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Krajská prokuratúra Nitra 

Damborského 1 

949 66 Nitra 

 

TRESTNÉ OZNÁMENIE  

 

 

Vzhľadom na skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, 

podávam v zmysle § 196 ods. 1 Trestného poriadku trestné oznámenie na neznámeho 

páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania finančných 

záujmov Európskej únie podľa § 261 zákona č. 300/2005 Z. z. a trestného činu podvodu 

podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. doteraz presne neustanovenou osobou. 

 

Dňa 02.04.2016 vstúpila do účinnosti Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (NFP) č. 042PO080037 medzi Poskytovateľom podpory Pôdohospodárskou 

platobnou agentúrou, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, IČO: 30 794 323, zastúpená 

MVDr. Stanislav Grobár,  generálny riaditeľ zastúpený Ing. Ľubomírom Partikom, výkonným 

riaditeľom a medzi Prijímateľom, spoločnosťou MECOM GROUP s.r.o., so sídlom Poľná 4, 

066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, zastúpená Ing. Marián Slivovič, konateľ spoločnosti, 

ďalej len zmluva (Príloha č.1).  

 

Na základe vyššie uvedenej zmluvy získala spoločnosť MECOM GROUP s.r.o. 

nenávratný finančný príspevok vo výške 700 000,00 EUR. 

 

NFP poskytnutý na základe  zmluvy bol zložený z: 

1: prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka  

    (ďalej len EPFRV) v sume 525 000,00 EUR; a 

2: prostriedkov štátneho rozpočtu v sume prostriedky ŠR SR: 175 000,00 EUR. 

 

Názov projektu, na ktorý bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku 

bol Modernizácia a doplnenie technológie a výroby mäsa a mäsových výrobkov spoločnosti 

MECOM GROUP, s.r.o. V zmluve sa Prijímateľ zaviazal prijať poskytnutý NFP a realizovať 

všetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ projektu a aby boli aktivity projektu 

zrealizované riadne a včas pri dodržaní zásady hospodárnosti a primeranosti nákladov  

a pri dodržaní podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP vrátane článku 7 bodu 

7.1.2 Zmluvy, kde Prijímateľ vyhlasuje, že nie je podnikom v ťažkostiach v zmysle článku 2, 

ods.18 kapitoly I nariadenia  omisie (E ) č. 651/2014. 

 

Táto podmienka poskytnutia príspevku platí až do skončenia doby Udržateľnosti 

Projektu a vzťahuje sa len na podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo 

vývoj poľnohospodárskych výrobkov v menej rozvinutých regiónoch (mimo Bratislavského 
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kraja), ktorých výstupom je produkt mimo Prílohy I ZFE  a v ostatných regiónoch  

výhradne na produkty a potraviny v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, ktoré nie 

sú na výstupe zahrnuté medzi produktmi Prílohy I ZFE . 

 

Podľa článku 2, ods.18 kapitoly I nariadenia  omisie (E ) č.651/2014 „podnik  

v ťažkostiach“ je podnik, v súvislosti s ktorým sa vyskytne aspoň jedna z týchto okolností:  

 

a) v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (inej ako malý alebo stredný podnik 

(MSP)), ktorý existuje menej ako tri roky, alebo, na účely oprávnenosti na pomoc vo forme 

rizikového financovania, MSP do siedmich rokov od jeho prvého komerčného predaja, ktorý 

spĺňa požiadavky rizikových finančných investícií v nadväznosti na hĺbkovú analýzu 

vykonanú vybratým finančným sprostredkovateľom), ak v dôsledku akumulovaných strát 

došlo k zániku viac ako polovice jej upísaného základného imania. Ide o prípad, keď odpočet 

akumulovaných strát od rezerv (a všetkých ostatných prvkov, ktoré sa vo všeobecnosti 

považujú za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) má za následok negatívnu kumulovanú 

sumu, ktorá presahuje polovicu upísaného základného imania; 

 

c) ktorý je predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá 

domácich právnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného 

konania na žiadosť svojich veriteľov.  

 

Podľa Článku 10.2 Zmluvy sa zmluva o poskytnutí NFP uzatvára na dobu určitú a jej 

platnosť a účinnosť končí ukončením doby Udržateľnosti Projektu, s výnimkou prípadov, 

kedy dôjde k skoršiemu mimoriadnemu ukončeniu doby platnosti a účinnosti Zmluvy  

o poskytnutí NFP podľa čl. 17 Všeobecných zmluvných podmienok.   

 

Priamo v Článku 10.2 Zmluvy sa uvádza, že v súlade s ustanovením čl. 71 nariadenia 

(E ) č. 1303/2013,  radný vestník L 347, sa doba Udržateľnosti Projektu stanovuje 

nasledovne: doba udržateľnosti projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne 

nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu  

(tzn. uhradeniu záverečnej Žiadosti o Príspevok (ŽOP) Prijímateľovi). Ak je Prijímateľ 

zaradený do kategórie Veľký podnik a súčasne predmet Projektu je zložený z investície  

do infraštruktúry alebo investície do výroby (tzn. v prípade veľkého podniku a investičného 

opatrenia), doba Udržateľnosti Projektu skončí uplynutím desiatich rokov odo dňa finančného 

ukončenia projektu.   

 

V Článku 10.5 zmluvy Prijímateľ zároveň vyhlásil, že mu nie sú známe žiadne 

okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na 

poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt 

a to aj napriek tomu, že v čase podpisu zmluvy bol MECOM GROUP s.r.o. v predĺžení, čomu 

nasvedčujú hodnoty v referenčnom účtovnom období. Podmienka v tomto prípade stanovuje, 

že sa má posúdiť, či v referenčnom účtovnom období došlo k takým akumulovaným stratám, 

ktoré by spôsobili stratu viac než ½ hodnoty základného imania. Podniky zahrňované pod 

písm. a) z hľadiska právnej formy predstavujú: spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová 

spoločnosť. Všetky tieto podniky účtujú v systéme podvojného účtovníctva. Ekonomická 

interpretácia a praktická aplikácia podmienky vychádza zo skutočnosti, že hodnota vlastného 

imania podniku v sebe odráža hospodárenie podniku a teda v sebe zahŕňa aj prípadnú 

akumulovanú stratu podniku. Vlastné imanie počítané v účtovných závierkach podvojného 

účtovníctva v sebe zahŕňa všetky plusové aj mínusové položky ako základné imanie, ostatné 

kapitálové fondy, vytvorené základné imanie, rezervné fondy tvorené zo ziskov, kladné  
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hospodárske výsledky, nerozdelený zisk minulých rokov, záporné hospodárske výsledky,  

neuhradená strata minulých rokov a ďalšie. Z uvedeného dôvodu je tak súčasťou hodnoty 

vlastného imania vykazovaného v účtovných závierkach podniku aj akumulovaná strata,  

ktorá sa dosiahla v bežnom účtovnom období, resp. v minulých účtovných obdobiach,  

ako aj hodnota základného imania.  

 

Z uvedeného dôvodu sa preto interpretuje podmienka podľa písm. a) tak, že ak 

hodnota vlastného imania (obsahujúca napočítané všetky pozitívne aj negatívne položky, 

ktoré sa do výpočtu vlastného imania započítavajú) bude nižšia než polovica hodnoty 

základného imania, došlo hospodárením podniku k takým akumulovaným stratám,  

ktoré spôsobili, že došlo k strate, resp. prekryvu ½ základného imania podniku.  

 

V tomto prípade dochádza k posúdeniu výšky vlastného imania spoločnosti a následne 

jeho porovnaniu k hodnote základného imania a to za referenčné účtovné obdobie, ktoré je 

vymedzené v podmienkach výzvy.  

 

Ak vlastné imanie ≤ ½ základného imania, ide o podnik v ťažkostiach. 

 

Uvedená podmienka sa posudzuje len za jedno účtovné referenčné obdobie (bežné 

účtovné obdobie) a pre potreby zmluvy teda musíme vziať poslednú potvrdenú účtovnú 

závierku, ktorá je v tomto prípade za rok 2014 (Príloha č. 2). Vlastné imanie Prijímateľa bolo 

podľa tejto závierky 20.614.716,- Euro. Základné imanie bolo 106.366.422,- Euro, teda 

polovica základného imania je 53.183.211,- Euro. 

 

20.614.716 < 53.183.211, teda spoločnosť MECOM GROUP v zmysle článku 2, 

ods.18, písmeno a) kapitoly I nariadenia  omisie (E ) č.651/2014 bola v čase podpísanie 

predmetnej zmluvy podnikom v ťažkostiach a v tomto prípade nemohla byť Prijímateľom 

NFP. 

 

V účtovnej závierke za rok 2016 (Príloha č. 3) je tento pomer prakticky nezmenený. 

Hodnota vlastného  imania (uvedená v riadku 80) je 13.480.700,- Euro, čo je opäť menej ako 

polovica základného imania 53.183.211,- Euro (podľa riadku 81 bolo základné imanie: 

106.366.422,- Euro). To znamená, že spoločnosť MECOM GROUP s.r.o. bola aj v roku 2016 

stále podnikom v ťažkostiach. 

 

 daje o finančných uzávierkach spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. môžu byť 

získané priamo od spoločnosti FinStat, s.r.o. 

 

Nepravdivosť  vyhlásenia Prijímateľa ohľadom Článku 10.5 zmluvy sa považuje  

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP  

alebo jeho časť v súlade s článkom 18 Všeobecných zmluvných podmienok počas celého 

obdobia udržateľnosti zmluvy. 

 

Dňa 5.5.2017 Okresný súd v Prešove taktiež rozhodol o začatí konkurzného konania  

č. 4 /11/2017 voči dlžníkovi, spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. Podľa verejne dostupných 

informácií však spoločnosť MECOM GROUP s.r.o. z doposiaľ nezistených dôvodov  

do dnešného dňa nesplnila svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, a to povinnosť vrátenia 

nenávratného finančného prostriedku Pôdohospodárskej platobnej agentúre a to aj napriek 

tomu, že v čase udržateľnosti zmluvy bolo voči nej začaté aj konkurzné konanie.  
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Z vyššie uvedeného, a tiež podľa informácií z Centrálneho registra zmlúv je Zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042PO080037 stále v platnosti,  

čo naznačuje, že spoločnosť MECOM GROUP s.r.o.  mala povinnosť informovať 

Pôdohospodársku platobnú agentúrou o skutočnosti, že je ako Prijímateľ podnikom 

v ťažkostiach a porušuje jednu z hlavných podmienok platnosti zmluvy a tým sa vyhýba  

povinnosti vrátiť NFP poskytnutý z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 

rozvoj vidieka a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

  

Na základe  vyššie uvedených skutočností som presvedčený, že existujú dôvodné 

podozrenia na začatie úkonov trestného konania smerujúcich k prevereniu a objasneniu tých 

skutočností, ktoré dôvodne nasvedčujú o spáchaní trestného činu podvodu. Podľa §221 

zákona č. 300/2005 sa trestného činu podvodu dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku 

seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl,  

a spôsobí tak na cudzom majetku škodu. 

 

Ďalej som presvedčený, že existujú dôvodné podozrenia na začatie úkonov 

trestného konania smerujúcich k prevereniu a objasneniu aj tých skutočností,  

ktoré dôvodne nasvedčujú o spáchaní trestného činu poškodzovania finančných 

záujmov Európskej únie. Podľa § 261 zákona č. 300/2005 sa trestného činu 

poškodzovania finančných záujmov Európskej únie dopustí ten, kto použije alebo 

predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne 

povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie,  

z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v zastúpení Európskej únie na iný 

účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne 

zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu. 

 

V prípade, ak skutok vykazuje znaky aj iného, než uvedené trestného činu, žiadam 

o prešetrenie a preverenie aj ďalších súvisiacich skutočností. 

 

Týmto zároveň žiadam, aby ste ma do 30 dní od doručenia tohto podania upovedomili 

o vykonaných opatreniach a o priebehu a výsledku vyšetrovania. 

 

V Nitre, 21. februára 2020 

 

 

 

                                  ...................................                 

                    Milan Uhrík 

                     

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1:   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042PO080037 

Príloha č.2: Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou  

  závierkou spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. za rok 2014 

Príloha č.3:   čtovná závierka spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. za rok 2016 


