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812 85 Bratislava 

OznamovaleF - poškodený :GALAFRUlT & CO, S.r.O., IČO: 36171999 
sídlo: Malá Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. 
oddiel Sro, vložka č. 9204/ V 

zast. : 

TreSUlé oznámenie 

PríM?} : -p/nOI1lOttnllt'O 
- tm/1I11(} o kúpt hnflltfnJ'ch "'ta ~ dňa 30.10.201J 

- Jf>ráuo o tjle0l11 zó/offliho prot!(} 

. zna/"kjpcmh" lís/o 22/201} Ing. Jána Šp"a, CSc. to dňo 12.12.20U 

. ntgomná '{!nb'/llJSPF 


. 39x ~/HI'<1 o náj"" a /If/vaní pofnohospodór.rlujpôt!J 
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Vo vyssle označenej právne} veci oznamujeme, že sme SVO)ltú zastupovaním 
poverili JUDr. .Ľuboša Peuovského, pre kto rého plnomocensrvo prikladáme. 

I. 

Spoločnosť BENEFJT GROUP II, a .S. , IČO: 47 132507, $0 sídlom :Braneckého 
161/12 • Trenčín ako záložný venteľ vykonal dňa 30.10.2013 záložné pnivo k ovocnej 
výsadbe jabloni, hrušiek, broskýií., sliviek, oporným konštrukciám! oploteniu ako aj 
kvapkovej závlahe ichpriamym predajomspoločnosci Mitali, s,r.o., reo: 46256539, so 
sídlom Záhradni 219/ 98. Sueda nad Bodrogom. 

DôJwZ: - f!7J"'va O kúpe hnJllťf'!J~th veci Zo d,ia 30. 10.2013 
- správa o Ijkone ZáhfJlého práva 

Spoločnosť Mitali, s.r.o., IČO: 46256539, so sídlom Záhradná 219/ 98, Streda nad 
Bodrogom dňa 03.04.2014 odrezala visiace zámky na vsrupných bránach ovocného sadu 
v Malej Tŕni patriaceho spoločnosti GALAFRUIT & CO, s.r.O., IČO: 36171999, so 
sídlom Malá Tfňa 202, 076 82 Malá Tŕňa a nah.radila ich svo}im.i zámkami. 
Na druhý deň - 04.04.2014, potom čo sa konatel"ka spoločnosti GALA FRUIT & CO, 
s.r.o. domáhala vstupu do ovocného sadu obsadila sad bezpečnostná služba. 

RoyalGuard, s.r.o., ľvIichalovce. 


V súčasnosti p.r:ero nemáme prístup do areálu ovocného sadu. 


Spoločnosť MitaJ.i, SLO nemá k ovocnému sadu v Malej Tŕňi (pozemkom a porastom na 
nich) , ktorý obsadila žiitden právny vzťah, hoci to tvrdí. 

Pozem}..,-y ovocného sadu mame až do roku 2025 prenajaté od Slovenského 
pozemkového fondu ako aj sú k.romných vlasrníkov. 

Porasty nachádzajúce sa na pozemkoch nie sú samostatnou vecou, sú podľa 
ustanovenia § 120 ObčUnskeno zákonníka súčasťou pozemkov a nemôžu byľ preto 
samosc.amýmpredmewmpcivnych vzťahov . Spoločnosl'Mitali, s.r.o. ich nernohJa kúpiť. 

Spoločnosť Mitali, S.r.O. Sl protiprávne prisvojila tak pozemky ako aj porasty na 
nich sa nachádzajúce. 

DôkaZ : - ntýomntÍ :;:ptlfJva SPF 
- 39x zmluvo o mýtne o Nf/vanípoľnohospodársko/'pôdy 

Podľa znaleckého posudku Ing. Jánom Špesa, CSc. , BajkaJská 9, 080 01 Prešov, je 
všeobecné hodnota porastov nachádzajúcich sa v ovocnom sade a to len jabloní 
a hrušiek suma9.613.611€. 

DôlwZ'- - ",oledg pomlak lisla 22/201J Ing. Jana Spo,o, CS,. ZV dňo 12.12.201] 

II. 
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Na zákJade vyššie uvedeného ex.isroje dôvodné podozrenie, ic došlo k spáchaniu 
trestného činupodfaust. § 212 ods. 5. Tr. zákona - krádeže, prípadne trestného činu 
podľa ust. § 375 ods. 3 a Tr. zákona - poškodzovania cudzích práv. 

Taktiež existuje podouerue, že došlo k spáchaniu tresblého ooupodľausc. § 296 
Tr. zákona -založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, nakoľko sa 
činnosť na veci zúčastnen)'ch subjektov vyznačuje koordinovanosťou a oa tieto subjek ty 
boli podane trestné oznámenia pre iné ich konauieďalším.i osobami . 

Z p.riloženého trestného oznámenia Vladimíra Eperješihovyplýva podozrenie zo 
spáchania ďalšej trestnej činnosti rovnakými osobami. 

DôkaZ : . lresllli o~ámenit 

Ziadame, aby sme boli o vysledku preverenia spáchania ttestJl)·ch činov 
infonnovanl. 

V Košiciach dňa 07.05.2014 
GALA FRUIT & CO, ,.co. 

v.z. 
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