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Obchodné spoločnosti : 

l. AGENT 007s.r.0 
2. AGRO - LADMOVCE s. r.o 
3. AGRO - LADMOVCE SK S.r.o 
4. AGROBARA S.r.o 
5. AGROCERHOV S.r.O 
6. AGROTRŇA s.r.o 
7. AKR/BIA s. r.O 
8. ANIMAL - P S. r.o 
9. AXN S.r.o 
IO. BARAVIN S. r.O 
II. BRSC s. r.o 
12. CARTOON s. r.O 
13 . CEREA, S. r.O 
14. DREVO PROFIT SK s. r.o 
15. DREVO SK s.r.O 
16. GALAFRUIT & CO, s.r.o 
17. GLOBAL-MIX S.r.O 
18. HALLMARK - CE s. r. O 
19. ·JOJ - SK s. r. O 
20. JOMADO s. r.O 
21. L - A TV s.r.o 
22. L- VLASAT- H S.r.O 
23. LOGIMEX s. r.o. 
24. M&B TRANS s.r.O. 
25. MIMIX - SK S.r.o. 
26. MINIMAX SK S. r.o. 
27. N & EN, S.r.o. 
28. NAFT - SM Gastro Slovakia s. r.o. 
29. PLAVEBNÁ SPOLOCNOSŤ VINICKY s.ro. 
30. PRESTíž. s. r. O. 
31. R.CH.E., s. r.o. 
32. ROYAL SLOVAKIA S.r.O. 
33. ROYAL TOKAJ SK S.r.O. 
34. RTL - K S. r.o. 
35. SHEN TlAN s.r.o. 
36. STAVIVÁ KLASIK - L S. r.O. 
37. STAVIVÁ PLUS Trebišov s. r.o. 
38. STAVIVÁ PROFIT - M s.r.o. 
39. Stavivá, spol. S r.o. 
40. Tokaj Development s.r.o. 
41. TOKAJ FURMINT SK S.r.O. 
42. TOKAJ INVEST SK s. r.o. 
43. TOKAJ MUŠKÁT SK s.r.o. 
44. TOKAJSKÁ PLAVEBNÁ SPOLOCNOSŤ SK s. r.o. 
45. TVX SK S. r.O. 
46. VEMADO s. r.O. 
47. VEMARK s. r.O. 
48. VERlTAS S. r.o. 
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49. VIASAT - E S.r.O. 

50. Z & M Development s.r.o 
51. ZEMPLÍNSKA PLAVEBNÁ SPOLOČNOSt SK S.ro 
zastúpene konateľkou: Daniela Bodnärová., trvale bytom: F. Rákocziho 456, 076 32 Borša 

Doporučene 

JUDr. Ján Šanta 

Úrad špeciálnej prokuratúry 

Štúrova 2 

81285 Bratislava 

V Borši, dňa 03.08.2013 

Vec: 

Žiadost' o vrátenie zaistených dokladov 

Týmto si Vás, ako konateľka vyššieuvedených obchodných spoločností (ďalej len 
"spoločnosti") dovoľujem požiadať o protokolárne vrátenie zaistenýcb účtovných a iných 

dokJadov spoločností . 

Ako je Vám iste zname doklady spoločností boli zaistené pri domových prehliadkach v čase 
od 1.3.20 11 do 3.3 .20 11 ako dôkazy k trestnému stíhaniu p. Mikuláša Varehu, trvale bytom Tokajska 
125/41, Malá Tŕňa 125. Predmetné trestne stíhanie však už bolo ukončené dňa 31.08.20 12. Dokonca 
bolo neprávoplatne ukončené aj konanie vedené pred Špecializovaným trestným súdom, ako 
pIVostupňovým súdom, t.j . zaistené dok lady ako dôkazy už boli použité a napriek tomu do dnešneho 
dňa nebo li vrátené. 

Máme za to, že pre uvedené neexistujú žiadne dôvody na ďalšie zadržiavanie dokladov 
spoločnosti orgánmi činnymi v trestnom konaní (takt iež neex islUje dôvod na ich prepadnutie alebo 

zhabanie). Naopak takéto (bezdôvodne) zadržiavanie dokladov existujúcich spoločnosti, ktoré si musia 
plniť svoje :zákonom stanovená povinnosti, napr. podávanie daňových priznaní atď., spôsobuje týmto 

spo ločnostiam obrovské problémy a škody. 

Ako je Vám iste známe spoločnost i , ktoré sú spojené s p. Mikulášom Varehom sú účastníkmi 
stoviek daňových kontrol. Podľa informácií, ktorými tieto spoločnosti disponujú, veľké množstvo 

kontrol otvorených najmä koncom roka 20 11 (t.j . už po zaistení p. Mikuláša Varehu) bolo otvorených 
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na podnet orgánov činných v trestnom konaní. Práve prebiehajúce daiiové kontroly spôsobujú 

spololnostiam, ktorýcb doklady sú zaistené vilDe problémy, nakoľko sú daňovými orgánmi 
vy;zyvané na predkladanie dokladov, no oni tieto doklady z dôvod u zaistenia nevedia predložiť. 

Z dôvodu nepredloženia dok.ladov sú tieto spoločnosti dorubované na daniach podl'a pomôcok 

vo vysokých sumách, ktoré činia často niekoľko miliónov eur. Spol očnosti sa oprávnene týmto 

postupom cit ia poškodzované. nakoľko množstvo novootvorených kontrol je opakovaných, pričom 

pôvodné kontroly boli vykonané so záverom, ktorý nezistil ž iadne nezrovnalosti, t.j. s nulovým 

dorubom (resp. minimálnym dorubom spôsobeným opravou v účtovných operáciách). Spoločnosti 

vidia svoje poškodenie v tom. že nemôžu predložit' v priebehu daĎovej kootroly dôkazy a 

doklady (nemajú icb), pričom odôvodnene predpokladajú. že opakované kontroly by ako 

pôvodné kontroly dopadli, v pripade predloženia dokladov, s nulovým dorubom (ide predsa už o 

raz daňovými úradmi prekontrolované a Ulllané skutočnosti a dôkazy). 

Okrem uvedeného spoločnosti potrebujú svoje doklady aj pre zabezpečenie svojho bežného 

chodu. Jednotlivé účtovné obdobia na seba nadväzujú, takžeje nemožné viesť účtovníctvo spoločností 

tak, aby verne a v reálnom čase zobrazova lo skutoční stav, čím sa ekonomicky 8 podnikateľsll."Y 

spoločnosti poškodzujú. Zároveň sú spoločnosti vystavované riziku sankcií zo strany daňových, ale aj 

iných orgánov, že si (nezavinene!) neplnia svoje povinnosti, napr. nie je možné vypracovať daňové 

priznania z dane príjmov právnických osôb a následne lieta priznania schvá lené valných 

zhromaždením spoločníkov spoločnosti zastať do zbierky listín veden ej príslušným regi strovým 

súdom. 

Ako je Vám iste známe spoločnosti majú vážne výhrady k spôsobu zaistenia dokJadov. 

Postup orgánov činných v trestnom konaní pri zaistení dokladov považuj ú za nezákonný na čo 

opakovane upozorňujú všetky štátne orgány, pred ktorými vedú konania týkajúce sa ic h fungovan ia. 

V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať na ust. § 58 zák. Č. 30112005 Zb. (Trestný 
poriadok) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktoreho: "O každom úkone trestného /wnania sa 
spiše, a Io spravidla pri úkone alebo bezprostredne po ňom, zápisnica, ktorá musí obsahovať 

a) označenie súdu, prokuratúry alebo iného orgánu vykonávajúceho úkon, 
bJ miesIa. čas a predmet úkonu. 
ej meno a priezvisko úradných osób a ich funkcie, meno a prien;isko, dá/um narodenia a bydlisko 

alebo sídlo osób, ktoré sa na úkone zúčastnili, a u obvineného, poJkodeného alebo svedka aj adresu, 
kloní uvedie na účely doručovania, 
d) stručné, ale výstižné opísanie priebehu úkonu, z ktorého je zrejmé i zachovanie zákonl1)'CIl 
ustanovení upravujúcich vykonávanie úkonu, ďalej podsfatný obsah rozhodnutí vyhlásených pri úkone, 
a ak hol pri úkone doručený rovnopis rozhodnutia, osvedčenie otomio doroCen;, 
ej návrhy strán, poskyfnUlie poučenia. pripadne vyjadrenie pouéenjch osôb. 
j) námietky strán alebo vypoéiŕvaných osôb proti obsahu zápisnice. " 

Z uvedeného je zrejmé, že i zaistenie dokladov je úkonom trestného konania., o ktorom mala 
byť, najneskôr bezprostredne po ňom, spísaná zápisnica, ktorá má obsahovať presný opis všelkých 
zaistených predmetov v takom rozsahu, aby ich bolo možné jasne identifikovat' a nebolo možné 
vzájomne zamenit', V prípade, ak sa jednalo o účtovné doklady, mali tam byť uvedené, ak išlo 
o faktúry, najmä: čísla faktúr, dátum ich vystaven ia , v pripade príjmových a výdavkových 
pokladničných dokladov ich evidenčné čís lo, sumu, na akú boli vystavene a na aký subjekt boli 
vystavené, v prípade zmlúv ich označenie a označenie zmluvných strán atď. 



4 


Uvedený zákonný postup však nebol dodržaný čo spôsobuje spoločnostiam vážne problémy, 

nakoľko daňové orgány, ako aj OCTK odkazujú na právo spo ločnosti nahliadať do zaistených 
dokladov a robiť si z nich výpisy a odpisy . Následne sa však zistilo, že množstvo dokladov cbýba 

(resp. je strateoycb) a spoločnosti sa k nim nevedia dostat', resp. k ich kópiám ani nahliadnutím do 
zaistených dokladov II orgánoch činných v trestnom konaní, čim sú spoločnosti opäť poškodené. 
Tento stav však spoločnosti Dezavinili a v žiadnom prípade im nemôže byt' oa Jkodu , nakol'ko 
nijak nemohli zasahovať do spôsobu zaisťovania dokladov orgánmi činnymi v trestnom kon aní, ktoré 
právo odňať·za istiť dôkazy môžu realizovať aj represívnym spôsobom. V žiadnom pripade tento stav 

nemožno konvalidovať tým, že zápisnicu O zaistení dokladov (obsahovo nesprávnu, tj. nezákonnú) 

podpísala tretia osoba- p. Agnesa Lipanová, ktorá vraj (podľa stanoviska, ktoré orgány činné 

v trestnom konaní zaslali daňovým úradom, ako svoje stanovisko vo veci zaistenia dokladov ku 
prebiehajúcim daňovým kontrolám) mala byť na to splnomocnená vtedajším konateľom spoločností 

p. Mikulášom Vareham (čo nijak nebolo preukázané - k písomnému úkonu, zápisnici O zaisteni 
dokladov nebolo priložené písomné plnomocenstvo, ktorým by konateľ splnomocnil p. Agnesu 

Lipanovú, aby v tejto veci konala jeho menom). Aj keby takého plnomocenstvo existova lo (čo 

neexistuje) splnomocnená osoba konajúca za spoločnosti by nemohla nijak zasiahnuť do spôsobu 
za istenia dokladov a jej podpis na zápisnici v žiadnom prípade nemožno chápať ako konvalidovania 

protiprávneho stavu vzniknutého pri zaisteni. 

Spoločnosti si týmto dovoľujú pofiadať o vrátenie dokladov, riadnym, zákonným spôsobom, 
tj . ich protokolámych prevzatím tak, aby protokol obsahoval presný zaZrI am všetkých zaistených 
dokladov, s ich presnou identifikáciou. 

o vnitenie dokladov si dovol'ujeme požiadať v čo najkratšom možnom lermine. 

V prípade, že k vráteniu dokladov nedôjde budú spoločností nútené využiť všetky prá vne 
kroky na svoj u ochranu, a to vrátanie ochrany súdnej . Spol očnosti zároveň zvaZujú medializáciu 

proliprávneho posrupu orgánov činných v trestnom konaní, ktorý trvá do dnclného dňa. 

S pozdravom 

D 
,,j);ml"s Idčnosrí 


