Dobrý deň,
posielam Vám odpovede na Vaše otázky, ako aj podrobnú chronológiu Vášho podania.
Chronológia:
„ Vaše podanie bolo doručené na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky dňa 3. 2. 2017.
Prokurátor GP SR toto podanie z hľadiska vecnej a miestnej príslušnosti postúpil dňa 7. 2.
2017 na Krajskú prokuratúru ................. Podanie bolo doručené Krajskej prokuratúre ................
dňa 14. 2. 2017. Dňa 24. 2. 2017 bolo toto podanie z Krajskej prokuratúry ................ postúpené
na Okresnú prokuratúru ................. Okresnej prokuratúre ................ bolo podanie doručené 28. 2.
2017 a dňa 1. 3. 2017 odovzdané na vybavenie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru
.................
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky si s počudovaním prečítala Váš email s
nasledujúcimi otázkami. Navyše, ak občianske združenie, ktoré zastupujete, deklaruje kontrolu
verejnej a štátnej správy, z formulácie Vášho konštatovania a nasledujúcich otázok vyplýva, že
u Vás absentuje elementárna znalosť zákonného postavenia a kompetencií prokuratúry.
Chápeme, že je v súčasnej dobe „v móde“ podávať všetky trestné oznámenia na Generálnu
prokuratúru Slovenskej republiky. Generálna prokuratúra SR pri vybavovaní všetkých podaní
postupuje zákonným spôsobom a podania odstupuje vecne a miestne príslušným
prokuratúram. Rovnako ste mohli postupovať aj Vy. Stačilo Vaše trestné oznámenie podať na
vecne a miestne príslušnej prokuratúre (v tomto prípade na Okresnej prokuratúre v Žiline)
alebo priamo na polícii v Žiline a mohli ste sa „vyhnúť mesačnému putovaniu“ Vášho podania.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe vyššie uvedených časových údajov
nezistila prieťahy zo strany prokuratúry. Podanie bolo zákonným spôsobom postúpené na
ďalšie konanie príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní. Iný postup na vybavenie
neprichádza do úvahy, teda nie je ani možný.
Veríme, že pri príprave, ako uvádzate v emaili, Vášho analyticko-publicistického materiálu
zaoberajúceho sa aj činnosťou prokuratúry, poskytnete verejnosti relevantné a pravdivé
informácie, a tak prispejete k osvete fungovania tejto štátnej inštitúcie. V prípade Vášho
záujmu je Vám Generálna prokuratúra SR pripravená poskytnúť konzultáciu pri realizácii
Vášho zámeru.“
S pozdravom
PhDr. Andrea Predajňová
hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR
.......
.........
........
........
www.genpro.gov.sk

Od:
Peter Kunder
Užívateľovi: ...
.............
Kópia:
Dátum:
.....
...........
Predmet:
žiadosť o vyjadrenie

Dobrý deň,
o.z. Aliancia Fair-play pripravuje analyticko-publicistický materiál
zaoberajúci sa aj činnosťou prokuratúry. V tomto materiáli bude zmienený
prípad, keď trestné oznámenie adresované Generálnej prokuratúre SR
(podané Alianciou Fair-play 1.2. 2017) sa dostalo "na stôl" vyšetrovateľa
až po vyše mesiaci (celý ten čas bolo posúvané medzi jednotlivými

zložkami/stupňami prokuratúry).
Chceli by sme Vás požiadať o vyjadrenie k otázkam, ktoré by sme chceli
použiť v spomínanom materiáli:
* Považujete systém, v ktorom prokuratúre trvá mesiac, kým trestné
oznámenie posunie polícii, za efektívny prípadne prijateľný?
* Pripravujete nejaký návrh, ktorý by prácu prokuratúry zrýchlil?
Ďakujem.
S pozdravom
Peter Kunder
Aliancia Fair-play

