Jozef Rajtár, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, nar. 12.1.1977, bytom Tomášikova 50/C, 831 04,
Bratislava, e-mail: jrajtar@yahoo.com.

Generálna prokuratúra Slovenskej Republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava

V Bratislave dňa 14.12.2017

OZNÁMENIE
Oznamovateľ:

konkrétna osoba Jozef Rajtár
bydlisko: Tomášikova 50/c, 831 04, Bratislava
narodený 12.01.1977
email: jrajtar@yahoo.com
podávam trestné oznámenie

na neznámeho páchateľa a spolupáchateľa Ladislava Bašternáka
o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný obzvlášť závažný trestný čin
podvodu podľa §221 ods.1, 4 (a) Trestného zákona, subvenčného podvodu podľa
§225 ods. 1, 6 (a) Trestného zákona a poškodzovania finančných záujmov
Európskej Únie podľa §261 Trestného zákona
Vzhľadom na skutočnosti nasvedčujúce tomu, že boli spáchané vyššie uvedené trestné činy,
podávam v zmysle § 196 ods. 1 Trestného poriadku trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa a spolupáchateľa Ladislava Bašternáka pre podozrenie na ich spoločným
konaním spáchaných trestných činov obzvlášť závažného trestného činu podvodu
podľa §221 ods.1, 4 (a), subvenčného podvodu podľa §225 ods. 1, 6 (a)
a poškodzovania finančných záujmov Európskej Únie podľa §261 Trestného zákona.

na tom skutkovom základe, že:
doposiaľ neznámy páchateľ dňa 21.10.2011 návrhom na vklad č. 26134/11 vystupujúci
ako štatutárny orgán Marián Kočner spoločnosti Real Štúdio KFA ., IČO: 3574826 a kupujúci
Viliam Gross, narodený 27.10.1997, uzavreli jedinú kúpnu zmluvu o prevode vlastníckych práv
k 15 bytom číslo č. 5/01, 5/07, 5/11, 6/07, 6/10 ,7/01, 7/02, 7/07, 7/10, 8/02, 8/03, 8/07, 9/04,
9/07, 9/08, 9/09, 9/10 nachádzajúcich sa na ulici Námestie slobody v Bratislave v bytovom
dome s názvom FIVE STAR RESIDENCE, vrátane príslušných spoluvlastníckych podielov
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jednotlivých bytov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu,
a zároveň o prevode spoluvlastníckych podielov na nebytových priestoroch v bytovom dome.
Následne osoba Viliam Gross , previedol vlastnícke práva dňa 13.3.2012 jedinou
kúpnou zmluvu pod č. vkladu V 5104/12 k 8 bytom 5/01, 5/11, 6/10, 7/1, 7/2, 7/7, 8/02, 9/04
spoločnosti Rent and Wash ktorej štatutárny orgán je osoba Peter Hrkotáč.
Následne štatutárny orgán spoločnosti Rent and Wash osoba Peter Hrkotáč previedol
vlastnícke práva k týmto istým bytom už 10 dní po ich nadobudnutí na ďalšiu spoločnosť.
Prevod sa uskutočil dňa 23.3.2012 jedinou kúpnou zmluvu pod č. vkladu V 6138/12 k 7 bytom
5/01, 5/11, 6/10, 7/2, 7/7, 8/02, 9/04, na spoločnosť BL-202, IČO: 46541691 kde je
spoločníkom aj štatutárom Ladislav Bašternák.
Ladislav Bašternák ktorý ako štatutár spoločnosti BL-202 previedol dňa 22.2.2013
jedinou zmluvou vlastnícke práva pod číslom Návrhu na vklad č. 3494/13 k 6 bytom 5/01, 5/11,
6/10, 7/7, 8/02, 9/04 na osobu Patrik Ziman narodený dňa 11.04. 1971.
Osoba Patrik Ziman previedol vlastnícke práva k týmto nehnuteľnostiam jedinou
kúpnou zmluvou pod č. vkladu 22274/13 na spoločnosť Snerad s.r.o. , IČO:47020601 ktorým
jediným štatutárom aj spoločníkom je Viliam Gross. Je to tá istá osoba, ktorá vlastnila tie isté
nehnuteľnosti už v roku 2011.
Osoba Viliam Gross ako štatutár spoločnosti Snerad následne previedol dňa 19.12.2013
vlastnícke práva ku všetkým týmto nehnuteľnostiam spoločne jedinou zmluvou pod Návrhom
na vklad číslo: 30794/13 na spoločnosť Stav PZ s.r.o. ičo: 44514735, ktorej jediným štatutárom
a spoločníkom je osoba Patrik Ziman, ktorý tiež už vlastnil presne tieto nehnuteľnosti
spomenuté v jednom z predchádzajúcich prevodov.
Osoba Ziman dňa 28.04.2015 ďalej tieto nehnuteľnosti previedol tiež jedinou
spoločnou zmluvou pod číslom Návrhu na vklad č: 8699/15 na spoločnosť Tatiana Rent s.r.o.
ičo: 47773146 z portólia spoločností Ladislava Bašternáka, ktoré ním sú latentným spôsobom
riadené a vlastnené. Jediným štatutárnym orgánom a zároveň spoločníkom tejto spoločnosti je
manželka Ladislava Bašternáka osoba Tatiana Bašternáková.
Prevody vlastníckych práv k hore spomenutým nehnuteľnostiam indikujú podozrenie
zo spáchania trestných činov Podvod, Subvenčný podvod a z Poškodzovania finančných
záujmov Európskej Únie. Tieto identifikované transakcie s nehnuteľnosťami, stým súvisiacimi
pohľadávkami, záložnými právami a ostatnými podozrivými skutkami majú všetky znaky
úmyselnej, opakovanej a dlhodobej obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti
s jediným úmyslom, ktorým je neoprávnené obohatenie a získavanie finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu cez DPH, formou neplatenia daní, DPH a hlavne sa trestnej činnosti
dopúšťali podvodnými kriminálnymi aktivitami. Tieto podozrenia v nás teda utvrdzujú aj
finančné ukazovatele získané z otvorených zdrojov k osobám a spoločnostiam, ktoré sa týchto
prevodov zúčastňovali
a teda máme zato , že od roku 2008
sa neznámy páchateľ a spolupáchateľ Ladislav Bašternák ako fyzické osoby ako aj štatutárne
orgány právnických osôb dopustili obzvlášť závažnej organizovanej ekonomickej trestnej
činnosti. Spoločnosť BL-202, IČO: 46541691 kde je spoločníkom aj štatutárom Ladislav
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Bašternák a ďalšie hore spomenuté spoločnosti a fyzických osoby, ktoré sa nachádzajú
v reťazci vzájomných záujmových prevodov nehnuteľností spôsobili škodu veľkého rozsahu v
doposiaľ nezistenej výške, a dopustili sa trestných činov obzvlášť závažného trestného činu
podvodu podľa §221 ods.1, 4 (a), subvenčného podvodu podľa §225 ods. 1, 4 (a) a trestného
činu poškodzovania finančných záujmov Európskej Únie podľa §261 Trestného zákona.

Vzhľadom na to, že mám podozrenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť aj
k obchodovaniu s pohľadávkou, ktorá bola predmetom záložného práva (zo dňa 22.3.2011) v
prospech záložného veriteľa COMMERCIAL DEVELOPMENT INVESTMENT LTD., UK
navrhujem zistiť, akým spôsobom bola odstránená pohľadávka spomínaného záložného práva,
pričom informácie k tejto pohľadávke boli opísané už v prvej kauze z bytového domu „ Five
Star Rezidence 17 bytov za 1 Eur “ v súvislosti s ktorou som už podával trestné oznámenie
21.06.2017 a tiež súvisia s týmto trestným oznámením nakoľko toto záložné právo je aj na
bytoch ktoré boli spomenuté v druhom prevode tohto TO a zapísané boli pri fyzickej osobe
vlastníka Viliam Gross.

Navrhované dôkazy
1. Získať z katastra zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti podľa čísiel
Návrhu na vklad, ktoré som uviedol k jednotlivým prevodom.
2. Z katastra získať písomnosti, ktorými sa zakladali a rušili záložné práva
k spomenutým nehnuteľnostiam.
3. Výpisy z účtov kde podľa zmlúv mali byť poukázané finančné prostriedky
z jednotlivých transakcií bytov vo Five Star Residence.
4. Zabezpečiť účtovníctvo k firmám, ktoré sa podieľali na týchto prevodoch bytov
a ich verifikácia ekonomických ukazovateľov z daňových a účtovných dokladov
s reálnymi prevodmi cez bankové účty.

Záver
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti podávam ako oznamovateľ v zmysle
ustanovenia § 196 ods. 1 Trestného poriadku nasledovné
Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a spolupáchateľa Ladislava Bašternáka
o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu obzvlášť
závažného trestného činu podvodu podľa §221 ods.1, 4 (a) Trestného zákona,
subvenčného podvodu podľa §225 ods. 1, 6 (a) Trestného zákona a poškodzovania
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finančných záujmov Európskej Únie podľa §261 Trestného zákona doposiaľ neznámym
páchateľom a spolupáchateľom Ladislavom Bašternákom.
Vzhľadom na podozrenie, že spolupáchateľ Ladislav Bašternák postupne spáchali viac
rovnakých trestných činov opakovanými samostatnými činmi, ktoré sú spomenuté
v tomto a v predošlých trestných oznámeniach v súvislosti s bytovým komplexom Five
Star Residence a osobou Marián Kočner. Tak ako aj v Kočnerovom prípade totožnom
s týmto Bašternákovým hrozí ďalšie pokračovanie v trestnej činnosti, ovplyvňovanie
svedkov, zbavovanie sa dôkazov, prepisovanie firiem. Ďalej hrozí, že sa neznámy páchateľ
a spolupáchateľ Ladislav Bašternák ako aj Marián Kočner budú vyhýbať trestnému
stíhaniu a budú ho ovplyvňovať cez kontakty ktorými sa verejne schvália a prezentujú na
súdoch , prokuratúre a polícií a budú tak mariť vyšetrovanie a spravodlivosť navrhujem
preto, aby boli bezpodmienečne ihneď väzobne stíhaní.

Jozef Rajtár, Oznamovateľ
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