Ondrej Dostál, Bratislava
Okresná prokuratúra Bratislava II
Kvetná 13
820 05 Bratislava 25
Vec: Trestné oznámenie č. 1 - podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže
podľa § 212 Trestného zákona (50 tisíc eur a zlaté mince)
Týmto podávam podnet na prešetrenie podozrenia, že prišlo k spáchaniu trestného
činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona. K naplneniu skutkovej podstaty tohto trestného
činu mohlo podľa môjho názoru prísť konaním mne neznámej osoby, ktorá v mne neznámom
čase pravdepodobne v auguste roku 2021 odcudzila z kancelárie predsedu politickej strany
SMER-SD Roberta Fica v centrále politickej strany SMER-SD na Súmračnej ulici 25 v
Bratislave hotovosť vo výške 50 tisíc eur a zlaté mince mne neznámeho počtu a hodnoty.
O uvedenom skutku som sa dozvedel zo zverejneného prepisu odpočúvania stretnutia, ktoré
sa dňa 19. augusta 2021 uskutočnilo na poľovníckej chate v Nitrianskom kraji. Uvedené môžu
potvrdiť Pavol Gašpar, Miroslav Bödör a Marek Para, ktorí boli na stretnutí prítomní.
Bližšie informácie o skutku, presnom čase jeho spáchania, hodnote odcudzených
zlatých mincí a hotovosti, prípadne ďalších odcudzených vecí, celkovej výške spôsobenej
škody a o ďalších okolnostiach predmetného skutku môže poskytnúť poškodený Robert Fico.
Je možné, že informáciami o uvedenom skutku disponujú aj niektorí zamestnanci
a funkcionári strany SMER-SD, s ktorými mohol poškodený Robert Fico uvedený skutok
preberať.
Podľa § 212 ods. 1 písm. b) Trestného zákona sa trestného činu krádeže dopustí ten,
kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a čin spácha vlámaním. Podľa § 212 ods. 3
písm. a) Trestného zákona „Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu“. Podľa § 122 ods. 4
Trestného zákona je trestný čin spáchaný vlámaním, ak „páchateľ vnikol do uzavretého
priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej
prekážky použitím sily alebo ľsťou“. Značnou škodou je podľa § 125 ods. 1 tretej vety
Trestného zákona rozumie škoda dosahujúca najmenej 26 600 eur. Vzhľadom na mne
dostupné informácie sa domnievam, že bol trestný čin spáchaný vlámaním a došlo ním
k spôsobeniu značnej škody.
Vzhľadom na vyššie uvedené žiadam, aby bolo preverené, či vyššie opísaným
konaním a odcudzením hotovosti 50 tisíc eur a zlatých mincí z kancelárie predsedu strany
SMER-SD Roberta Fica neprišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu krádeže podľa
§ 212 Trestného zákona.
Ondrej Dostál
V Bratislave dňa 27. októbra 2021.
Prílohy: Denník N: Fico na chate rozprával, ako ho vykradli v budove Smeru. Zobrali mu
zlaté mince a 50-tisíc, polícii to nenahlásil (+ prepis), 26. októbra 2021, autor Miro Kern
https://dennikn.sk/2588422/fico-na-chate-rozpraval-ako-ho-vykradli-v-budove-smeru-zobralimu-zlate-mince-a-50-tisic-policii-to-nehlasil-prepis
Postoj: Nahrávky z chatyFica počas dovolenky vykradli. V Grécku prekonal covid a prišiel o
50-tisíc eur, 26. októbra 2021, autor Lukáš Kekelák

https://www.postoj.sk/91223/fica-pocas-dovolenky-vykradli-v-grecku-prekonal-covid-aprisiel-o-50-tisic-eur

