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Č. p. PPZ-464/VP-OZN-2005
ČVS: ORP-2049/OEK-B2-04
Vec:
Urgencia
Dňa 20.04.2004 som poslal na Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II sťažnosť proti slabomyseľnému a úplne
nepravdivému Uzneseniu Mjr. Mgr. Milana Segeča z dňa 11.04. 2005.
V mojom trestnom oznámení som uvádzal, že VÚB, a.s., Bratislava, porušuje daňové zákony tak, že svojim
klientom nevydáva daňové doklady. To jej umožňuje krátenie daní a daňové podvody vo výške niekoľko miliárd
korún ročne. Okrem toho jej to umožňuje sústavné okrádanie svojich klientov tak, že im účtuje finančné
operácie, ktoré nikdy nevykonala. Aby mohla uskutočňovať tieto sprosté zlodejstva, musí sústavne porušovať
v masovom merítku občianské, ľudské a ústavné práva svojich klientov. Svojich klientov ohrozuje aj tak, že ich
vystavuje zo strany daňových úradov tvrdým pokutám za neexistenciu hodnoverných daňových dokladov.
Vzhľadom k tomu, že bývalý prezident VÚB a terajší prezident Eximbanky (!) In. Ladislav Vaškovič Csc
spolu s ďalšími „spolupracovníkmi“ z vedenia VÚB je stíhaný za údajné podvody vo VÚB vo výške 2,21
miliárd (!) Sk,
(ide o smiešnu sumu, z VÚB bolo počas jeho „pösobenia“ vytunelovaných 97 miliárd Sk !), som žiadal, aby som
bol pripojený k zoznamu poškodených.
V Uznenesení sa Mjr. Mgr. Milan Segeč vöbec nezaoberal dökazmi ani skutočnosťami, ktoré som uviedol
v trestnom oznámení, namiesto toho sa ma pokúša oklamať nezmyselnými tvrdeniami, ktoré s mojim
oznamením nemajú nič spoločné. Prefíkane spriada dlhé, nekonečné súvetia, u ktorých zmysel jednotlivých slov
je síce jasný, no pochopiť zmysel celého nekonečného súvetia je nemožné. Ide jedoznačne o nesúvislé
bľabotanie a mekotanie Mjr. Mgr. Milana Segeča, ktoré v žiadnom prípade nepokladám za odpoveď na moje
trestné oznámenie! Toto neskutočné Uznesenie pokladám za nehoráznosť! Je mi úplne jasné, že mojim
oznámením sa nikto nezaoberal, ani ho nikto neprešetroval!
Dňa 22.04.2005 som zaslal priamo k rukám ministra vnútra Vladimíra Palka žiadosť, v ktorej som ho žiadal,
„aby sa váhou svojej autority osobne zasadil o to, aby orgány činné v trestnom konaní sa čo najskör začali
zaoberať mojim trestným oznámením na VÚB, v zmysle platných zákonov“. Samotný minister vnútra Palko
verejne označil Ing. Ladislava Vaškoviča Csc, a jeho kumpánov, za tunelárov a zlatokopov. Z dokladov, ktoré
som mu zaslal, jasne vyplýva, že zločinecká organizácia VÚB svojimi chápadlami úplne paralýzovala Okresné
riaditeľstvo PZ v Bratislave II tak, že toto nie je schopné vo veci konať!
Do dnešného dňa som od ministra vnútra nedostal žiadnu odpoveď, len dňa 10.06.2005 mi nejaký anonymný
riaditeľ Prezídia policajného zboru zaslal slabomyseľný list. V liste mi oznamuje, že „minister vnútra, ani iný
funkcionár Ministerstva vnútra SR nemá oprávnenie zasahovať do tresného konania a meniť rozhodnutie
vyšetrovateľa, respektíve preskúmavať správnosť a zákonnosť postupu vyšetrovateľa“.
Nikdy som nežiadal, aby minister vnútra „zasahoval do trestného konania“ alebo „menil rozhodnutie
vyšetrovateľa“ , žiadal som ho, „aby sa váhou svojej autority zasadil o to, aby orgány činné v trestnom konaní sa
začali v čo najkratšom čase zaoberať mojim trestným oznámením na VÚB, v zmysle platných zákonov“!
Na moju sťažnosť, že trestné oznámenie sa povaľovalo sedem mesiacov na Okresnom riaditeľstve v Bratislave
II mi anonymný riaditeľ z Prezídia policajného zboru tvrdí, že k prieťahom došlo z objektívnych príčin.
Neuvádza akých? Zasiahol Bratislavu hurikán, alebo postihlo ju snáď zemetrasenie?! Pochybujem! Skör si
myslím, že čas bol potrebný na to, aby sa super zlodeji vykúpili, tých sedem mesiacov bolo potrebné Uznesenie
zdržiavať, nakoľko ešte nebola dohodnutá výška úplatku! Až po zaplatení úplatku zrejme bolo možné mi zaslať
nezmyselné Uznesenie! Preto sa Mjr. Mgr. Segeč nezaoberal mojimi dökazmi!

Nesmierne zaujímavá je tá časť listu, v ktorej mi anonymný riaditeľ Prezídia policajného zboru oznamuje
rozhodnutie ešte anonymnejšieho prokurátora : „Prokurátor Okresnej prokuratúry označil rozhodnutie
vyšetrovateľa za zákonné a opodstatnené a Vašu sťažnosť vyhodnotil jako neopodstatnenú“!
Naozaj mi nie je jasné, prečo anonymný prokurátor označil nesúvislé a nepravdivé bľabotanie „za zákonné“
a prečo moju sťažnosť označil za „neopodstatnenú“?! Stále mi nie je jasné, prečo sa vyšetrovateľ nezaoberal
dökazmi a skutočnosťami, ktoré som uvádzal v trestnom oznámení, ale namiesto toho ich v Uznesení
obchádzal?! Vzniká otázka, prečo bolo potrebné robiť prieťahy a oklamať ma?!
Za zábavný pokladám list Mjr. Mgr. Milana Segeča z dňa 06.07.2005, v ktorom mi sugeruje, že „Dňa
25.04.2005 ste podali sťažnosť voči predmetnému uneseniu, ktorá je momentálne v štádiu rozhodnutia Okresnej
prokuratúry Bratislava II“!
Teda podľa Segeča sa anonymní prokurátori Okresnej prokuratúri rozhodujú nad mojou sťažnosťou, až sa im
z kečky parí a to až doteraz!
Nešťastný Mjr. Mgr. Segeč nevie, že už pred mesiacom mi poslal anonymný riaditeľ Prezídia policajného
zboru list, v ktorom mi oznamuje, že anonymný prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava II už „rozhodol“!
Z uvedeného je úplne jasné, že vyšetrovanie rozsiahlej trestnej činnosti zločineckej organizácie VÚB, a.s.,
Bratislava, je úplnou fraškou. Z tohoto dövodu som prestal veriť, že polícia a prokuratúra je tu nato, aby chránila
zákonnosť. Prieťahy so zaslaním rozhodnutia Okresnej prokuratúry Bratislava II služia len na to, aby sa vo mne
vyvolal klamlivý pocit, že prokuratúra niečo prešetruje a o niečom rozhoduje. Ako dokazuje list neznámeho
riaditeľa Prezídia policajného zboru, vec je už dávno rozhodnutá! Z toho dövodu oznamujem Okresnej
prokuratúre Bratislava II, že už som „oklamaný“ a že teda mi už möže konečne zaslať „rozhodnutie“!
Očakávam, že aj z Okresnej prokuratúry Bratislava II dostanem tak isto lživé a slabomyseľné uznesenie, plné
nesúvislého bľabotania, aby sa zakryla skutočná podstata mafie VÚB.
Aj keď predpokladám, že pöjde len o nesúvislé bľabotanie, žiadam, aby mi bolo uznesenie čo najskör zaslané,
aj s čitateľným podpisom prokurátora! Toto uznesenie potrebujem, okrem iného na to, aby som ho mohol
zverejniť na internetovej stránke www.skandalna-vub.sk! Myslím si, že občania tohoto štátu by mali vedieť
komu platia dane a za čo!
Prílohy:
- žiadosť ministrovi vnútra, aby zasiahol proti nečinnosti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II
- upovedomenie anonymného riaditeľa Prezídia policajného zboru
- zábavné oznámenie Mjr.Mgr. Milana Segeča
Dušan Tomko

