
Ing. Ján Vojtek, Jaltská 7, 040 22 Košice 

 

Národná rada SR 

Nám. Alexandra Dubčeka 1 

812 80 Bratislava 1          

      odoslaná na ich e-mail:  04.01.2012, 01.25 hod 

 

V zmysle úst. § 14 ods. 1) v nadväznosti na úst. § 4 ods. 1 zákona č. 211/200 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) podávam elektronickou poštou žiadosť o nasledovné: 

 

1) Uveďte, aký zákon oprávňuje podpredsedu NR SR Ing. Bélu Bugára dávať pokyny 

vtedajšiemu 1. viceprezidentovi Prezídia Policajného zboru pplk. JUDr. Jaroslavovi 

Spišiakovi na vykonanie kontroly mojej osoby pri výkone služobnej činnosti inšpekcie           

v mesiaci máj 2005, kedy som kontroloval vodiča vozidla s užitočnou hmotnosťou na 

3.500kg p. Kovácsa z Dunajskej Stredy spoločnosti Obchodu s palivami Šamorín, 

ktorému som uložil blokovú pokutu 5.000,-Skk, ktorej majitelia sú rodinou podpredsedu 

NR SR Bélu Bugara, ktorá ho o celej veci telefonicky informovala pred mojimi očami? 

 

2) Čo oprávňuje podpredsedu NR SR Bélu Bugára dávať pokyny mojim vtedajším 

nadriadeným, aby spoločnosti Mayer Transport Bratislava v mesiaci február 2006 pri 

kontrolnej činnosti, kde som zistil veľké nedostatky, ktorá bola sponzorom SMK nebola 

uložená pokuta, aby celý protokol som zničil bez zápisu? 

 

3) Čo oprávňuje sa evidentne pomstiť na mojej osobe ako na občanovi slovenskej 

národnosti prostredníctvom Policajného zboru SR za odmietnutie splnenia protiprávnych 

podmienok na zlikvidovanie kontrolovaného spisu od roku 2006, čo dokazujú nespočetné 

policajné uznesenia a predvolania  z vykonštruovaných trestných činov nominantmi 

a lojálnymi osobami k vtedajšej SMK, kde Béla Bugár  bol predsedom?  

 

  

Z uvedeného dôvodu Vás žiadam v zmysle úst. § 17 ods. 1) zákona č. 211/200 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií), aby moja ţiadosť o sprístupnenie informácií bola vybavená bez 

zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti.  

V zmysle úst. § 3 ods.1 zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) každý má právo na 

prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.  

 V súlade s úst. § 14 ods. 1, 2) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vás ţiadam, aby spôsob 

sprístupnenia informácií mi bol poskytnutý na e-mailovú adresu: futuro43@gmail.com 

         Ing. Ján Vojtek 


