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Vec:        OZNÁMENIE O PODOZRENÍ ZO SPÁCHANIA TRESTNÉHO ČINU         
               PORUŠOVANIA POVINNOSTI PRI SPRÁVE CUDZIEHO MAJETKU 

V súvislosti s účelovým trestným oznámením Jána Švirlocha, vedúceho dispečingu spoločnosti 
PES s.r.o., ktoré je len reakciou na podnet podaný Generálnemu prokurátorovi SR zo dňa 20.2. 
2017, ktorého časť bola odstúpená Inšpektorátu práce Prešov, a taktiež reakciou na oznámenie 
podané  Inšpektorátu práce Prešov, týkajúce sa porušovania pracovnoprávnych predpisov zo 
strany PES, s.r.o., podávam oznámenie vo veci  podozrenia zo spáchania tr. činu porušovania 
povinnosti pri správe cudzieho majetku  spoločnosťou PES, s.r.o., k čomu došlo tým, že 
zodpovednými pracovníkmi nebolo objednané dostatočné množstvo zemného plynu na zimné  
obdobie v roku 2017, v dôsledku čoho došlo k prekročeniu denných maximálnych odberov 
a udeleniu vysokých pokút za prekročenie dohodnutého množstva plynu Slovenským 
plynárenským priemyslom, a.s..  Týmto bola spôsobená  značná škoda spoločnosti PES so 100% 
-nou účasťou mesta a v končenom dôsledku aj občanom Popradu, pretože udelené pokuty 
zaplatia koncoví odberatelia tepla v cene za dodávku tepla alebo mestu Poprad sa zníži zisk.   

 Odôvodnenie: 

V súvislosti s výzvou primátorovi Popradu Ing. Jozefovi  Švagerkovi z januára 2017,  bolo 
na mňa podané trestné oznámenia  Jánom Švirlochom vo veci podozrenia z trestného činu 
ohovárania. 

Nakoľko som sa odvolával , len na informácie, ktoré  boli všeobecne známe, považujem 
podané trestné oznámenie Jána Švirlocha za účelové so zjavnou snahou ma zastrašiť, 
nakoľko je v súčasnosti  GP SR preverované podanie vo veci viacerých podozrení 
z možného spáchania tr. činov.  S najväčšou pravdepodobnosťou bol Ján Švirloch na 
podanie trestného oznámenia navedený inými osobami, ktorých sa týkala výzva z januára 
2017. Z tohto dôvodu som zaslal predsedovi vlády SR Žiadosť o poskytnutie ochrany vo 
veci odhaľovania možnej korupcie a porušovania zákona 

Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nepovažujem za vhodné sa k trestnému 
oznámeniu za údajné ohováranie  vyjadrovať a reagujem na neho podaním oznámenie vo 
veci  podozrenia zo spáchania tr. činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku  
spoločnosťou PES, s.r.o., k čomu došlo tým, že zodpovednými pracovníkmi nebolo objednané 
dostatočné množstvo zemného plynu na zimné obdobie v roku 2017, v dôsledku čoho došlo 
k prekročeniu dohodnutých denných maximálnych odberov a udeleniu vysokých pokút od SPP.  



 2 

Týmto bola spôsobená  značná škoda spoločnosti PES so 100% -nou účasťou mesta 
a v končenom dôsledku aj občanom Popradu, pretože udelené pokuty zaplatia koncoví 
odberatelia tepla v cene za dodávku tepla alebo mestu Poprad sa zníži zisk. (V súvislosti  
s neobjednaním dostatočného množstva zemného plynu boli poškodení aj odberatelia znižovaním 
zmluvne dohodnutých vykurovacích kriviek bez súhlasu dotknutých zmluvných strán.)  

Keďže  výška udelených pokút dosahuje sumu niekoľko tisíc eur, existuje dôvodné 
podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, keďže osoba, ktorá má povinnosť opatrovať 
alebo spravovať cudzí majetok, je povinná jednak spravovať záležitosti týkajúce sa majetku, 
starať sa oň a tiež s ním nakladať v zmysle ustanovených povinností. V prípade ak svoju 
povinnosť páchateľ poruší, nastane konanie v rozpore s platným právom, t.j. § 237 TZ. Ak 
svojím konaním páchateľ zapríčiní buď zmenšenie majetku, alebo nedosiahnutie zisku ktorý, 
ak by páchateľ plnil svoje povinnosti dosiahnutý bol, vznikne škodlivý následok, čiže škoda 
na majetku. Dôležité pri tomto trestnom čine je, že sa nehľadí na to či sa páchateľ obohatil 
alebo nie. Navyše mohol svoju povinnosť porušiť nielen aktívnym konaním ale aj 
nekonaním (opomenutím), ale musí ísť o úmyselné konanie alebo opomenutie. Pre naplnenie 
objektívnej stránky je potrebné preukázať kauzálny nexus, čiže už vyššie spomenutú súvislosť, 
dokázať že práve tým, že páchateľ porušil svoju povinnosť a konal protiprávne vznikla škoda na 
cudzom majetku.   

Z tohto dôvodu v rámci vyšetrovania navrhujem vyžiadať: 

1. Od dodávateľa Zemného plynu, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské 
nivy 44/a , 825 01 Bratislava 26, údaje o výške udelených pokút za prekročenie dohodnutých 
denných maximálnych odberov pre odberné miesta Popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o. za 
mesiac január a február  2017 a meno osoby, ktorá plyn objednala koncom roku 2016. 

2. K získanému dátumu objednávky plynu, čo je koniec roka 2016 vyžiadať zoznam 
zamestnancov spoločnosti PES v rovnakej dobe. 

Údajne sa na objednávaní množstva plynu na rok 2017 podieľali konateľ PES, s.r.o, a 
bývalý energetik firiem Dalkia Poprad a.s. a Sorea súčasný vedúci dispečingu Ján Švirloch, 
ktorých navrhujem vo veci vypočuť. 

Prílohy: 

1. Podnet k prešetreniu –porušovanie zákonníka práce zo dňa 11. 1. 2017 
2. Oznámenie Inšpektorátu práce  č. S/2017/851/3624 zo dňa 14. 3. 2017 
3. Oznámenie Inšpektorátu práce  č. S/2017/1211/2017/3789  zo dňa 17. 3. 2017 
4. Žiadosť o poskytnutie ochrany  vo veci odhaľovania možnej korupcie a porušovania 

zákona z 24. 3. 2017 

        

                                    František Bednár 

 

 


