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PoI'nOhospodárstvo 

Supy nad ovocným sadom 
Podivné aktivity okolo chátrajúcich zvyškov podnikateľských aktivít 
kontroverzného Mikuláša Varehu 


ikulMo"i Varehovi sa možno 
vo väzbe trochu uľavilo. Naj
vyšší súd zrušil verdikt špecia
lizovaného súdu, ktorý na jar 

poslal podnikateľa zo Zemplína na II rokov 

fi!i] 
2.1 mreže. za fiktívne obchody, vďaka ktorým 
nezákonne čerpal nadmerné odpočty DPH 
takmer 60 miliónov eur. 

Vec sa teda vracia na stôl prvostupňového 
súdu. Napriek tomu M. Vareha očakáva znova 
podobný rozsudok, aký si vypočul pred pol 
rokom. "Pretože špecializovaný súd plni roz· 
kaz Vl.orovo ma potrestať," odpovedal TREN
DU prostredníctvom družky Daniely Bodná
rovej, ktorá ho vo väzbe pravidelne navštevu
je a spravuje jeho podnikaterskú pozostalosť. 

Tou je predovSetkým 5()()..hektärový ovoc

, 

ny sad (jablone, hrušky, broskyne, slivky). 
Podfa D. Bodnärovej ..supy M knUia nad sa 
dom achcú sa ho zmocniť . A dari sa im, pre· 
tože Slovenský pozemkový fond (SPF) k 31. ok· 
tóbru odstúpil od nájomn~j zmluvy so spolOČ

nosťou Galafruit & CO a vyzval ju, aby do 30 
dní "vypratala a odovzdala" pozemky. Ak sa 
tak nestane, SPF si svoje práva uplatni na prl
slušnom súde. 

Fond uvia%Ol 
~Odstupenie od nlijomnej zmluvy je nekva
lifikované. Ako my vieme vypratal stromy?" 
pýta sa Pavol Gombos, právny l.:íStupCa G(I· 
la.rmit & CO, ktorého konateTkouje D. Bodná
rová. Právnik považuje 2.1 nl\iväťš l problém 
odstlIpenia SPF fakt , žc neuvádza, čim kon 

krétne Galafruit porušil ustanovenia nájom
nej zmluvy. Galafmit podal proti rozhodnu 
tiu SPF námietku. °vec sa z.lujimal aj TREND, SPI' však na 
otázky do u7.ávierky neodpovedal. MÔ1.eme te
da vychádz.lť len z korešpondencie medzi SPI' 
a Galafruitom spred pol roka. V nej fnnd kon· 
štatuje nedostatočnú starostlivosť o sad a ne· 
zaplatené dane obciam, v ktorých katastroch 
Sold leží. ~Ga lafrui t má nájomnu zmluvu s SPF 
až do roku 2025. Do projektu štát investoval 
400 miliónov korllll. Pri takej investícii na 
odstúpenie Illusia byť vážne dôvody,~ upo
zorňuje z väzby M. Vareha. 

Stámiliónová podpora štátu je spred 15 ro
kov, "keďfirmu ovládll1 Tudia blízki Meči..lro"'· 
mu ministrovi pôdohos(X>dárstva Petrovi Ba



Investoval pred rokmi !itét do ovocného sadu 
1'\8 ZempIfne, na ktorom hospodérll Galafruit13mi1.€ Mikulá!a Varehu 

covi a zača li budovať sady a sklady ovocia. 
Neskôr z GalafruilU vyňali wet ko, čo súvise· 
Io s vlnom, nechali tam len ovocinárske akti· 
va a finnu predali v roku 2008 M. Varehovi. 

Dve verzie 
O. Bodnárová vníma odstúpenie SPF od mi
jomnej zmluvy ako účelové a koordinované 
so subjektom, ktorý sa snaž! ovládnu! sad. 
Tým subjektom je eseročka Mitali zo Su-edy 
nad Bodrogom, respektive neidentifikovaní 
ľudia v jej pozadí. 

Koordinovanosť ilustruje na Adamovi 
Mahulovi, ktorý je asistentom trebišovské· 
ho poslanca NR SR za Smer RObena Puci· 
ho. A. Mahu! má totiž intímny vzťah s riadi
teľkou lrebišovskej filiálky SPF Alenou Koš
kovou a ztiroveň dobre pozna majitera firmy 
Milali Zoltána VégsOa. 

Začialkom tohto roka sa A. Mahu! obja
vil II starostky Malej Tŕne Moniky Rakackej. 
Do katastra obce patri najv'.iCšia časf sadu spo
ločnosti Galafmit. ,Ja sa so starostami stre
távam pravidelne. Ona sa mi spontánne 1)00 
sťa žo\'ala , ze Galafruit jej neplati dane. Čis' 
to Tudsky som jej poradil, nech napiše list na 
SPF. Nič viac,~ vysvetIuje asistent. 

Lenže podra starostky A. Mahut prišiel zis· 
(ovať, či má Galafruit zaplatené dane. Pýtal 
sa, či 5.1d nie je zanedbaný, a tvrdil, že niekto 
iný má z.iujem ho prevádzkova{ tak, aby pro· 
speroval. Faktom je, že starostka si od asis· 
tenta dala poradiť, napísala na SPF a do sa· 
du prišla kontrola. 

A. Mahut TREND ďalej presviedčal. že sa 
v prípade nijako neangažuje. No len (ažko
pádne a kostrbato odpovedal, prečosa s Pav
lom Chmclinom, predsedom predstavenstva 
v akciovke Levcaristos Vagus Agricolus & CO 
(skrátene Levagri), wznámila čo bolo pred· 
metom ich stremutia. Sad, samozrejme. nie, 
v tom mal A. Mahut jasno. Tak potOIll čo? 

Aby firma Mitali mohla \' sade vystriedať 
Galafruit, musela bojovať na dvoch frontoch . 
Prvým sú nájomné zmluvy k pozemkom. 2i.1· 
dosi na SPF podali takmer pred rokom. Vy
zerA to srubne, keĎŽe zásadný krok už fond 
vykonal- odstúpil od zmluvy s Galafruitom. 
Paralelne Mitali obiehal nespokojných súk· 
romných vlastn[kov, ktorým Galafruit dlho· 
dobo nepla IiI. ~UŽ máme ich podpisy na na
jomných zmluvách. To je asi 25 l>erCent sa
du," hovori konaleJ Mitali Z. Végsô. 

Dmhým frontom je vlastnictvo k samot
ným s.lromom v sade. k oploteniu, závlahe 
a oporným konStrukciám. Ide o hnuterné ve
Ci,I..10ré boU predmetom záložného priva sú· 
visiaceho s úverom od Slovenskej záručnej 
a rozvojovej banky dte z roku 2007. 

M. Vareha s kúpou Galafruity prevzat aj 
záväzky a toto bol jeden z nich. Keď nebol 
schopný splácať uver, pomohol mu práve Le· 
vagri, hlavný spoločník pri -štarte Galafruitu. 
Za pôžičku 67-tisic eur ziskal Levagri zálo~

nč prava k spomínaným hnuterným veciam ne firme Mitali. PodTa informAcie TRENDU 
a po vyrovnaní s bankou sa stal záložným znalec ohodnotil predmety zAlofného práva 
vcritcfom. Lenže keď Levagri videl, že SPF na takmer 2(XHisíc eur. Mitali ich kúpil údaj· 
sa chystá odstúpii od nájomnej zmluvy s Ga ne za l13-tisic. Divné je, že o týchto okolnos· 
lafmitom. čim by bola ohrozená jeho pohra tiach netušila ani D. Bodnárová. 
divka, rozhodol sa jej zbavil. Z. Vegso napokon nczapieral, že za sebou 

Levagri oficiálne postúpil pohradávku niekoho má: "Spoločnosť, ktorá robi poraden
trenčianskej akciovke Henerit Group II , no stvo pri príprave projektov. Máme 1.ámer po
P. Chmelina TRENDU povedal , že on tú· staviť ZáVOO. na spracovanie ovocia. A zamest

to firmu ani nepozná a že o predaji rokoval nať asi dvesto rudi. Chceme pestovať jablká 

s ~chlapcami z Mitali". Na otázku, s ktorými a vyrAbať bioprodukty." 

konkrétne a či aj s A. Mahutom, už svoju od· 

poved korigoval, že skonaterom Z. VégsOm. Odkaz o väzbe 

~Stačilo, dobre?~ snažil sa ukončiť rozhovor. PodTa Martina Kolára z Benefit Group II vý


kon záložného práva na podnet Levagri sa 
začal už v apríli. VzhTadom na znenie záložOdstúpenie Slovenského 
nej zmluvy s úrodou už nemal nakladať Ga

pozemkového fondu lafruit a zvýnosov z úrody sa mala uspokojiť 

od nájomnej zmluvy pohTadavka_ 1\ on by nemusel pristúpiť k pre
daju hnulefných ved. Odhaduje, že z urodyvyzerá ako účelové mohol byl výnos 380·tisíc eur. A pýta sa, ako 


a koordinované s nim D. Bodnárova naložila. "Vlani bol vý. 

nos z úrody asi 120-tisíc. Tohto roku len t&ti
z pozadia síc. bola slab.i Úroda,h bráni sa D. Bodnárová. 

Turizmu v tokajskej oblasti veTmi nepomA· 
Pozoruhodné je, že konater Mitali Z. Vég ha, ak sa o nej hovori ako o divokom výcho

SO komunikáciu s P. Chmclinom alebo vôbec de. ZAbery na známe drevene "mohylyh, pri· 
s Levagri odmietal: "My sme rokovali s Bene pomínajúce podnikateľské výčiny M. Varehu, 
filom. Oslovili nás, že bude verejna súťaž. Po· ani nepotrebujú komentár. No D. Bodnáro· 
tom sme riadnou kúpnou zmluvou kúpili po' vá naznačuje, že divokosť sa na východe ešte 
rasty v 5.1de a ostatné 7.a!ožené hnutelhé veci." nevyčerpala: "Dostala som pred dvomi týžd

1)im však len nahral na smeč podozreniu, ňami odkaz - ak neustúpim a neV'ldäm sa sa
že konatef a zárove!'l jediný spoločník Mitali du, do dvoch mesiacov ma dajú do väzby.u 
je len figúrka konajúca v prospeť"h niekoho Vraj v s(lvislosti s tým, že je konateTkou vo fir
v po1.adi. Pretože iiadna súiai sa nekonala. ZO mách, v ktorých sa páchala n estná činnost. 
z.j,ložnej zmluvy vyplýva, že výkon 7.áložného Podobné alaky údajne eviduje už asi pol. r0

práva sa zrealizuje priamym predajom (hnu ka. Tvrdi, i'.ejcj advokáta opakovane kontak
tefnrch vecJ) kupujúcemu. Akedže P. Chme tovali pochybni fudia snávrhom, aby za neja
lina už vapríli podpisa.J s MitaJi zmluvu o bu kú protihodnotu vycúvala 7-0 sadu a nekládla 
dúcej zmluve. Benefit Group mohol porasty odpor. Advokállo TRENDU nepoprel, ale ani 
il spol. predať začiatkom nOVi!mbra výhrad- to nechcel komentovať. C ii li""•• 

Barter nabasovú nôtu 
MikulAš Vareha sa na sla· 
bode vôbec nebránil rôz' 
nym obskúrnym mediál
nym prezentáciám. Ale 
ani vo väzbe, v ktorej je 
už dva a pol roka, neoslá
va nič dlžn)' svojráznej 
povesti. 
TREND v auguste 
(32/2013) pisal o jeho po
divnej korešpondencii 
SI)()7..3 mreží. Adresoval ju 
nielen redakcii, ale napri
klad aj ministrovi finan· 
cií Petrovi Kažim[rovi, ne· 
meckej kancelárke Angele 
Merkelovej či dokonca pá· 

pežovi F'rantlškovi. Núkal 
im svoje služby, pripadne 
sa sťažova l na postup slo
venských orgánov. 
Nie je známe, že by bol M. 
Vareha exlra jazykovo vy
bavený, ale listy boli pisa
né v slušnej nemčine i la
liančine. Poslal aj kari
katúry na motfvy vratiek 
DPH , ktoré kreslila zjav
ne šikovná ruka so skúse
nos(aml. 
.,Má spoluväzr)ov, kto· 
ri ovládajú jazyky, ďalši 
vie pekne kresliť. Za jedlo 
a cigarety sú ochotní..." 

odharl~e Daniela Bodná· 
rová Varehov barter za 
mrežami. Mysli si, že väz· 
bajej druhovi evidentne 
prospieva. vraj tam zrege· 
neroval, schudol a omla· 
dol. Pravide1ne šponu
je, robi až risic klikov den
ne_ D. Bodnárová dodáva, 
že ~Mikj" núti cvičiť aj ďal· 
ších väzňov. Dá im cigare· 
tu, až koozvládnu 20-30 
klikov. Ale teraz je na cele 
sám. Pripravuje sa na ďal 

šie pojednávania. ~On sa 
vie prispOsobiť. Zvykol si 
tam." (dk) ,. 

" 



