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SPRÁVA O KONTROLE 

INFORMÁCIA 

 o splnení uznesenia č. 405/2018 z 34. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves zo dňa 24.04.2018 

 

  

1. Základné informácie 
 

Správa o činnosti miestneho kontrolóra predložená ako bod. 2 na 34. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 24.04.2018 vo veci : Existencia dvoch 
rôznych znení Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi MIRAN-DUO s.r.o. a Mestskou časťou 
Bratislava Karlova Ves dňa 05.04.2011 a z toho vyplývajúcich dopadov na Mestskú časť Bratislava 
Karlova Ves. 

Uznesenie č. 405/2018 z 34. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves zo dňa 24.04.2018, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves uložilo v bode B. podať miestnemu kontrolórovi v predmetnej veci trestné oznámenie pre 
podozrenie z trestnej činnosti verejných činiteľov a iných osôb konajúcich v mene a na strane mestskej 
časti do 01.júna 2018. 

 

2. Informácia o vybavení uznesenia č.405/2018  

 

Na základe uznesenia č. 405/2018 som spracoval Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, alebo iný trestný 
čin podľa kvalifikácie orgánov činných v trestnom konaní. Predmetné trestné oznámenie som osobne 
podal na GENERÁLNU PROKURATÚRU Slovenskej republiky Bratislava vrátane príloh dňa 31.mája 
2018  (príloha č. 1). 



Dňa 08.júna 2018 mi Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, trestný odbor dala vyrozumenie, že 
moje trestné oznámenie bolo pod spisovou značkou č. IV/3 Gn 916/18/1000-3 odstúpené z dôvodu 
príslušnosti na ďalšie konanie na Krajskej prokuratúre v Bratislave.  

Dňa 26.júna 2018 mi Krajská prokuratúra Bratislava oznámila pod spisovou značkou 1Kn 616/18/1100-
3, že moje trestné oznámenie pôvodne podané na GP SR bolo po vyhodnotení odstúpené na vecne 
a miestne príslušnú Okresnú prokuratúru Bratislava IV. 

Dňa 28.júna 2018 mi okresná prokuratúra Bratislava IV. pod spisovou značkou 1Pn 463/18/1104-4  
poslala upovedomenie o odovzdaní trestného oznámenia na vybavenie OKP, OR PZ Bratislava IV. 
v zmysle § 198 ods. 1 Tr. por..  

Dňa 31.augusta 2018 bolo na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves doručené 
UZNESENIE (spisová značka : ČVS: ORP-466/1-VYS_B4-2018) Okresného riaditeľstva PZ 
v Bratislave IV. Odbor kriminálnej polície, 2. Oddelenie vyšetrovania. (príloha č.2). 

 

V predmetnom UZNESENÍ sa okrem iného konštatuje nasledovné :  

- Trestné stíhanie je z dôvodu premlčania neprípustné a preto vyšetrovateľ PZ vec ODKLADÁ. 
- Za účelom riadneho zistenia skutkového stavu bola k veci vypočutá bývalá starostka I. H., ktorá 

uviedla, že na obsah uzatvorenej DOHODY o spolupráci mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves so spoločnosťou Miran – Duo s.r.o. si už na odstup času nespomína, ale 
podpisy na oboch vyhotoveniach dohody vyzerajú byť jej. Po preštudovaní obsahu obidvoch 
dohôd mala za to, že zmluva predložená spol. Miran - Duo s.r.o. namá s pohľadu mestskej 
časti Karlova Ves logiku a na takúto dohodu by ako mestská časť nikdy nepristúpili, preto 
si myslí, že pravou zmluvou je zmluva uverejnená na webovej stránke mestskej časti. 
Menovaná ďalej uviedla, že so spol. Miran – Duo s.r.o. nemá žiadny vzťah, nepozná nikoho 
z tejto spoločnosti a okrem služobnej činnosti s nimi nikdy neprišla do kontaktu. Na spôsob 
schvaľovania tejto dohody si už nepamätá, ale určite by vedome neurobila nič, čím by obišla 
akýkoľvek zákon. Ďalej uviedla, že je pravdou že návrh takejto zmluvy na miestne 
zastupiteľstvo predkladá buď starosta alebo prednosta, ale ako tomu bolo v tomto prípade 
si už pre odstup času nespomína.  

- Trestný čin na ktorý poukazuje oznamovateľ bol dokonaný najneskôr v deň podpisu predmetnej 
dohody o spolupráci t.j. dňa 05.04.2011. Z uvedeného vyplýva, že trestnosť činu zanikla 
uplynutím päťročnej premlčacej doby, a to dňa 05.04.2016. 

- Na základe vykonaného vyšetrovania nie je možné s absolútnou istotou vylúčiť spáchanie 
trestného činu avšak z ustanovenia § 9 ods.1 písm. a) Trestného poriadku vyplýva, že trestné 
stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, 
ak je trestné stíhanie premlčané. 
 

 
 

ZÁVER  
 
I keď bolo trestné oznámenie v tejto veci vybavené spôsobom vyššie uvedeným, ako vyplýva 
z UZNESENIA Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV pod spisovou značkou ČVS: ORP-466/1-
VYS_B4-2018, získala podľa môjho právneho názoru Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 
lepšiu dôkaznú pozíciu v nadchádzajúcom súdnom spore so spoločnosťou Miran Duo s.r.o.. 
Existencia policajnej zápisnice, z ktorej citoval vyšetrovateľ v predmetnom uznesení ohľadne podpisu 
zmluvy s Miran Duo s.r.o., že podľa vyjadrenia bývalej starostky podpisy vyzerajú byť jej, ale následne 
že podpis takejto zmluvy nemá s pohľadu mestskej časti logiku a na takúto dohodu by ako mestská časť 



nikdy nepristúpili je lepšia ako žiadne vyjadrenie bývalej starostky, alebo vyjadrenie opačného obsahu. 
V nadchádzajúcom občiansko-právnom súdnom spore o vypratanie nehnuteľnosti, prípadne v súdnom 
spore o neplatnosti Zmluvy o spolupráci, ktorá nebola zverejnená na webovej stránke mestskej časti sa 
možno zistia nové skutočnosti, ktoré vnesú viac „svetla“ do tejto kauzy existencie dvoch zmlúv. 
Možno si niektorá z pôvodných „zmluvných“ strán rozpamätá viac informácií v nadchádzajúcom 
občiansko-právnom konaní, najmä ako a kedy presne obe predmetné zmluvy o spolupráci vznikli. 
Bývalej pani starostke možno na základe jej vyjadrenia pred vyšetrovateľom PZ len odporučiť, aby 
zvážila právne kroky proti osobám, ktoré mohli akýmkoľvek spôsobom manipulovať (vložiť iné znenie 
spornej strany do zmluvy) s tou verziou zmluvy o spolupráci, ktorá bola a je zverejnená na webovom 
sídle Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. S ohľadom na dôkaznú núdzu vo vyjadreniach oboch 
pôvodných zmluvných strán nie je možné vo veci kontroly pokračovať iným spôsobom, než ju do 
zistenia ďalších relevantných informácií odložiť Ad acta. 
  

 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.,  

miestny kontrolór 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves 

    

 

  



Príloha č.1 

 

 





 



 





 



Príloha č.2  
 

 



 


