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UzNEsENlE
prokurátor Okresnej prokuratú ry Bratislava V v trestnej veci vedenej proti
obvinené mu Antonovi Gálovi pre zloč in falš ovania, pozmeň ovania a neoprávnenej
výroby peň azi a cenných papierov spolupáchatelstvom podla § 20 k § 270 ods. 2
Trestné ho zákona a iné takto
rozhodol:
podl,a § 215 ods. 1 pí sm.

c) Trestné ho poriadku trestné stí hanie vedené

proti obvinené mu

Anton Gál, nar, 16.02.1988/ 6857 v Galante, trvale bytom Vel'ká Mač a 751, okres
Galanta

v bode 1)
pre zloč in falš ovania, pozmeň ovania a neoprávnenej výroby peň azí a cenných
papierov spolupáchateí stvom podl'a § 20 k § 270 ods. 2 Trestné ho zákona, ktoré ho
sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, ž e

obvinení Ladislav Gáš par a Anton Gál po spoloč nej predchádzajú cej dohode
za ú č elomvysporiadania dlhu obvinené ho Ladislava Gáš para voč iobvinené mu
Antonovi Gálovi zaobstarali na presne nezistenom mieste v BudapeŠ tiv Mad'arskej
republike, nezistený poč et falš ovaných 50,- eurových bankoviek, ktoré následne
dávali róznym osobám ako pravé a to tým spósobom, ž e Anton Gál na internete
vyhl'adával predajcov mobilných telefónov ktorých následne Ladislav Gáš par
telefonicky kontaktoval a po dohodnutí stretnutia následne Anton Gál ako vodič
motorové ho vozidla zaviezol Ladislava Gáš para na dohodnuté miesto, kde Ladislav
Gáš par záujemcom o predaj mobilné ho telefónu predkladal falš ované bankovky v
hodnote 50,- eur a zároveň preberal mobilné telefóny, ktoré následne s pomocou
Antona Gála predával d'alš í m záujemcom a takto zí skané prostriedky si následne
ponechávali, prič om na základe takto dohodnutej spolupráce a rozdelených ú loh,
obvinení dň a 27, 11,2014 v č asepribliž ne o '19:20 hod. z t.č . 0940 563 367
kontaktovali Jozefa Bognára, nar.06,04. 1981 v Bratislave, trvale bytom Mad'arská
4215,Bratislava, kde predstierali záujem o kú pu mobilné ho telefónu zn. lphone 6, 16
GB, striebornej farby a dohodli stretnutie v nákupnom centre Aupark, prič om
následne sa dň a 27.11,2014 v č aseo 19:50 hod, dostavili do obchodné ho centra
Aupark na Einsteinovej ulici č .18 v Bratislave - Petž alke, kde obvinený Ladislav
Gáš par, ktoný po tom, č osi s Jozefom Bognárom dohodli kú pnu cenu za mobilný

telefón zn. lphone 6, striebornej farby, 16 GB, lMEl:355899066111184, odovzdal
Jozefovi Bognárovi 2 ks 50,- eurových bankoviek č .229527726022,2 ks 50,-

eurových bankoviek

č . 229527726033, 2 ks 50,-

eurových bankoviek

č .

U9155872604't, 2_!9 5O,- eurových bankoviek č .X87923021443,4 ks 50,- eurových
bankoviek Č .X87923021432, celkovo 12 kusov faloš ných bankoviek v celkovej
hodnote 600,- eur, ako protihodnotu za hore uvedený mobilný telefón zn, lphone,
ktoryi následne Ladislav Gáš par odovzdalAntonovi Gálovi ako sú č ast'splátky d'lhu,

v bode 2)'
.ia

Pre PreČ inpodvodu spolupáchateť stvom podl'a § 20 k § 221 ods. 1 Trestné ho
zákona, ktoré ho sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, ž e
obvinení Ladislav Gáš par a Anton Gál uviedli do omylu poš kodené ho Jozefa
Bognára, nar.06.04. 19B1 v Bratislave, trvale bytom Mad'arská 4215, Bratislava ato
tým sPÓsobom, Ž e pri kú pe mobilné ho telefónu zn. lphone 6, striebornej farby, 16
GB, lMEl: 3558990661111B4, obvinený Ladislav Gáš par poš kodené muJozefovi
Bognárovi dň a 27, 11.2014 v č ase približ ne o 19:50 hod, v obchodnom centre
AuPark na Einsteinovej ulici č , 18 v Bratislave
Petž alke, ako protihodnotu za
mobilný telefón namiesto pravých peň azí predlož -il 12 ks sfalš ovaných 50,- eurových
bankoviek, o Č ompoš kodený nemal vedomosť a obvinené mu Ladislavovi Gáš pařovi
odovzdal predmetný mobilný telefón, ktoný následne Ladislav Gáš par odovzdal
obvinené mu Antonovi Gálovi ako sú č asťsplátky jeho dlhu, č í mtýmto svojí m konaní m
obvinení spósobili poš kodené mu Jozefovi Bognárovi, nar,06.04. 19B1 v Bratislave,
trvale bytom Mad'arská 4215, Bratislava, š kodu v celkovej výš ke 600,- eur,
v bode 3)

,-.

pre preČ in podvodu podla § 221 ods. 1 Trestné ho zákona, ktoré ho sa mal
dopustiť na tom skutkovom základe, ž e
obvinený Anton Gál uviedol do omylu poš kodené hoFerdinanda Jalsovzskeho,
nar. 02, 11, 1992 v Š ali,trvale bytom Váhovce 345 a to tým, ž e po tom, č o
poš kodený Ferdinand Jalsovzsky od Antona Gála zakú pil č ierny mobilný telefón zn.
lphone 6 za sumu 550,- eur, tento si po vzájomnej dohode s obvineným Antonom
Gálom v doposiať presne nezistený deň v mesiaci november alebo december 2o14
pri rodinnom dome č . 345 vo Váhovciach, okres Galanta, vymenili, a to tak, ž e Anton
Gál prevzal od poš kodené hoFerdinanda Jalsovszkeho č ierny mobilný telefón zn,
lphone 6 a ako protihodnotu mu odorrzdal mobilný telefón zn. lphone 6, striebornej
farby, 16 GB, lMEl: 355899066111184 o ktorom obvinený Anton Gál tvrdil, ž e je jeho
vlastní ctvom, hoci vedel, ž e ho zí skal trestnou č innosť ou tak, ako je popí sané v bode
1), a2), tohto uznesenia, prič om následne bol predmetný mobilný telefón osobe
Ferdinand Jalsovzsky dň a 28,01.2015 podl'a § 89 ods. 1 Trestné ho poriadku
zaistený a následne bol dň a 09. 06. 2015 na základe uznesenia podla § 97 ods. 1
Trestné ho poriadku, vrátený jeho vlastní kovi, Jozefovi Bognárovi, nar. 06. 04.1981 v
Bratislave, trvale bytom Mad'arská 4215, č í mobvinený Anton Gál týmto konaní m
spósobil š kodu poš kodené mu Ferdinandovi Jalsovzskemu, nar. 02. 11. 1992 v Š ali,
trvale bytom Váhovce 345, š kodu vo výš ke 550,- eur.

zastavujem,

2

pretož e je nepochybné , ž e skutok nespáchal obvinený.

/

odóvodnenie:
Vyš etrovatel PZ z odboru kriminálnej polí cie Okresné ho riaditel'stva PZ
v Bratislave V uznesení m sp. zn. ORP-1094/ OEK-B5-2014 zo dň a 27 .11,2014 zač al
trestné stí hanie pre zloč in falš ovania, pozmeň ovania a neoprávnenej výroby peň azí
a cenných papierov
§ 270 ods. 2 Trestné ho zákona na skutkovom základe
predmetnom
uvedenom v
uznesení .

podí a

'PZ

Vyš etrovatel' PZ z odboru kriminálnej polí cie Okresné ho riaditel'stva
vBratislave Vuznesení m sp. zn, ORP-1094/ OEK-B5-2014 zo dň a 2V.10.2015
v bode 1 podl'a § 206 ods. 1 Trestné ho poriadku vzniesol obvinenie Ladislavovi
Gáš parovi a Antonovi Gálovi pre zloč in falš ovania, pozmeň ovania a neoprávnenej
výroby peň azí a cenných papierov spolupáchatelstvom podl'a § 20 k § 270 ods. 2
Trestné ho zákona, v bode 2 podta § 199 ods. 1 Trestné ho zákona zač altrestné
stí hanie a podl'a § 206 ods. 1 Trestné ho poriadku vzniesol obvinenie Ladislavovi
Gáš parovi a Antonovi Gálovi pre preč in podvodu spolupáchatel'stvom podl'a § 20 k §
221 ods. 1 Trestné ho a v bode 3, podl'a § 199 ods. 1 Trestné ho zákona zač altrestné
stí hanie a podl'a § 206 ods. 1 Trestné ho poriadku vzniesol obvinenie Antonovi Gálovi
pre preč in podvodu podl'a § 221 ods. 1 Trestné ho zákona, a to vš etko na skutkovom
základe uvedenom v predmetnom uznesení ,

Dň a 15.10.2018 predlož il vyš etrovatel na tunajš iu prokuratú ru spisový materiál
spolu s návrhom na podanie obž aloby na obvinených Ladislav Gáš par a Anton Gál,
s ktorym som sa v č asti týkajú cej sa obvinené ho Antona Gála nestotož nil.
Preskú maní m spisové ho materiálu som zistil, ž e návrh vyš etrovatel'a PZ na
podanie obž aloby na obvinené ho Antona Gála nie je v danom prí pade opodstatnený.
Podl'a § 8 Trestné ho zákona je trestným č inom protiprávny č in, ktoré ho znaky
sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.
Podl'a § 221 ods, 1 Trestné ho zákona kto na š kodu cudzieho majetku seba
alebo iné ho obohatí tým, ž e uvedie niekoho do omylu alebo využ ije nieč íomyt,
a spósobí tak na cudzom majetku malú š kodu, potrestá sa odň atí m slobody až na
dva roky,

Podla § 270 ods. 2 Trestné ho zákona kto falš uje, pozmení alebo neoprávnene
vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falš uje, pozmení alebo neoprávnene
vyrobí peniaze alebo cenné papiere v ú mysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze
alebo cenné papiere vyš š ejhodnoty, alebo kto falš ované ,pozmenené alebo
neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé , potrestá sa
odň atí m slobody na sedem rokov až desať rokov.,
Podl'a § 215 ods. 1 pí sm. c) Trestné ho poriadku prokurátor zastaví trestné
stí hanie, ak je nepochybné , ž eskutok nespáchal obvinený.

Vznesenie obvinenia Antonovi Gálovi

za

predmetný skutok bolo v č ase
a vychádzalo zo
zabezpeč ených dókazov - najmá z výsluchu svedkyne Martiny Gáš parovej (ktorá
potvrdila, ž e u obvinené ho Ladislava Gáš para videla faloš né bankovky a poč ula

vydania uznesenia (27.10,2015) dostatoč ne odóvodnené

\
rozhovory medzi Ladislavom Gáš parom a Antonom Gálom, z ktoných vyrozume
la, ž e
bankovkY chodili brat' do Mad'arska rovnako uviedla, ž eobvin'ených
videla stále
sPolu, PriČ omrieŠ ilipredaj telefónqv) ako aj listinnými dókaŽ mi. Uznesenie
o Vznesení obvinenia zároveň spí ň alo vš etky obsahové
a formálne nálež itosti
Právneho Úkonu vYmedzené v ustanoveniach § 206 ods. 3 Trestné ho poriadku
v spojitosti s § 176 ods. 1 a 2 Trestné ho poriadku.

Ď aKÍ m vYŠ etrovaní mrealizovaným v danej veci nebolo preukázané ,
že
obvinený Anton Gál svojí m konaní m naplnil zákonné znaky niektoié ho
z trestných
Č inov,Pre ktoré je Proti nemu vedené trestné stí hanie a sú č asnenebolo preukázané ,
Ž e naPlnil zákonné znaky iné ho trestné ho č inu vymedzené ho v osobitnej
č asti
Trestné ho zákona.
Obvinený Anton Gál (č .l. 162-166) odmietol k predmetnej veci vypovedat,.
_ _Obvinený Ladislav GáŠ par(č .I . 108-142) uviedol, ž e ku skutku týkajú ceho
sa OC AuPark sa..v Plnej miere priznáva a svoje 'konanie Lutuje. obvinený .át u
t";
dobe vel'ké finanČ né problé mya z uvedené ho dóvodu zač aív Mad,arsku rupovat
faloš né bankovkY_vnominálnej hodnote 50 eur za sumu od ,15 do 20 eur za kus,
PriČ omtieto Peň aŽ né prostriedky sa následne snaž il uvádzať do obehu, a to najskór
Pri kú Pe tovaru na trhovisku na Miletič ovej ulici v Bratislave a neskór
sofistikovanejŠ Í msPÓsobom
- nákupom mobilných telefónov. obvinený následne

zdÓraznil, Ž e k trestnej veci sa priznáva, pretož e iú to uec vymyslel
osobne a takto si
PrivYrábal kvÓli tomu, aby s rodinou mali peniaze na ž ivot. Obvinený konš tatoval aj
to, Ž e mu je lÚto, Ž e viaceryim osobám spósobil trestné stihanie, ako aj
to, ž ó
mladé mu Gálovi Predal telefón, pretož e mu dlhoval peniaze a nemal ich ako
vrátit,.
Obvinený,uviedol, Ž e s Gálom obchodoval so zeleninou a pomáhal mu predávat,red
bull, v minulosti posielal na ú č etjeho brata sumu asi 420 eŮ r ako splátku svojho
dlhu,
Na otázky vyš etrovatela obvinený uviedol, ž e Anton Gál nemal vé domost, o tom, ž e
uvádzal do obehu faloš né bankovky, na tomto skutku sa ž iadnym spósobom
nePodiel'al, nevozil ho do Maď arska, keď chodil kupovať faloš né bankóvky a neviezol
ho ani na stretnutie s poŠ kodenýmBognárom, Obvinený rovnako poukázal na
to, ž e
Anton Gál nemal vedomost'otom, ž e telefón znač ky lphone o
striebornej
itocu,
farbY), lMEl: 355899066111184, pochádza ztrestnej é innosti a
;e mu rú to, ž eo tom,
Ž e telefón kú pil za faloš né peniaze Antonovi Gáloú i nepovedál. Obvinený rovnako
konŠ tatoval,Ž e jeho manŽ elka Martina Gáš parová vo svojej výpovedi klamala, a to
zrejme s ciel'om, aby sa zbavila svojej trestnej zodpovednosti.

PoŠ kodenýJozef Bognár (č . l. '177-182 a 197-202) uviedol, ž e mobilný
telefón lPhone 6, striebornej farby, ktoný kú pil od kamaráta Lukáš a za sumu približ nó
500 alebo 600 eur, chcel následne predať prostrední ctvom inzerátu na
www.bazos.sk. Záujemca sa ozval dosť nichlo, svedok nevedel uviesť telefónne
Č Í slo,z hlasu sa dalo rozlí š iť ,ž e iš lo o osobu muž ské hopohlavia s mad'arským
dialektom. S dotyČ nouosobou sa dohod ol, ž e sa stretnú v Auparku v Petž alŘ e,
stretnutie sa uskutoČ niloniekedy vo več erných hodinách asi v zime v roku 2O14.
PoŠ kodenýna osobu, ktorej mal predať telefón, č akalpred Mcdonaldom v Auparku
vo vnú tri, táto osoba ho následne telefonicky kontaktovala s tým, aby priš iel vonku na
Parkovisko. PoŠ kodenýsa presunul smerom na parkovisko pred Mcdonaldom, kde
sa s touto osobou stretol. PoŠ kodenýtejto osobe - kupujú cemu podaltelefón v obale
a vYzval ho, aby si ho skontroloval, prič om menovaný len zobral telefón, podal
svedkovi Peniaze, ktoré poš kodený prepoč í tala následne odiš iel na zadné
Parkovisko smerom k lnchebe. Poš kodený sa presunul do svojho auta, kde si bliž š ie

prezrel peniaze od kupujú ceho, a to z dóvodu, ž e tieto peniaze vyzerali zvláš tne boli ž ltkasté .Svedok následne vybehol do Auparku (do poboč ky TATRA BANKY),
a to z dóvodu kontroly bankoviek od osoby, ktorá od neho kú pila telefón, prič om mu

ž e bankovky sú

faloš né .Poš kodený následne v tejto veci
kontaktoval polí ciu. Na otázky obhajcov obvinených poš kodený poč as svojho
výsluchu uviedol, ž eosoba, ktorá od neho kú pila v deň skutku telefón bola sama

bolo oznámené ,

a rovnako uviedol, ž e osobu Antona Gála nepozná.

Poš kodený Ferdinand Jalsovszky (č . l. 217-228) poč assvojho výsluchu
uviedol, ž e zháň al biely lphone 6 a jeho známy Bálint Domonkoš mu povedal, ž e

Anton Gál má na predaj č ierny lphone 6 za 550 eur. Poš kodený pož iadal Bálinta, aby
kontaktoval Gála a medzitým sa presunul do bankomatu za ú č elomvýberu finanČ nej
hotovosti. Anton Gál priš iel, ukázal telefón (č ierny lphone 6), uviedol, Ž e mu bol
niekto dlž ný peniaze a ako odplatu mu dal ten telefón, poš kodený Antonovi Gálovi
odovzdal finanč nú hotovosť vo výš ke 550 eur a vzal si telefón. Poš kodený po tom,
ako mu bol telefón zaistený po výsluchu na polí cii kontaktoval Antona Gála, ktory
sl'uboval, ž e vzniknutú š kodu uhradí , prič om do dneš né ho dň a uhradil jednu č ast'vo
výš ke 300 eur, a to vkladom na ú č etzo dň a 25,05.2016, zvyš nú sumu do dneš né ho
dň a neuhradil.

Svedok Juraj Levanský (č . l. 253-256) poč assvojho výsluchu uviedol, ž e
pána Gála mladš ieho pozná cez 10 rokov, spolu podnikali a po tom, ako poč ul
obvinenia na jeho adresu uviedol, ž e si to nevie predstaviť , pretož e Anton Gál
pochádza zo sluš nej rodiny a nie je odkázaný na tieto veci. Svedok d'alej uviedol, ž e
s Antonom Gálom si založ ili firmu, v podstate chceli predávať red bull vo vel'kom, to
sa im vš ak nepodarilo. Na otázku vyš etrovatel'a svedok uviedol, ž e podla jeho
vedomostí Anton Gál s mobilnými telefónmi neobchodoval, nemal by na to ani č as,
venoval sa ú plne iným obchodom.

Svedok Gabriel Csóz (ě . l. 257-260) poč assvojho výsluchu uviedol, ž e
pozná Ladislava Gáš para aj Antona Gála, S Gáš parom sa pozná cca '10 rokov, spólu
obchodovali so zeleninou a ovocí m, prič om si vymieň ali tovar a Gáš par mu zostal
dlž ný 3.700 eur. Gáš par tento dlh uhrádzal tovarom a peniazmi, v roku 2015 zaóal na
splátku dlhu použ í vat'aj faloš né peniaze, a to 6 alebo 7 pát'desiat eurových
bankoviek. Bankovky svedkovi odovzdal v Poluse a neskór aj v Eurovei, pri týchto
odovzdaniach nebola okrem nich prí tomná ž iadna d'alš ia osoba, Svedok za to, ž e
platil faloš nými bankovkami, už bol právoplatne odsú dený. Na otázky vyš etrovatel'a
uviedol, ž e nemá vedomosť o tom, č is faloš nými bankovkami priš iel do styku aj
Anton Gál a rovnako sa nevie vyjadrit' k tomu, č iobvinení Gaš pár a Anton Gál
obchodovali s telefónmi,
Svedkyň a Martina Gáš parová (č . l. 301-308) poč assvojho výsluchu uviedla,
ž e Ladislav Gáš par je jej bývalý manž el, rozvedení boli v roku 2014, Bývalý manž el
priniesol do spoloč nej domácnosti krátko po rozvode faloš né peniaze. Antona Gála
mladš ieho svedkyň a poznala prostrední ctvom jeho otca, prič om jej manž el Ladislav
Gáš par jej v minulosti poved al, ž e faloš né peniaze má od Antona Gála. Niekedy pred
Vianocami 2014 priniesol domov bývalý manž el do ich vtedajš ieho podnájmu v
Dunajskej Luž nej peniaze, a to v kópke v sáč ku, prič om nominálna hodnota
jednotlivých bankoviek bola 50 eur za kus. Svedkyň a si spoč iatku myslela, ž e jeJ
manž el si zase pož ič al,lebo si zvykol pož ič iavat'peniaze, ked' sa ho na peniaze
opýtala, tak jej odpovedal, aby sa ich nedotýkala, lebo sú ,,l'avé " s tým, ž e 'jej
dodatoč ne vysvetlil, ž e to znamená faloš né .Svedkyň a Ladislava Gáš para videla

\
s týmito Peniazmi manipulovať , ked' ich vyberal zo sáč ku (raz celú kópku a inokedy
Pár kusov), PriČ ompeniaze boli ulož ené v stolí ku v obývač ke. Svedxyň a na vlastné

oČ ividela, ako Ladislav Gáš par raz dával peniaze osobe Gabriel Ósóz. Ladislav
GáŠ Parsv_edkYn| uviedol aj to, ž e na č innosti sú visiacej s faloš nými bankovkami sa
mal Podiel'at'aj Anton Gál, prič om svedkyň a Antona Gála nikdy Ósobne s faloš nými
Peniazmi nevidela, ani ho nevidela spolu s jej exmanž elom, kód, mal doma faloš né
Peniaze. Bola len svedkom toho, ked' si jáj exmanž el s ní m telefonicky niekedy
doPodol stretnutie, a to aj v Č ase,ked' mali doma faloš né peniaze, ale bliž š ió
Podrobnosti nevedela uviesť . Na otázky obhajcov svedkyň a uuiedla, ž e sí ce bola
svedkom telefonických rozhovorov medzi jej exmanž elom a Antonom Gálom, poč as
týchto rozhovorov sa ale nerozprávali o faloš ných peniazoch. Svedkyň a rovnako na
d'alŠ ieotázkY uviedla, ž e nikdy nebola svedkom toho, ako Anton Óál manipuloval
s faloŠ nýmipeniazmi, rovnako nebola svedkom jeho manipulácie s mo'bilnymi
telefónmi, taktieŽ nebola svedkom toho, ako Anton Gál viezol Ladislava Gáš parď vo
vozidle, vŠ etkYinformácie o ktoných vypovedala, sa dozvedela sprostredkovane od
svojho exmanŽ ela GáŠ paraa nevie s istotou potvrdit', č isvedkyni povedal pravdu.

VYkonaní m dokazovaní m bolo jednoznač ne zistené , ž e obvinený Ladislav
GáŠ Parod neznámej osoby pravdepodobne v Mad'arsku zabezpeč oval faloš né
bankovkY v nominálnej hodnote 50 eur, ktoré neskór uvádzal do obehu bud,
Prostrední ctvom Platenia v obchodných prevádzkach alebo na trhoviskách alebo ich
PouŽ il na kuPovanie mobilných telefónov. Vina obvinené ho je okrem jeho priznania
Preukázaná aj celým radom d'alš í chdókazov, a to najmá výsluchom poš kodené ho
JozeÍ a Bognára, svedkov Martina Gáš parovej, Gabriela Csóza a Stanislavy
Fábokovej ako aj listinnými dókazmi založ enými vo vyš etrovacom spise.

Vo vzť ahu ku osobe obvinené ho Antona Gála naopak neexistujú ž iadne
dÓkazy, ktoré by hodnoverne preukázali jeho trestnoprávne konanie a podiel'anie sa
na skutkoch, ktoré sa mu kladú za vinu. Skutoč nost', ž eAnton Gál sa podieí al spolu
s Ladislavom GáŠ paromna skutkoch uvedených v skutkovej vete tohto uznesenia

vYPlýva len z výsluchu svedkyne Martiny Gáš parovej, ktorá ale zdóraznila, ž e
obvinené ho Gála nikdy osobne nevidela manipulovať s faloš nými bankovkami,
rovnako nebola svedkom toho, ako sa mal podieí ať na kú pe a následnom predaji
mobilných telefónov, svedkyň a svoj výsluch vo vzť ahu ku osobe obvinené ho Antoná
Gála zaloŽ ila výluČ nena sprostredkovaných informáciách, ktoré mali pochádzat od
jej manŽ ela - obvinené ho Ladislava Gáš para. Obvinený Ladislav Gáš par poč as
svojej výpovede proklamácie svedkyne vyvrátil, keď konš tatoval, ž e svedkyň a vo
svojej výpovedi klamala. Z výsluchov ostatných svedkov, resp. poš kodených (Jozef
Bognár, Gabriel Csóz, Stanislava Fabóková, Juraj Levanský, Anton Gál starš í )
vYPlYnulo, Ž e obvinené ho Antona Gála bud' vóbec nepoznali a nepotvrdili jeho
protiprávne konanie alebo ho poznali dlhé roky a vylú č ilimož nost', ž e by sa mohol
dopustit' spáchania trestnej č innosti, a to najmá s poukazom na to, ž e obvinený
Anton Gál spolu so svojí m otcom podnikal, a teda nemal potrebu obstarávat' si
finanč né prostriedky prostrední ctvom nelegálnej č innosti. Z uvedené ho je zrejmé , ž e
neexistuje Ž iadny relevantný dókazný prostriedok, na základe ktoré ho by bolo mož né
konŠ tatovať ,ž e obvinený Anton Gál sa dopustil niektoré ho z konaní , pre ktoré mu
bolo vznesené obvinenie. Rovnako

Vo vzť ahu ku skutku pod bodom 3) tohto uznesenia je potrebné uviesť , ž e
obvinený Anton Gál sí ce poš kodené mu Ferdinandovi Jalsovszkemu odovzdal
telefón, ktoný bol zakú pený za faloš né bankovky, v priebehu prí pravné ho konania sa
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ale nepodarilo preukázal', ž e obvinený Anton Gál disponoval vedomost'ou otejto
okolnosti, Č ovo svojej výpovedi v plnom rozsahu priznal obvinený Ladislav Gáš par.
Vzhladom na uvedené skutoč nosti mám za to, ž evykonaní m vyš etrovanim
nebolo preukázané , ž e obvinený Anton Gál sa dopustil skutkov, pre ktoných mu
uznesení m vyš etrovateí aPZ sp. zn, ORP-1094/ OEK-B5-2014 zo dň a 27.10.2015
bolo vznesené obvinenie.
Záverom uvádzam, ž evo vzť ahu ku obvinené mu Ladislavovi Gáš parovi bol
vyš etrovatel'om Okresné ho riaditelstva PZ v Bratislave V tunajš ej prokuratú re
predloŽ ený návrh na podanie obž aloby, ktoný som vyhodnotil ako dóvodný a:,vo
vzť ahu ku ktoré mu po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia podám na
Okresný sú d Bratislava V obž alobu.
:

Z uvedené ho dóvodu som rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej č asti
tohto uznesenia.
Pouč enie:
Proti tomuto uzneseniu je prí pustná st'až nosť ,ktorá má odkladný ú č inok.Sť až nosť je
moŽ né podať do troch pracovných dní od doruč enia na tunajš iu Brokuratú ru.

im

/ ,_

JUDr. Peť er Pilár
prokurátor
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