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UZNESENIE

Okresný súd Vranov nad Toplou v trestnej veci obvinenej Mgr. Vladimíry
Hermanovskej, nar. 30.3.1976 vo Vranove nad Toplou, trvale bytom 093 Ol Nižný Krucov
42, okres Vranov nad Toplou, pre zlocin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
podla § 237 ods. l, ods. 3 písm. a) Trestného zákona, sudcom pre prípravné konanie JUDr.
Martinom..Kopinomtakto

rozhodol:

1.

Podla § 48 ods. 3 Trestného poriadku zrušuje ustanovenie Bartolomeja Marcincina,

hlavnéhokontrolóra ObceNižný Krucov,ustanovenéhoUznesenímOkresnéhosúdu Vranov
nad Toplou zo dna 4.4.2016, sp.zn. 10Tp/lO/2016, za opatrovníka na výkon práv
poškodenému - Obec Nižný Krucov, ICO: OO332 615, okres Vranov nad Toplou.
II. Podla § 48 ods. 3 Trestného poriadku ustanovuje JUDr. Jozefa Chudu, advokáta
Advokátskej kancelárie so sídlom Cyrila a Metoda 3, 071 Ol Michalovce, ICO: 42 099404,
za opatrovníka na výkon práv poškodenému - Obec Nižný Krucov, ICO: OO332 615, okres
Vranov nad Toplou.

Odôvodnenie

Prokurátorom Okresn".iprokuratúry Vranov nad Toplou bol podaný návrh na zrušenie
ustanoveného opatrovníka Bartolomeja Marcincina, hlavného kontrolóra Obce Nižný Krucov,
poškodenému - Obci Nižný Krucov, okres Vranov nad Toplou, ICO: OO 332 615,
ustanoveného Uznesením Okresného súdu Vranov nad Toplou zo dl'ía 4.4.2016, sp.zn.
lOTpIl0/2016, a ustanovenie nového opatrovníka poškodenému.
Prokurátor podaný návrh odôvodnil tým, že Uznesením vyšetrovatela Okresného
riaditelstva PZ, Odboru kriminálnej polície Vranov nad Toplou zo dna 15.3.2016, sp.zn.
ORP-58/2-VYS-VT-2016, bolo podla 199 ods. 1 Trestného poriadku zacaté trestné stíhanie
pre precin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podla § 237 ods. l, ods. 2
písm. a) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že páchatel v období od 01/2014 do
12/2015, ako starosta Obce Nižný Krucov, okres Vranov nad Toplou, realizoval úhrady
výdavkov na právne služby, ktoré neboli schválené v rozpocte obce, uzatvoril za obec zmluvy
so spolocnostami RamontBuilding, s.r.o., ICO: 44 873 905, EEA, n.o., ICO: 45 737 606,
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MATELCO-VQ s.r.o, ICO: 47 187 727, Ing. Radoslav Šalamon, ICO: 46 672 885, Jozcr
Šmrhola - OLYMP, ICO: 32 581 190, EL PRO KAN s.r.o., ICO: 44 104 944, na úcely,.iw
ktoré neboli v rozpocte obce schválené financné prostriedky, predložil obecnémy
zastupitelstvu na schválenie rozpoctové opatrenia, kde boli zahrnuté aj už zrealizovapé
výdavky a to projektová dokumentácia pre stavebné po\.olenia na stavbu "Budovan.í'c
náucného chodníka v Obci Nižný Krucov" od dodávatela L + H KOM s.r.o, ICO: 36 858 650,
a vypracovanie projektovej dokumentácie od dodávatela EL PRO KAN s.r.o., ICO: 44 104
944, cím porušil povinnosti vyplývajúce mu ako starostovi obce zo zákona SNR c. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, zákon c. 583/2004 Z.z. o rozpoctových pravidlách územnej
samosprávy a § 7 zákona c. 139/1991 Zb. o majetku obcí a spôsobil tým Obci Nižný Krucov
škodu vo výške najmenej 3000 eur.
Uznesením vyšetrovatela Okresného riaditelstva PZ, Odboru kriminálnej polícii;
Vranov nad Toplou, zo dna 4.7.2017, sp.zn. ORP - 58/2-VYS-VT-20l6, bolo podla § 206
ods. 1 Trestného poriadku vznesené obvInenie Mgr. Vladimíre Hermanovskej pre zloc'Íq
porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podla § 237 ods. l, ods. 3 písm. a)
Trestného zákona na tom skutkovom základe, že táto v období od 0112014 do 1212016,akq
starostka Obce Nižný Krucov, okres Vranov nad Toplou, porušila všeobecne záväznýni
predpisom ustanovenú povinnost' spravovat' cudzí majetok tým, že bez schválenia Obecný~
zastupitelstvom Obce Nižný Krocov sama svojvolne uzatvorila zmluvy na úcely, na kt01~é
neboli v rozpocte obce schválené financné prostriedky a to mandátnu zmluvu so spolocnostou
RamontBuilding, s.r.o., ICO: 44 873 905, ktorej bola vyplatená suma 500 eur, zmluvu'o dielo
so spolocnostou EEA, n.o~ ICO: 45 737 606, ktorej bola vyplatená suma 500 eur, zmluvu so
spolocnost'ou MATELCO - VO, s.r.o, ICO: 47 187727, ktorej bola vyplatená suma 24297,49
eur, zmluvu o dielo so spolocnost'ou Ing. Radoslav Šalamon, ICO: 46 672 885, ktorému bola
vyplatená suma 700 eur, zmluvu so spolocnostou TENDER & Development, s.r.o., ICO: 44
721 307, ktorej bola vyplatená~suma4900 eur, zmluvu so spolocnostou Octigon, a.s., ICO: 35
864 711, ktorej bola vyplatená suma 3600 eur, zmluvu so spolocnostou Ing. arch. Jozef
Bednár, autorizovaný architekt, ktorému bola vyplatená suma 1000 eur, okrem toho prevzala
záväzky na úcely síce schválené v rozpocte obce, no ich výška presiahla sumu na tento Í1c.eJ
schválenú v rozpocte a to na právne služby v roku 2015 bola v rozpocte schválená suma 80D
eur a skutocné výdavky predstavovali sumu 3101,58 eur, cím došlo k mivýšeniu o suni.~
2301,58 eur, v roku 2016 bola na právne služby v rozpocte schválená suma 800 eur a
skutocné výdavky predstavovali sumu 4123,20 eur, cim došlo k navýšeniu o sumu 3323,20
eur, na cestovné náklady bola v roku 2015 v rozpocte schválená suma 2500 eur a skutocné
výdavky predstavovali sumu 3389,52 eur, cím došlo k navýšt"niu o sumu 889,52 eur, v roku
2016 na cestovné náklady bola v rozpocte schválená suma 500 eur a skutocné náklady
predstavovali sumu 3060,60 eur, cím došlo k navýšeniu o sumu 2560,60 eur, cím porušila §
II ods. 4 písm. b) zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2,
§ 14 zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy a spôsobila tým
Obci Nižný Krocov škodu vo výške 44572,39 eur..
Uznesením Okresného súdu Vranov nad Toplou zo dna 4.4.2016, sp.zn.
l OTp/l0/2016, bol na základe podaného návrhu prokurátora Okresnej prokuratúry Vranov
nad Toplou zo dna 24.3.2016, sp.zn. Pv 185/16/7713, za opatrovníka na výkon práv
poškodeného - Obec Nižný Krocov, ICO: OO332 615, okres Vranov nad Toplou, ustanovený
Bartolomej Marcincin, hlavný kontrolór Obce Nižný Krucov. Pretože Bartolomej Marcincin
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za základe uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupitelstva Obce Nižný Krucov zo dna
22.1.2016, ako hlavný kontrolór Obce Nižný Krucov podal na Okresnú prokuratúru Vranov
nad Toplou trestné oznámenie na Mgr. Vladimíru Hermanovskú

-

starostku Obce Nižný

Krucov, a v tomto prípade v prípravnom konaní má mat ako oznamovatel trestného cinu
procesné postavenie svedka .~nemôže byt súcasne opatrovníkom poškodeného a hájit jeho
záujmy. Opatrovník poškodeného má rovnaké práva ako poškodený.
Podla § 48 ods. 3 Trestného poriadku (veta prvá) ak poškodený, ktorý je fyzickou
osobou, alebo štatutárny orgán poškodeného, ktorý je právnickou osobou, nemôže vykonávat
práva poškodeného podla tohto zákona alebo je nebezpecenstvo z omeškania, predseda senátu
a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanoví na výkon
týchto práv poškodenému opatrovníka. Proti rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka je
prípustná

stažnost.

Po preskúmaní vyšetrovacieho spisu súd podanému návrhu prokurátora vyhovel a
zrušil ustanovenie Bartolomeja Marcincina, hlavného kontrolóra Obce Nižný Krucov za
opatrovníka na výkon práv poškodenému, pretože mal z obsahu spisu preukázané, že u
opatrovníka existujú dôvody, ktoré mu bránia túto funkciu riadne vykonávat. Nakolko však
aj nadalej štatutárnym orgánom poškodeného

- Obce

Nižný Krucov v okrese Vranov nad

Toplou je v súcasnej dobe jej starostka Mgr. Vladimíra Hermanovská, ktorá je zároven
obvinenou v predmetnej treJtnej veci a nemôže preto v tomto prípade vykonávat práva
poškodeného preto sudca pre prípravné konanie vyhovel podanému návrhu prokurátora na
ustanovenie nového opatrovníka poškodenému a ustanovil poškodenému - Obci Nižný
Krucov podla § 48 ods. 3 Trestného poriadku na vý~on práv poškodeného za opatrovníka
advokáta JUDr. Jozefa Chudu.

P o II Ce nie:

Proti výroku"!.) uznesenia st'ažnost nie je prípustná.
Proti výroku II.) uznesenia je prípustná stažnost do 3 dní odo dna jeho
oznámenia prostredníctvom Okresného súdu Vranov nad Toplou na Krajský
súd v Prešove. Stažnost nemá odkladný úcinok.

Vo Vranove nad Toplou dna 24. októbra 2017

JUDr. Martin Kopina
sudca pre prípravné konanie

Za správnost vyhotovenia: Ing. Antónia cídetVá

