoľte Vážený pán minister vysloviť presvedčenie, že i Vašim pričinením sa naplní to,
čo sme všetci očakávali a očakávame „ padni komu padni“.

V prílohe si dovoľujem poslať kópiu trestného oznámenia a jeho doplnenia na dr. Letkovského, ako
i splnomocnenia veriteľov pre naplnenie požiadavky v zmysle prípisu.

-----------------------------------------------------Ing. Dušan Staňák, predseda združenia

