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Ministerstvo vnútra SR

Prezídium Policajného zboru

Národná kriminálna agentúra

Národná protikorupčná jednotka
expozitúra Bratislava

Račianska 45
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Na vedomie:
Generálna prokuratúra SR
Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava

V Bratislave, dňa 11. apríla 2010

VEC: OZNÁMENIE SKUTOČNOSTÍ NASVEDČUJÚCICH SPÁCHANIU TRESTNÉHO ČINU

Týmto podaním oznamujem skutočnosti, ktoré nasvedčujú spáchaniu trestného činu 
prijímania úplatku podľa § 328 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej len 
„Trestný zákon“). 

Dňa 25. marca 2010 som kúpil stavebný pozemok v Piešťanoch z dôvodu môjho
zámeru postaviť na uvedenom pozemku rodinný dom.

Dôkaz: List vlastníctva č. 7452 (príloha č. 1)

Dňa 08. apríla 2010 som podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na Okresnom
úrade v Piešťanoch.

Dôkaz: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia zo dňa 08.04.2010 (príloha č. 2)

Adresáta trestného oznámenia je potrebné
zvoliť podľa miesta spáchania trestného činu. 
V prípade nesprávne zvolenej adresy bude
trestné oznámenie odstúpené na príslušnú
expozitúru.
Pri osobnom podaní trestného oznámenia je
vhodné nechať si potvrdiť prijatie trestného
oznámenia na kópii trestného oznámenia.

Do hlavičky trestného oznámenia je potrebné uviesť presnú identifikáciu oznamovateľa
trestného činu. V prípade, ak sa Vaše trvalé bydlisko líši od prechodného, je potrebné
uviesť adresu pre doručovanie. Uvedenie telefonického a e-mailového kontaktu môže
uľahčiť komunikáciu s vyšetrovateľom.

Jedno vyhotovenie trestného oznámenia je
vhodné poslať na vedomie Úradu špeciálnej
prokuratúry GP SR. Prokurátor môže prejaviť
o dané trestné oznámenie záujem a iniciatívne
podnikať kroky smerom k objasneniu trestnej
činnosti.

Je vhodné namiesto formulky trestné oznámenie použiť všeobecnejšiu formuláciu z
dôvodu, aby nedošlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu krivé
obvinenie.

Úvodom je potrebné zhrnúť, aký úkon vykonávame podaním a ak je trestné oznámenie
rozsiahlejšie, uvedieme v úvode aj štruktúru trestného oznámenia. 

Každé trestné oznámenie musí byť
označené miestom a dňom jeho
spísania.



Dňa 10. apríla 2010 mi bola doručená SMS z telefónneho čísla +421 912 345 678
v znení: „stavebne povolenie nedostanes len tak lahko.. stretnime sa o 19:00
v kaviarni na Nezabudkovej 3.“

Dôkaz: Prepis SMS zo dňa 10.04.2010 (príloha č. 3)

Dňa 10. apríla 2010 o 19:05 som prišiel s mojou manželkou do kaviarne
nachádzajúcej sa na adrese Nezábudkova 3, Piešťany. V kaviarni nás čakal pán Ján
Novák, pracovník Okresného úradu v Piešťanoch, ktorý rozhoduje o mojej žiadosti
o vydanie stavebného povolenia. Okrem neho bola v kaviarni čašníčka, ktorej meno
a priezvisko neviem uviesť.

Svojím konaním Ján Novák od začiatku stretnutia naznačoval, že nie je možné získať
stavebné povolenie. Napokon nám ústne oznámil, že ak mu do konca týždňa
prinesieme s manželkou v hotovosti 3 000,- EUR, tak so stavebným povolením
nebude problém a dokonca ústne uviedol, že stavebné povolenie pre rodinný dom
bude vybavené prednostne.

Dôkaz: výsluch mojej manželky, pani XY, nar. ................., bytom ......................

Podľa § 328 ods. 1 Trestného zákona:
„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,
potrestná sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.“

Nemám vedomosť o žiadnej prekážke pre vydanie stavebného povolenia na stavbu
môjho rodinného domu. Preto mám podozrenie, že vyššie uvedeným konaním mohlo
dôjsť k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu prijímania úplatku podľa §
328 ods. 1 Trestného zákona, pretože na stretnutí dňa 10. apríla 2010 Ján Novák
priamo pre seba požiadal o hotovosť vo výške 3 000,- EUR bez akéhokoľvek
právneho dôvodu za účelom odstránenia domnenej prekážky pri vydaní stavebného
povolenia.

Týmto podaním si v zmysle § 46 a nasl. Trestného poriadku uplatňujem voči
prípadnému páchateľovi trestného činu náhradu škody v rámci adhézneho konania vo

Po úvode je potrebné chronologicky zhrnúť podstatné skutkové okolnosti. Vhodné je začať
udalosťami, ktoré predchádzali trestnej činnosti a ktoré súvisia s trestnou činnosťou. Pri
uvádzaní okolností je potrebné uviesť vždy čas alebo časové obdobie, v ktorom udalosti
nastali. Na preukázanie svojich tvrdení je potrebné označiť dôkazy. Kópie dokumentov,
ktoré preukazujú naše tvrdenia, je potrebné priložiť k trestnému oznámeniu ako prílohu.

Po uvedení okolností, ktoré predchádzali trestnému konaniu je potrebné čo
najpodrobnejšie vecne pomenovať trestné konanie podozrivej osoby. Konanie je potrebné
špecifikovať čo možno najpodrobnejšie dátumom, časom, prítomnými osobami
a spôsobom konania. Na preukázanie tvrdení je potrebné označiť dôkazy. Na preukázanie
tvrdení môže poslúžiť aj výsluch osôb prítomných v čase spáchania trestného činu.
Osobu, ktorej konanie pomenúvame, je účelné identifikovať.

Po tom, čo sú vecne zhrnuté okolnosti trestnej činnosti, možno uviesť znenie skutkovej
podstaty trestného činu, ktorý zodpovedá oznamovanému konaniu podozrivej osoby.
Orgány činné v trestnom konaní nie sú povinné pridŕžať sa nami uvedenej skutkovej
podstaty trestného činu a môžu konanie páchateľa kvalifikovať ako iný trestný čin.

V trestnom oznámení je vhodné uviesť tzv. skutkovú vetu – skutok, ktorým malo dôjsť
k spáchaniu trestného činu. To znamená, že je potrebné v jednej vete zhrnúť naplnenie
všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu. Skutková veta slúži na identifikovanie
skutku v rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní.



výške 5 000,- EUR. Škodu odôvodňujem tým, že mi bolo znemožnené začať so
stavbou domu. V čase vyššie popísaných udalostí som mal so spoločnosťou XXX,
s.r.o, uzatvorenú zmluvu o dielo na stavbu rodinného domu, pričom z dôvodu
nemožnosti výstavby som povinný uhradiť uvedenej spoločnosti zmluvnú pokutu vo
výške 4 500,- EUR. Škodu ďalej odôvodňujem vo výške 500,- EUR psychickou ujmou,
ktorá mi bola spôsobená v súvislosti s konaním pána Jána Nováka. 
Dôkazy: 
Zmluva o dielo uzatvorená medzi mnou a spoločnosťou XXX, s.r.o. zo dňa 10. januára
2010  (príloha č. 4)
Lekárska správa z psychologického vyšetrenia zo dňa 11.apríla 2010 (príloha č. 5)

Týmto podaním žiadam o dôsledné prešetrenie vyššie uvedených podozrivých
okolností orgánmi činnými v trestnom konaní a vyvodenie záverov v súlade
s Trestným poriadkom. Vzhľadom na závažnosť pomenovanej protispoločenskej
činnosti, žiadam o dôsledné vykonávanie dozoru prokurátora podľa platných právnych
predpisov vo všetkých štádiách vyšetrovania.

Týmto vyhlasujem, že si nie som vedomý uvedenia akýchkoľvek nepravdivých údajov
v tomto podaní a zároveň žiadam o potvrdenie prijatia trestného oznámenia a tiež o
to, aby som bol včas informovaný o prijatých opatrenia a výsledkoch šetrenia vo veci.

Nakoľko mám obavu o svoj život a zdravie v súvislosti s týmto podaním, žiadam, aby
orgány činné v trestnom konaní v zmysle ust. § 62 ods. 2 Trestného poriadku
neuviedli údaje o mojej totožnosti do trestného spisu.

...................................................
Titul, meno a priezvisko oznamovateľa

Zoznam príloh:
1. List vlastníctva č. 7452
2. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia zo dňa 08.04.2010
3. Prepis SMS zo dňa 10.04.2010
4. Zmluva o dielo zo dňa 10.01.2010
5. Lekárska správa zo dňa 11.04.2010

Trestné oznámenie má byť vecné a založené na faktoch. Z dôvodu, že trestným
oznámením je možné naplniť skutkové znaky trestného činu krivé obvinenie podľa § 345
Trestného zákona, je potrebné na záver trestného oznámenia uviesť, že si oznamovateľ
nie je vedomý uvedenia žiadnych nepravdivých okolností. 
V prípade, že oznamovateľ je poškodený, na jeho žiadosť sa mu písomne preloží aj
písomné potvrdenie o prijatí trestného oznámenia.

Osoba, ktorej bola spôsobená trestným činom škoda, má možnosť navrhnúť, aby súd
v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu.
Z návrhu musí byť zrejmé z akých dôvodov a v akej výške sa návrh na náhradu škody
uplatňuje. Návrh je potrebné uplatniť najneskôr do skončenia vyšetrovania alebo
skráteného vyšetrovania.

Oznamovateľ trestného činu má možnosť pri ústnom oznámení požiadať, aby sa
v trestnom oznámení neuviedli údaje o jeho totožnosti. V prípade písomného trestného
oznámenia možno skúsiť využiť toto právo. Materiály, ktoré umožňujú zistenie totožnosti
oznamovateľa, sa ukladajú na prokuratúre. Do spisu sa zakladajú len so súhlasom
oznamovateľa.

Na konci trestného oznámenia je vhodné uviesť zoznam všetkých príloh, ktoré sú v podaní
uvedené. Pre lepší prehľad je vhodné prílohy zoradiť a číslo prílohy ceruzkou uviesť aj na
samotnej prílohe napr. v pravom hornom rohu prílohy.
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