Ondrej Dostál, Bratislava

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava
Vec: Trestné oznámenie
Týmto podávam podnet na prešetrenie podozrenia, že došlo k spáchaniu trestného činu
Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona (ďalej len „TZ)
alebo niektorého z trestných činov korupcie podľa § 328 až 336 TZ.
K naplneniu skutkovej podstaty niektorého z uvedených trestných činov mohlo podľa
môjho názoru prísť v súvislosti s konaním, informácie o ktorom sú uvedené v článku Kočner
si nahral aj Trnku, baví sa s ním ako s podriadeným a hovorí, koľko mu zaplatil, ktorý bol
v Denníku N uverejnený dňa 7. januára 2019 o 17:00 (autorka Monika Tódová).
V článku sa okrem iného uvádza, že polícia získala nahrávku „rozhovoru medzi
Marianom Kočnerom a vtedajším generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, z ktorej
vyplývajú podozrenia, že prokuratúru neriadil Trnka, ale Kočner z mafiánskych zoznamov,
prípadne ďalší oligarchovia, ktorí s ním kšeftovali. Nahrávka ukazuje na podozrenia z
korumpovania Trnku Kočnerom, ale aj poslancov Národnej rady pri jeho voľbe. Má ísť tiež o
úplatky za prepustenie z väzby Jozefa Majského aj za kauzu Glance House. Hovoriť sa na nej
má aj o kšeftovaní s nahrávkami v kauze Gorila. Nahrávky Gorily našli v Kočnerovom
trezore.“.
Z nahrávky rozhovoru „má byť zrejmé, že pán Kočner korupčne ovplyvňoval trestné
konania vedené na Slovensku“. Podľa zistení Denníka N sa nahrávka „týka aj kauzy Gorila a
obchodovania s nahrávkami z bytu na Vazovovej ulici. Kočner tam má zároveň vyratúvať, kde
všade Trnku korumpoval a správa sa k nemu vulgárne a ako k podriadenému“.
Trestného činu Zneužívania právomoci verejného činiteľa sa podľa § 326 ods. 1 TZ
dopustí „verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo
inému neoprávnený prospech,
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu“.
V článku opísané konania, o ktorých by mala svedčiť nahrávka rozhovoru, vykazujú
znaky vykonávania právomoci verejným činiteľom spôsobom odporujúcim zákonu v úmysle
spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech.
V článku sa spomínajú aj úplatky a v tejto súvislosti mohlo prísť k naplneniu
skutkovej podstaty trestného činu Prijímania úplatku podľa § 328 TZ, Podplácania podľa §
332 TZ alebo Nepriamej korupcie podľa § 336 TZ.
Podľa § 328 ods. 1 TZ „Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre
inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že
poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.“

Podľa § 332 ods. 1 TZ „Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo
poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti
vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu
priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“
Podľa § 336 ods. 1 TZ „Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre
inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na
výkon právomoci osoby uvedenej v § 328, 329 alebo 330, alebo za to, že tak už urobil,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“
Podľa informácii v článku majú orgány činné v trestnom konaní nahrávku k dispozícii
už niekoľko týždňov, ale doteraz nebolo vo veci začaté trestné stíhanie. Keďže sa
domnievam, že informácie opísané v predmetnom článku, najmä v súvislosti s informáciami,
ktoré majú byť zachytené na nahrávke spomínanej v článku, vyvolávajú podozrenie, že mohlo
prísť k spáchaniu trestného činu, som presvedčený, že orgány činné v trestnom konaní by
mali začať v tejto veci trestné stíhanie a preveriť, či nedošlo k spáchaniu niektorého z vyššie
uvedených trestných činov, prípadne iného trestného činu.

Ondrej Dostál
V Bratislave dňa 8. januára 2019.
Príloha: Kočner si nahral aj Trnku, baví sa s ním ako s podriadeným a hovorí, koľko mu
zaplatil (Denník N, 7. januára 2019, autorka Monika Tódová)

