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ÚRAD ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY 

GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 


ŠTÚROVA UL. 2, 812 85 BRATISLAVA 1 


p. Mikuláš Vareha 
Ustav na výkon trestu odňatia slobody 
Dukelská štvrt' 941/10 
priečinok PP-21/F 
01841 Dubica nad Váhom 1 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
VII/2 Gv 173/1011000-375 

Vybavuje/linka 
JUDr. Santa, PhD. 

Pezinok 
10.03.2015 

Vec 
Vaše Dodanie z 28.01 .20 15 označené ako trestné oznámenie na podozrivého JUDr. 
Jána Šantu - vyrozumenie 

Na základe Vášil0 predmetného podania. aj po jeho píeskumaní organizačn0 
- kontrolným oddelenim Generá~ prokuratúry SR konštatujem. že obsahovo bolo 
toto podanie posúdené nie ako trestné oznámenie, ale ako prvý podnet na 
preskúmanie postupu prokurátora podra § 31 a nasl. zákona o p'rokuratúre 
č 1 12001 Z. z. v platnom znenI. Stalo sa tak tiež preto. že v danel veci. ktorú 
popisujete. ste boli stíhaný za daňové delikty a bola na Vás dňa 30. júla 2012 podaná 
obžaloba Špecializovanému trestnému súdu , v dôsledku čoho prioritne správnosť 
a zákonnosť jednotlivých procesných úkonov aj prokurátora posudzovali súdy. t. j 
Špecializovaný trestný súd , pracovisko Banská Bystrica a v konečnom dôsledku tiež 
odvolací Najvyšší súd SR. Keďže ku dňu 27.02.2014 vydaním rozhodnutia 
Najvyššieho súdu sp. zn. 4To 5/2014, ste boli právoplatne odsúdený. žiadne 
závažnejšie pochybnosti v postupe vyšetrovatera ani prokurátora preto súdy nezistili , 
a ani ja, ako nadriadeny prokurátor dozorovému prokurátorovi, som nezistil Vami 
uvádzanú trestnú či nnosť týchto orgánov tým, že pri domových prehliadkach 
a prehliadkach iných priestorov údajne neboli dôsledne spísané všetky zaisťované 
listiny, resp. tým, že tieto listiny Vám neboli včas vrátené. 

Konštatujem, že zápisnice o týchto úkonoch boli riadne vyhotovené, na súde 
boli akceptované, riadne a zákonne prečitané a vrátenie listin Vám nebolo možné 
preto, že ich aj súdy považovali za nevyhnutnú súčasť dôkazného materiálu . 

S poukazom na vyššie uvedené, nezistiac v namietanom postupe prokurátora 
JUDr. Jána Šantu, PhD. žiadne pochybnosti. Váš podnet z 28 .01.2015 ako 
nedôvodný odmietam 
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Zároveň Vás upozornujem , že v pripade nepravdivych trestnych oznámeni 
obdobného obsahu , rozoslanych na mnohé štátne orgány tak, ako v tomto pripade, 
by ste sa v budúcnosti mohli dopúšťať viacelÝch trestnych činov, vrátane trestných 
činov krivého obvinenia podra § 345 Trestného zákona alebo ohovárania podra § 373 
Trestného zákona . 
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