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ICS:3509010325

ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom samosudcom JUDr. Ivanom Pavlovicom v trestnej
veci proti obžalovanému Jaroslavovi Hašcicovi, nar. 30.06.1965 v Trencíne, trvale bytom Nové
Mesto nad Váhom, Weissehoc. 334/24~ ptéchodne bytonl Cachtice, Želovany c. 1070, trestne
stíhaného ria slobóde pre precin ublíženia na zdraví podla § 158 Trestrtého zákona c.,300/2005 Z. z.

'vznení~neskQršich predpiso.~d'alej len "Trestný :z:&pn") na hlavno111pojednávaní kO~anom
v NovomMestenad Váhomdna 28. septembra20II tak t o - '-~- ~~~ ,~~.

r o z h o do 1:

Obžalovaný: Jaroslav Hašcic, nar. 30.06.1965 v Trencíne, trvale bytom Nové
Mesto nad Váhom, Weisseho c. 334/24, prechodne
bytom Cachtice, Želóvanyc. 1010, na slobode,

je vinný, že

dna 07.01.2009 v case o 22.30 hod. jazdil akov~dic! na osobnom motorovom ,vpzidle zn.
Seat Inca, EC: ~~ 732 AI, vNpvom Meste nad V~om po l11iestnejkomunikácii ul. M.R.
Štefánika v smere\;d obchodného domu BILLA do centra a na štvorramennej križovatk~ s miestpou
komunikáciou ul. Kpt. Nálepku zastavil s vozidlom pri okraji cesty apo otvorení' a náSledne
zatvorení pravých predných dverí v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 písm. c), písm. e) a § 22 ods.
4 zákona c. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách s vozidlom zacal vychádzat
od okraja cesty, pricom nesledoval situáciu v cestnej premávke a v case, ked sa klucky pravých
predných dverí držalachodkynapoškodená Emilia Kocicová, ktorá sa následne o túto klucku
zachytila, sa s vozidlom pohol a,pokracoval, v smere do križovatky, v dôsledku coho 'poškodená
spadla na cestu a následkom nárazu utrpela zranenia spocívajúce v zlomenine '- praskline dolného
konca vretennej kosti pravej hornej koncatiny bez posunu kostných úlomkov, pomliaždenie
mäkkých tkanív v oblasti lavého lakta bez,Úlazovýchzmien na kostnom skelete s dobou liecenia od
07.01.2009 do 16.02.2909 a obmedzením v obvyklomspôso~e,živo~apoškodenejv oblastimobility
a realizácii nevyhnutných životných potrieb nepresahujúcom dlžku 6 týždnov,
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ted a

- inému z nedbanlivosti ublížil na zdraví tým, že porušil dôležitú povinnost uloženú mu
podla zákona, .

cím spáchal

-precin ublíženia na zdraví podla § 158 Trestného zákona.

Za to sa

od s u"d z uje

podla § 158 Trestného zákona s použitím § 36 písm. j) Trestného zákona, § 38 ods. 3, ods. 8
Trestného zákoná na trest odnatia slobody vo výmere S/pät'/ mesiacov.

Poqla § 49 ods. 1 pí$m.,a) Trestného zákona sa obžalovanému podmienecne odkladá
,yýkon trestu odnatia slob,ody ~p>odla§ 51 Qds. 1 Trestného,zákona sa mu urcuje skúšobná doba

v trv~p.í l~!dyaná$,t[ mes~acov. ,~~ --,.! ',-

Podla § 61 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona súd obžalovanému ukladá trest zákazu cinnosti
viest' motorové vozidlá každého druhu v trvaní 12 /dvanást'/ mesiacov.

'pqc;il'a§288 ods. 1 Trestného poriadku súd odkazuje poškodenú Emíliu Kocicovú, nar.
05.01.1959 v Trencíne, trvale bytom Nové Mesto nad Váhom, Krcméryho 867/9, s nárokom na
náhradu škody na obcianske súdne kon~nie.

Podla § 288 o<;ls.1 Trestného poria~u súd odkazuje poškodenú Všeobecnú zdravotnú
.poi,stovnu, a.s., so sídlom Bratislav~, Mamateyova 17, ICO 3~ 937 874, s náro~9m na náhradu
š~ody na obcj~nske súdne konan Je.

Odôvodnenie

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom vedie voci obžalovanému trestné konanie na podklade
:obžaloby Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom Pv 306/09 - 15 zo dna 13.10.2009 pre
precin ublíženia na zdraví podl'a§ 158 Trestného zákona na skutkovom základe uvedenom v
obžalobe.

Súd z dôkazov vykonaných na hlavnom pojednávaní a po dôkladnom vyhodnotení všetkých
dôkazov má preukázaný skutkoVýstav veci akóJe uvedený vo výrókovej casti tohto rozsudku.
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ObžaloVáný Jaroslav Hašcic na hlavnom pojednávaní konanom urobil Vyhlásenie podla §
257 ods. l písm. a) Trestného poriadku Vyhlásením~že je nevinriý. Vo svojej výpovedi na hlavnom
pojednávaní poprel spáchanie žalováného skutku. Stalo sa to oproti Bille oproti novinovému stáriku
a poškodená bolo oproti bytovke. Stalo sa to kvôli tomu, že poškodená mu odmietla vydat jeho psa.
Vedel kedy idú psavehcit, VyUžilto, kedy pôjdu von. Nerátal s týri1,že psovi dovdlianasmpit do
auta. Poškodená išla so synom po chodníku smerom knemdchi~i. Boli..od neho 5 -- 6 metrov.
Zastavil autom na kraji vozovký, otvoril pravé dvere' na 'aute a .zavolal' psa do auta. Auto mal
naštartované. Cakal,.že cosi spraví, nic nespravila. Poškodená sa rozprávala so synom. 'Stáli oproti
seba. Zavrel dvere. Zdalo s mu, že cosi za.kricala,nerozumel jej. S autom odišiel a priPevalovi sa
otocil a vrátWsa, lebo rátal s tým, že zavolajú.políciua obvinia ho z krádeže psa. Vrátil sa, aby sa
dohodol, lebo im psa nechcel brat, kedže vedel, že nemá tolko casu na neho. Musí jej uinat,žesa
vie o neho lepšie postarat. Vtedy už boli pri 3. ZŠ. Vž zacali na neho húkat, že nieco výviedol.
Zacal'rozmýšlat co sa stalo, kedže stáli na. chodníku. Rozmýšlal; že sa asi po nom rozoehlaa aSi
padla alebo cosi také. Vedel, že tam boli záveje, mal problém odtial Vyjst, hádzalo mu zdäok,
možno, že ju udrel. Chvílu predtým išli dv~ policajné hliadky a myslel si, že zachvílu prídu,
Vysvetlísa to a uznajú, že je majitel psa. a ,dohodnú, že st poškodená ponechá psa s tým; že si ho
môže brávat ako dovtedy, lebo on na neho ,nemal tolko casu. P§a aj nechal, lebo a že si nechcel bez
asistenci~ polície nechcel. Na druhý den išiel.na políciu, zistit, ci podala.trestné oznámenie na neho
za krádež.psa. Predtým rozmýšlal, že sa ešt~ za,staví.upoškodenej,že je na políciu aj za-veziena
podanie. Prišiel4m1 a tam sa dozvedel, že poškod~I)\Ítahal autom. Ked vypovedala na polícii prvý
krát, uvádzala, že je on cudzí clovek,.,že je majitelkou psa, že,psa kradol, ~e dobehla k!a'\ltu,chytila

~R~!fZL~~~~auto bolo Y"Lo~yb~.Poškodená vyp~vedala však neskôr inak, že sú bývalí priatelia,
psa nadobudITspolu,...stála,pl1 aijtea p§a,~n~dal~,*do .au!a,'f~loi~zamknuté..,;N~ ako
mohla nakladat psa do auta, ktoré bolo zamknuté. Ked sa rozbiehal, vi,del.'stát1'oškodenú na
chodníku, nie priamo pred sebou. Pri ,rozbiehaní si sledoval situáciu vlavo a pred pred sebbuak;o
má podla Vyhlášky~Ak je naezaj pravda, že dobehla ,k.autua,zatoto je vinný, tak je vinný. Pri
rozbiehaní sa pozrel aj na pravú stranu do spätného zrkadla, ale tam ju nemohol vidiet, lebo stála po
pravej s,tranekúsok pre ním na chodníku. Medzi ním a nimi bol ešte pás zasnežený'pás trávnika;.so
synom sa pozerala na neho.,,' ako odchádza prec. Obžalovanýsi nie je vedomý, že sa poškodená
chytila klucky a lomcovala SMU. Vzhladom na rozpor vo výpovedi obžalovaného na hlavnom
pojednávaní s jeho skoršou výpovedO\l z prípravného konania zo dna 23.09.2009 v otázke;'ci sa pri
rozbiehanípozeraL do ,! pravého, spätného zrkadla, bola precítaná obžalovanému cast jeho skolŠej
výpovede, z ktorej Vyplynulo, že sa pri rozbiehaní 'pozrel len vlavo, pred seba a v praVOSa
nepozeral. K rozpol\l uviedol, že pravú stranu si skontroloval, poškodená tam nestála, pozeral sa
automaticky dolava, ci mu nejde auto a pred seba. Poškodená stála na chodníku, ked ,sa rozbiehal.
Poškodená sa klucky nedržala, lebo stála na chodníku, kus od auta. Obžalovaný k otázke týkaj\ÍceJ
sa toho, preco, vlastne bral poškodenej psa, ked sa napokon vrátil, aby sa ohl'adne psa dohodol,
lebo vedel, že,poškodená, sa vie o psa lepšie postarat, uviedol, že v tom case psa neqhcel br~t, chcel
aby zostal u nej, lebo si myslel, že v tom case má'Jakovinuhrubého creva, avšak po Vyšetreniachsa
Ukázalo,že mal len hemeroidy a vredy. Bál sa co,bude s tým psom, ~ed jej ho zoberie, a ona ho už
potom nebuq.echciet naspät. Chcel, aby o psa' Qolo po§twané, keby otrcil kopytá,.,Preto sa vrátil,
aby sa poškodenou dohodol. Vedel, žepoškodená,y ten. vecer išla na lekársku prehliadku, ale
nevedel preco tam išla. 1)) saidozvedel ~nadruhý den na polícii. V ten vecer poškodená so synom
nechceli komunikovat. Ku vztahu k poškodenej uviedol, že s poškodenoužili spolu 17 rokov. Psa
kupoval obžalovaný. Má sms, ktorými žiadal, aby jej dala poškodená psa. Jej syn išiel 'podat na
neho trestné oznámenie, že sa im Vyhrážal. K pomerom na vozovke v case, ked sa mala stat
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dopravná nehopa uviedol, že bol sneh, závej~, keby nemal zimné gumy, tak sa odtial' nedostane.
. Šírkatoho trávnikaje 2 -; 3 metre. Od prechodumetrov stál auto 8, ,10, 12 rp.etrov,ale nevie to

odhadnút. zdá sa mu, že sneh bol aj na ceste, ale ni~ je si istý. Nakolko obžalovaný neuviedol na
hlavnom pojednávaní miesto a cas . dopravnej nehody, bola precítaná cast 1eho výpovede
z prípravného konania zo dna 23.09.2009, z ktorej vyplym}lo,že dna 07.01.2009 jazdil ako vodic na
os()bnom motorovom vozidle zn. Seatlpca, EC: NM 732 AI, v c.ase0,22.30 hod.,zastavil v Novom
Meste nad Váhom na ulici M.R. Štefánika pred štXO1;ramennoukrižovatkou s ulicou kpt. Nálepku
pred prechodom pre chodcov, prepnou castou vozidla smerom do centra a pravou pri obrubníku.
K tomu obžalovaný uviedol, že na polícii mu povedali ako sa tá ulica volá. Nevedel presne ako sa to
volá. Stál minimálne 8 metrov pred prechodom pre chodcov. Na ohliadke miesta dopravnej nehody
nebol. Uviedol, že podpis na .nácrtku miesta dopravnej nehody je Pri mene Hašcic jeho, ale, to
podpísal policajtovi v Cachticiach, ktorý bol sa ho pýtal, ci môže nakreslit' ten plán. Dalej
z výpovede obžalovaného vyplynulo, že poškodenú so synom stretol pri 3. ZŠ, odtial' i~li na
pohotovost. Pri pohotovosti ich cakal obžalovaný. Obv:inovaliho z vecí, ktoré nespáchal.

Z obsahu výpovede svedkyne poškodenei Emílie Kocicovei na hlavnom' pojednávaní
vyplynulo, že nie je v príbuzenskom pomere k obžalovaném"l ani v inom obdobnom pomere,
pricom 07.01.2009 asi o 22.30 hod., potom ako prišla z práce, išla so synom vyvencit psov. Išli po
chodníku na ulici Štefánikovej. Zozadu prišlo auto. Zastavilo'pri obrubmlm. Od vozidla boli asi 3,5
až 4 metre.. Stáli vedla vozidla. Bol to obžalovaný, ktárý otvoril dvere na spolujazdcovej strane,
zavolal ha psa a zabuchol dvere. Ked' pocula obžalovaného ako volal na psa, hned išla tiež k autu,
Ip~Snaskocil a než stihla príst, obžalovaný stihol pred nou dvere zatvorit. Vtedy chytila klucku
pravou ,rukou, štyri prsty za klucku. ,Motorb~ža!;~Ked'p~l\cela-~hytit_klu,~!9J, bol \laklonený
k pravým.~eráfu/mä1--l1atI1Ihnutú 'rwar,poze~s~f na nu a myslela si, že ich zamykal a ked ich
chcela otvorit, už nešli, boli zamknuté. Potom mykala kluckou, aby otvoril. Klopala na okno, aby
otvoril, klucku držala. Poškodená uviedla, že chcela vediet preco to robí, preco psa berie, kam ho
berie, co to má znamenat. Vtedy ako bol naklonený, obžalovaný ju videl, pozeral sa na nu. Auto sa
dalo do pohybu, ked už zrýchl'ovalo, nemohla vytiahnut ruku, ruka sa jej vzpriecila, nemohla ju
vytiahnut~ Chvílu bežala popri aute v snahe ruku Vytiahnut, potom spadla. Búchala na auto, aby
zastavil. Auto ju chvílu t~alo a zostala na ceste. Spadla v tej križovatke. Nevie, v ktorých miestach
padala. Z auta nepocula žiadnu hudbu. On pokracoval v jazde. Syn jej pomohol vstat, prešli na
druhú stranu križovatky. Stáli tam chvílu, pricom poškodená cupela, bola otrasená. Zrazu zastavilo
pri nich jeho auto. Trvalo to asi 2 minúty. Otvoril dvere, na obžalovaného volal jej syn, ktorý
pristúpil k autu a pýtal"sa obžalovaného, ci si uvedomuje, co urobil, že mohlo sa stat aj nieco
horšie. Obžalovaný sa usmieval sa. Na otázku, ci mu to je smiešne odpovedal, ci sa nemôže smiat.

,Vtedy syn od jedu zabuchol dvere. Potom syn zavolal políciu. Policajti ich odkázali na lekárske
ošetrenie. Išli rovno na lekárske ošetrenie. Obžalovaný ich sledoval. Lekár ju ošetril. Vtedy bola v '

zlom psychickom stave, dostala injekciu. .Nakolko so sebou nemali žiadne doklady a 'peniaze, išli
naspät domov pre peniaze. Cestou naspät ich zase obžalovaný sledoval. Pre jej domom obžalovaný
psa vypustil z auta s tým, že on si ho nemôže' zobrat. Poškodená potom išla so synom na
pohotovost a odtial' na políciu. V tom case bol napadnutý'sneh, bolo dobre vidiet a na križovatke je
verejné osvetlenie. Ku vztahu s obžalovaným uviedla, že asi 15 mesiacov predtým sa rozišli. Psa si
kúpili 'spolocne. Ústne sa dohodli, že sa o neho nemôže sfarat,ale on si ho môže brávat, co sa aj
stávalo. Po tom rozchode ju zvykol sledovat, 'vytelefonúval. Bol jeden zjeho spôsobov jednania.
Tento skutku bol dôsledok toho, že v tom case; ked nedostál ich dohode, lebo zo svojich vecí chcela
len svoje fotky, ktoré mal zálohované vjeho pocítaci za 15 rokov spolocného života, ked mu tie
fotky prinesie, môže si príst zobrat psa. Vozidlo bolo pán Hašcica, jej nebolo. Psa spolocne kúpili,
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ked spolu žili. Predajn,ou zmluV,oUsa preukázal, ked si prišiel pre psa s políciou. Túto
kúpnopredajnú zmluvu si vybavil ,obžalovaný dddatocne. Nikdy predtýín ju nemali: Pri kúpe psa
bol obžalovaný, poškodená a priatelkina dcéra. Obžalovaný 'vytiah,oI penaženku a psa zaplatil.
Poškodená uviedla, že vstúpit d,o vozidla nemala úmys~l, ale chcela vysvetlenie. Vysvetlil jej to
tým, že sa dal d,o pohybu a bezhlavo ,odišiel. Podla názorU poškodenej pred retardérom musel
obžalovaný spomalit avtedy sa jej ruk~ uvolnila. Nevie, ci vo v,ozidle bol centrálne zamykanié,
podla nej sa dalo a\Jto zamknút aj rukou. Poškodená uviedla, že na poh,ot,ovostiju ošetrovali.
Vonkajšie zranenia nemala. Prvý raz ju ,ošetrili octan,oVOUmast ou s tým, že je t,o natiahnuté
a pomliaždené. Dostala dlahu. Zn,ovu robili rtg a potom asip,o mesiaci zistili zl,omeninu. Muselo
tam nieco byt, ked ju ruka bolela. LekáJ:'oviuviedla, že b,olazachytená za ruku. V tom case mal na
pravej ruke prstene, ruk\l mala h,olú,rukavicu nemala. P,odla nej sa jej tam zapreli prstene, ked Sú
na prst,ochprstene, ruka sa nestlací a tým spôs,obom sa to asi stala. Na tr,och prst,och mala štyri
prstene. Na ukazováku mala jeden prsten, na prstenníku jeden ana pr,ostrednom prsté dva.
08.01.2009 d,o22.Q3.2Q09b,ola práceneschopná. D,oba prácenesch,opnosti nebola prerušená. Pocas
liecby mala bolesti, ,obmedzovanána bežných úkon,och.R,okpredtým v máji si kúpil jej syn pitbula
a v tom case skutku mali v,domácn,osti dvoch psov. Podla nej v case, ked prišla k autu ne,ohrozila
bezpecnost a. plynulost cestnej premávky. Až kedr dvere chytila, zistila, že sú.zamknuté.
Obžalovaný poprel výpoved P,ošk,odeneja zotrval na svojej výpovedi. Uviedol, že auto nezamykal,
lebo to nemá V,ozvyku. Auto má centrálne zamykanie ákebychcel aut,ozamykat,zamkol by.ho na
svojej strane alebo.na pípatku, C,omá na klúci.

Z obsahu výpovede svedka Romana K,ocicu nahlavnompojednávanfVyplynulo, že nieje

v,príbuzensk,ompomere k ob~al,ovaném~aje sy~~m PQ~koden~j,eri-cc.<:>md~~ 07.01.2009p()tom co
sa Vlátili s poško.denouz pÓbbednej zrrltny, išli<Vývencitpsov: O~a šÍtSU"á,orisvoJlíof'~etrt1šlf1ro
Štefánikovej prišiel zozadu obžalovaný na svojom aute. Obžalovaný zastavil autom pri krajnici,
pred prechodom pre ch,odcov. Otvoril dvere dvakrát zavolal na psa, pes sa rozbeho.f'do auta.
Poškodená sa rozbehla za psom, zab1icholdvere, poškodená sa pokúšala klukou pot'ahovat, ale asi
bolo zamknuté, pýtala sa kam berie psa, cncela vysvetlenie. Auto celý ten cas bo.lo naštartované.
Potom auto vyštart,ovalo vpred. Svedok videl ako. po.škodenú"trhlo, na C,oona búchala na 'okno
a kricala "au, mám tam rukuHa aby zastavil. Potom bežaláP,opri aute, stratila rovnováhu a spadla
po troch štyroch metroch pred retardéro.mniekde tam na tlá prechode zostala ležat. Auto ju tahalo
až po ten další prechod pre chodcov, tahalo. ju po. zemi, kde 'zostala ležat. Celková vzdialenost
mohla byt~15 metrov.Svedo.k po obžalovan,om krical, aby ,obžalo.vanýzastavil a mával na neho
rukami. A\lto prešl,o dalej. Svedok išielk poško.denej, pomo.hol jej a prešli na druhÚ stranu.
Skontroloval, ci nie je p,oškodená zranená, triasla sa. Svedo.kju upoko.jo.val.Za pár ,minút sa auto.
vrátilo..Obžalo.vanýotvoril dvere. Svedo.kpodišiel k autu, vo vnútri videl obžalovaného a svedok sa.
ho ,opýtal,ci si uvedo.muje, co spravil. Obžalo.vanýsa zacal usmievat. Svedo.ksa ho pýtal, cicmuje
nieco smiešne, naco mu ,obžal,ovanýpovedal, ci sa nemôže smiat. Obžal,ovaný'zabuchol dvere a
odišiel. Svedok potom volal políciu, ktorá im odporucila íst na poh,oto.V,ost.Následne s poškodetlou
išiel na pohotovost. .Poškodená nemala na poplatok za poho.toV,ost,tak sa vrátili domov, pre
peniaze. Z dqnlUišli ro.vno na Po.líciu.domov chodil o.kolo.pol jedenástej vecer. Pred skutkom mal
trenice medzi obžalovaným a'p,oškodeno.u.lodla neho nebo.Iobžalovaný vyr,ovnanýs ro~chódom s
poškodenou. Tvrdil, žeje trvalo prac,ovne~anepráidnený, že nech sa ~t~á ,opsa ona. Pri rozchode
sa dohodli, .že si môže psa brat kedy bude chcief. Kedy chcel, moho.l si ho.2:,obrat.Svedo.kq.viedo.l,
že poškodená trvala na to.m,aby jej vrátil fotky, ktoré mal vo svojom no.cítaci,že psa si Po.tommôže
kedykolvek zobrat a chcela, aby prestal s obtažovaním ich rodiny a známych. Jeho mama nosí
prstene, ale nepamätá si, ci v ten den mala prste. Nepocul, že by v aute 'hrala v aute hudba, len



-6- 1T /166/2009
ICS: 3509010325

obžalovaného ako volal na psa. Poškodená mala citový vztahk psovi, starala o neho. Poškodená
bola od snehu, bola,mokrá. Pýtal sa jej, ci j~ celá, ci je zdravá. Qetailne ju prezreli na pohotovosti.
Svedok bol s poškodenqu vo vnútri, obžaIoyanýcakal vonku. Poškodená sa triasla, bola v šoku,
držala si ruku. ZlomerYnuzistil, po tOJll,co,tO,i.zistille~ár.Asi po ,týždni. Dovtedy ju bolela ruka, že
sa to n~hojí. ~odla svedka sa"ob~lovaný vrátil, l~bo mal strach z toho co spravil. Chcel
komunikovat a? ked sa vrátil na miesto cinu. Doytedy n,echcelkomunikovat.

Z obsahu výpovede MUDr. Mariána Pamulu. znalca z odboru zdravotníctva, odvetvie
chirurgia a traumatológia, na hlavnom 'pojednávaní, vyplynulo, že pridržiava svojho znaleckého
posudku, pricom bola zlomenina -prasklina dolného konca vretennej kosti pravej hornej koncatiny
bez posunu kostných úlomkov diagnostikovaná oneskorene, co sa v medicínskej praxi stáva.
Objektívny nález nesvedcal na závažnejšie zranenia, lebo nebol popisovaný opuch, bola popisovaná
bolestivost v mieste zranenia, kde sa nakoniec diagnostikoval8, zlomenina. Prasklina je velmi je
velmi jemná línia lomu. Zlomenina vznikla nepriamym mechanizmom tým, že držala klucku a
zostala tam zakliesnená ruka a potom poškodená spadla. Uchopením klucky s následnýrh trhnutím
alebo pri tom páde mohlo dôjst k pr~neseniu pôsobiacej sily na oblast' zápästia a k praskline na
zápästí mohlo dôjst. Co sa týka pohmoždenia lavého lakta, zranenie mohlo vzniknút priamym
mechanizmom a to nárazom na'tvrdý tupý predmet, pricom mohlo íst o náraz na tvrdú podložku -
na zem alebo o karosériu auta. Išlo o,pôsobenie priame a stacilo na vznik zranenia aj malá intenzita
'pôsobiacej sily. Poškodená si od pociatku stažovala na bolest v oblasti zápästia, preto nemá dôvod
diagnózu znalecky spochybnit. Išlo o bolestivé zranenie. S forenzného hladiska nevie povedat,
~precol~kár neindikoval na zaciatku rontgen. Bolest ju obmedzovala pri bežných každodenných
:úk9uo'~b.K~4:I1}alaJixá~iu,.n~b.olmo~ýpohyhy~zá.p~tnomJdbe",l«orá bola daná 19.01.2QO9_pre, ..~" v " - " '.. .r,' " ", ,.p,' " ' ,+,. ' ", "" ,,~-, - '-' . ,- ,',- - -- , - -'C

,ptetrváva1j~bolestí, prÍcômO7.01.2009 bola na pohotovosti a dna 08.01.2009 bola na chirurgickom
yYšetre11Í;"'kvôUtomu zápästiu. Klinický nález nebol výrazný, opuch nebol popisovaný, popisoyaná
'~otyková bqlest', asi to lekár neindikoval na r5ntgen. Nedá sa vylúcit', ci došlo k praskline následne
po dopravnej nehode nejakým nárazom, buchnutím. pÍžka práceneschopnosti bola ovplyvnená
oneskorenou diagnostikqu a pOI1}erne,dlhou r~ha~ilitáciou, ktoré nemus~la byt spojená s
pr*ceneschopn9~tou. Obvyklá doba liecenia by bola šest týždnov. Po snatí sadry treba .nechat cas
na rehabilitáciu stuhnutých kÍbov a atrofovaných sva1ov. '

Z obsahu výpovede svedka MUDr. Moimíra Muthana hlavnom pojednávaní vyplynulo, že
nie je v príbuzenskom pomere k obžalovanému. K veci sa nevie vyjadrit, nepamätá sa na to. Bol
mu predložený na precítanie jeho záznam z lekárskej pomoci zo dna 07.01.2009, podla ktorého
okolo 22.30 ho. bolapoškodenápovlácená po zemi druhotn, ked sa držala kl'uc~ auta, objektívne
uplakaná, v psychickej traume, lokálne odrenina na lakti lavej ruky, hybnost ruky asi dobrá, ked ju
nepopisoval, odporucil kontrolu o obvodného lekára. Nepamätá si, ci bola vyšetrovaná na zápästie
pravej ruky, ak by sa stahovala bolo by to tam zapísané a poslal by ju logicky na rontgen. Podla
svedka išlo z medicínskeho hl'adiska o zranenia lahké. Zo svojho pohladu to nebral ako dopravnú
nehodu,' skôr ako hádkUmedzi dvomaludtni.

Z obsahu výpovede svedka Myrk ~avla, 'Podmai~srkého na hlavnom pojednávaní
vyplynulo, že nie je v príbuzenskom pomere k obžalovanému.. K veci sa nevie vyjadrit, nepamätá
sa na to. Bola mu daná kp.ahliadnutie cast zdravotn,ejdokumentá<?iepoškodenej zo dna 08.01.2009,
ku ktorej vypovedal, že pri prvom vyšetrení nemusí by 'zrejmá zlomenina, preto sa po 10-14 dní, ak
pretrvávajú tažkosti, vykoná sa kontrolný snímok, ak dôj4e k odvápneniu praskliny, je potOI)1na
rontgene viditelná. Nevie, ci robil 08.01.7009 rontgen. V zdravotnej dokumentácii je uvedené, že
bol robený a bol negatívny. Dna 19.01.2009, asi ju to bolelo, dali urobit kontrolný rontgen a bola
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zistená zlomenina. Zlomenina možno tam bola, ale nemusela na snímke byt' viditelná. Záleží od
kvality snímky; možno ajnebola a vznikla'neskôf,to ale nevie vylúcit. Akje snímka nejasná; nasadí
sa fixácia, aby ochránili pacienta pre4 dalšou dávkou žiarenia, potom prax je taká, že sa vykoná za
10-14 dní'kontrolný snímok. Poškodenej rontgenoval tú ruIrn, o ktorej uviedla, že jú bolí. Tú ruku,
ktorá ju nebolí, by nerontgenoval. Nedá sa'l>fesneurcit,'kedy vziiikla"prasklina.

Z obsahu XÝPQy~deIng. La~isJ~va La~kovica.znaJGa:z;ogboru ce.stná doprava" na .hlavnom
pojednávaní dna 27.05.2010 vyplynulo, ~e z JecJ:mick~h()hradiska b,y chodec nemal byt',pri aute,
ked sa rozbieha,. Nevie poved;at, ci došlo k zakliesneniuJuky, ciínol11a by byt vlecená, nevie
vyjadri, iacik tomtl, ci by m9hla bežat so :z;äkliesnenouruko;Upopri aute.' S,takýmto prípado~ sa v
praxi ešte ne~treto1.Ak poškod~ná mala prstep.e, ~ohli by Jam zostat otery na laku karosérie. K
technickéW\lprijatel'nosti vzniku dopt;avnej nehody ~';\.neved~l vyjadrit, lebo nemal .}(dispozfcii
žiadne stopy, z ktorých by mohlo vychácizat. Z výpovede znalca po vyhotovení znaleckého P?,Sl;1~V
k predmetnej veci YY.'PlyntlIQ,že. ho, vykonal na základe t;~konštrukcie, pricom vychádzal

z rozporných. a"protichodné výpovedí ~aroslava, Hašcica .a Emílie Kocicovej a svedkqv E,omana
Kocicu. Zg...z~verovznalca vyplynuJo, že podla P9hybtl,je<;i~otlivýchÚC,l!Stníkovkolíziepodl'a
výpov~d~..obžalovaného m~dzi v9z~dlom a,pošk9de~1Ouztecbn:ického hladiska nemohlo dôjst ku
kolízii aje dôvodné'predpoldaqat, že ne~ohlo dôjst k uchopeniuprav.. ej klucky pravých predných

'; '.. i' , .. '. '" ,..", '

dverí vozi~la pravou rukou poškodenej. P04la pohyb,u jednotljvých úcastníkov kolízie podla
výpovede poškodenej ak sa v04ic pred rozj~dom mál Povinnost sa presvedcit a spo~oroyat
pohladom v smere k vonkajšiemu prav~~u '~pätn~p.1uzrkadlu,' qi sa poškodená nachá(fzala-pri
rpavých predných dverách, bolo zrejmé, že poškodená pevne drží l}lucku pra,wcl1pI:edných dverí

a.mal:predvídat: kon~el?o~~o~enej ,a,IIlo,žn°teda ko,p.,§ta,}ov,at,žetechnika a sl?ôsobj~d)'~odffa
vozidla nebol, s~~áv\1ý:'AkrotodpôvidJiost.dJ)res~~dci~I:~:ŠP9~~.r:9~arÍÍeql~J:'t~.c~~~,;~P~Š~9~J~Y
vodica vozidla bol správny. Je velmj pravdepodobné, ;žé vodic v.ozidla uŽp.~m.ohbl spoioroy~t.
poškodenú, ked bola v net;ovnovážnej poloh~a,.topo pá4e, aza"e~eníprayerruky chodkynena
klucku dverí a tahaní poškodenej. K technike it spp~obupob,ybu poškodenej zna,lec uyiedol, že
vychádzal opät' z dVQch výpoyedí. a to zvýpóvede obžalovaného a poškodenej. Ná základe
výpoctov pohybu jedpotlivých úcastníkov dopravnej neh04y uved~ných v znale9kom posudku
podla vÝP9vede obžalovaného qospel k závero, že ku ,~o1izii~~clzi vozidlqm, apoškodenou
z technického hladiskl;i nemohlq dôjst aje dôvodn.épregpokl,aqat', K technike aspôsobu pohyb,u
poškodenej znalec uviedol, Že vychádzal opät .zdvo~h, výpovedí .a to z výpovede obžalovanéh,o

a poškodenej. Nazákla;de VÝPQ,ctovpohybUjednotlivýchúcast11Í~ov dopravnej nehody uved~ných
v znaleckomposudkupodl'l;iyýpovede poškodenej dO~p~1k záveru~že ak sa poškodená presved~i1a,
že predné pravé dvt(re naštarioyaného vozidla sú ~ut~ (pravdepodobnos( vodica opustit dané
miesto), tak jt(j mohol byt zrejmý rozjazd vozidla a nechytat kJ:ucku..dverí a ak sa mala kl'ucIW,
pustit na zaciatku pohybu vozidla a nepohybovat sa P9pri pravej stran~ vozidla roibiehajúc~ho ~a
vozidla, išlo o nesprávnu techniku a spôsob pohybu poškodenej. Ak poškodená sa mohla vozidla
držat', pravou rUkou kl'ucky pravých predných dverí (tizaIhknutych) vozidla a vodic"'vozidla mal
povinnost zostat vo východiskovej polohe bol technika" a spôsob pohybu poškodenej správny.
K posúdeniu priebehu 'dopravnej nehody podla 'Výpovede obžalovaného sú téchnicky prijatelné
pohyby jednotlivých úcastníkov pred'rozjazdom motQrového vozidla, je možriý priebeh a pohyb
vozidla a poškodenej z východiskových polôh anemohlôdôjst ku kontaktu medzi vozidlom
a poškodenhu, držaniupravýcJV predných"dverí vozidlá pravoti; rUkou 'poškodenej. Teéhnicky
neprijatel'né je, aby' zranenia poškodenej boli v prícinnej' súvislosti s predmemou dopravilou
nehodou, t.z. zranenia neutrpela p:rr tejtb dopravnej nehode. K posúdeniu priebehu dopravnej
nehody podla výpovede poškodenej sú technicky prijatelné polohy jednotlivých úcastníkov pre

"":-
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rozjazdom vozidla~priebeh a pphyp yozidla a poškodenej~ vý,chodiskových ~polôh~držania klucky
poškodenou~ ked vozidlo ešte ~tálo~chceladv,eré otv,pIjt\a-,bola pravdeppdobne st~bilná poloha
chodkyne~je možné~že na ,zaciatku rozj~du vozidla búchala po~kodep.á,naokno pravých predných
dverí~ ale mus~la byt v stabilne poloh.e~vozidlozrýchlovaJ,o"apošk<;>dená sa,ho držala~ snažila
dodržiavat rýchlost pohybu s rýchlost,op pohybu vozidl~ a následne sa dostala do neroynovážnej
polohy~mohlo dôjst k pošmyknutiu~pádu~I!akolko voz9vka b<;>lazasnežená, a vzniklo zranenie~pri

nérovnovážnej polohe bbla ch~dkynadpravdepodo~ne zavesená pravou ruKou na kl~uckapravých
predných dverí a došlo k šmýkániú, spodnej cas~i'tela ,chogkyne po zasnežen,ej vozovke~

,
kde po., '> , " , , ," « '

urcitom tahaní sa pustila' klucky ~Úpadla n!l vozovkuaje prav4epodobné pádu chodkyne.
Technicky neprijatelné~ že" pocas státia a ro:zjázdu došlo pri sulQilnej polohe .poškoden~j k

zaklinemu ruky~resp. k situácii~ aby ,nemohla vyt!ahhut, rukll~resp:)'ustit kll;1cku~nerovnovážny
stav poškodenej pri rozjazde vozidla~búch~ie rukou ná okno vozidla pocas nerovnovážnejJ?blohy~
r~sp. tahania., Kposúdeniupriep~hud<?pravnejneho~ypodl~avýpovede:sved~aRomanaK9~iéusú
technicky prijatelné, polohy jednotliVých úc~tníkov pre rozjazdom yozidla~ priebeh a,pohyb
vozidla a~poškodenej z východiskových "polôh;"qržania kluckypoškodenqu v case~'k~fI'vozidlo
ešte stáló~chcela dvere <;>tvorita bola pravdepodobne stabilná poloha chodkyn,e~je m6žn~~že na
zaciatku rozjazdu vozidla búchala 'poškodená ná okno pravých' predných dverí, ale musela byt'
v stabilne'p610he~ voztdlo zlýc~lovalo apgškodená ,sa ho držaJ.a~snažila doqržiavat rýchlost
pohybu s rýchlostou pohybu vozidla a následne sa dostala do nerovnovážnej polohy~mohlo dôj~t k
l'°šmyknutiu~ pádu~'nakolko, vozovka bola,zasnežená~""a vzniku zranep.ia poškodenej~ pri
Iierovnovážnej polohe bolt\' c~odkyna pravdepodobne zavesená pravou rukou. na kl~llckaprayých
pr~dnýc~.:dverí ádošlo k ~~~k~iu..spo.~ejša~,i !el~;fpg~yné.~.;~n~~~p':~ v.,9Jôvke~kde po

',' , iuiciton{t~áfií~isáI<15\tStitä"RluCky'<ä"splraIt~i\d~"ifÓiô~'h;~ijé l'ravdepocíóbné" pádu-cho4kyn,e.

d'-féCiinIcky;}eprijatel'né, ž~ pocas státia \r<;>zi~lac!ošlopri stabilnej polohe poškodenej k iakIineniu
~~ d'r~~p.,k situácii~idaby;~emohlavytiáhnut' ruku~ resp. pustit klucku~nerovrió~ážJ}y, stav
:ikoŠRodenejsp!Mobiltoijazd"dvozidJa~buchanie ~ou:naokno vozidlapôca~ nerovnóváži1ejpolohy,
r~sp. tahania: K teclulickériíu riešeniuklúctcy' na motorovom dvózidl~ Seat Inca uvieabl~,že je

technicky neprijatelné, ,aby na zák1~déJ°ýriéróvklucky prvtc1fl'redných dverí vozid1!la rózmeru
ruky p9škodenej, došlo", k zak1irie~u ruky poškodenej" bez 111°žnosti vytiahi1utia ruky~
v nerovnovážnom staye poškodenej nemohlo dôjst k jeJ, Ulomep.iú;l~bo je ,ukotvená v dvoch
bodoch~ ak by sIo~lófk mec~~ickémupôsobeniu pr$tenov na ~e poškodenej na lak karosérie~je
dôvodné predpoklaôat nejaké stbpy~d ryhy~oter v danej, oblasti z coho vyplýva~ že zavesenie
poškodenejpravol;1 ",rukou,a klucke "pravých predných" dverí a smer tiážovej sily poškôdenej
v'~chYi~nípravou rukou zdola nahor. Zabránit' dopravnej neh()dy lÍípliol vodic" ak ,by nevykonal
rozjaza:' z Východiskovej polohy., Poškodená tým: ie. sa pn rozjazde, pustí klucky" a neb~de
pokracovat v'pohybe spolu s vozidlom. Pocasie ne~o vplyv pddla znalca na priln~vost ruky
poškodenejnáklucku~pretožetátoj(;'s plastu. '

, ,: ' ,
Z ,obsahu,výpove,pe Ing. ,Pavla Kohúta."PhD.. znalca z odboru cestná,dopt:ava"na hlavnom

pojednávAAí vyplynuIo~ ž~ jeho ,názor je; podobný ,ako Ing. Lackovica~ že i':zaklinenie rUkY
poškodeneJv 1.<luckeje ako jav velmi máJa pravdepodobný, ~le na ~trane drul1~idstraneho nemožno
úplne yylúqitj.Z jeh.o výpovede vyplyn,ulo~~e,toto jeho tvlgenie, však trochu v ro~ore s tvrdelÚp1
,Ing. Lackqvica~lebodej~akIineniaj~ možný preto~.Iebopoš1.<op~Jlá,popisuje~!že15zakJ.il}d~nip.,došlo
ppc~~oho ako sa pokúšaJ~otvOOt dvere a súcasne auto sar<;>zbiqhalo.Sú,tam vtedy"dvapohyby~
ato pohyb poškodenej ~Lklucko\!~kolm.o ,na pohyb vozi4la adrllhým je pohyb ,vozidla. Pri týchtó
dvoch pohyboch ,me je,~ožn,é úplne yylúcit'~kedy dpjde k ta,k~m.~sprieceniu .,ruky~že zacne byt
tahaná, ~sila,', ktorá pôsobí y smere, pohybu vozidla a treJlie\~y, ,znem<;>žpitú ruk~ vytiahp.ut.
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Tento dej má náhodný éharakter~ktorý sa nedá zopakovat len chytenírn klucky.~ pretože to nie'sú
všetky podmienky~ktoré by mali nastat. Teda ak sa bude viackrát opakóvat~ niekedy sa vyskytne
a niekedy sa nevyskytne~pricom je väcšia pravdepodobnost~ že sa nevyskytne~ ako že sa vyskytne.
Ale nie je možné úplne vylúcit podinienky~aby k tomuto zaklineniu došlo. Konštrukcné riešenie
klucky je také~aby nedošlo k zaklineniu pri bežnom použití klucky. K uvolneniu ruky poškodénej
pribrzdením pre retardérom~zníži sa tah~rýchlost a sila~ktorou je ruka tahaná. Pribrzdením vozidla
sú vhodné podmienky pre uvolnenie ruky.

Z odpisu z registra trestovvyplynulo~ že obžalovaný nebol doposial súdne trestaný.

Zo Správy Obvodného úradu Nové Mesto nad Váhom~odbor všeobecnej vnútornej správy~
vyplynulo~že obžalovaný bol doposial dvakrát prejednávaný za priestupky a to proti obcianskemu
spolunažívaniu~ktoré však boli bud zastavené alebo odložené. Priestupkovo postihnutý nebol.

Z odpisu z evidencnej karty vodica zo dna 20.09.2009 má obžalovaný 4 záZnamy
o dopravných priestupkoch.

Obcou Cachtice nie je z miesta svojho bydliska bJižšie hodnotený.

Zo Záznamu dopravnej nehody Okresného riaditelstva PZ v Trencín~ODI Trencín~ zo dna
19.03.2009 a pripojenej fotodokumentácie je zrejmý popis miesta nehody tak ako je uvedený vo
výrokovej casti skutkovej vety rozsudku.

Dalej súd vykonal d'alŠie listinné dôkazy Jak ako súd uvedené v zápisnici z hlavného

pojednávania. Súd má na základ vykonaného dokazovania preuk~ané~ že, skutok sa s!al~ tento je
tr~stným cinom a spá<thal ho, obžalovaný. Obrana obžalovaného bola podla" n~oru ' súdu
jednoznaCne'"\'Yvrátena llsvedcujúcou" v~o~~t:pu ':poš~odr~eJ-Emttfe"'eifi~:óv~J ,,~rft'i~~g
úcastm'ka dopravnejfnehody~ svedka Romana'Kocicuako priameho svedka" dopravnej rte,h9áy~
nepriamo lekárskymi správami o vyšet~éní a ošetrení poškodenej na pohotovostnej ambulancii, 'kde
uviedla prícinu zranenia a následne 'opakovane na chirurgickej"ambulancii, výpovedou znalca z
odboru zdravotníctva MUDr. MariánaPamulu a nepriamo ošetrujúcich lekárov MUDr. Mojrníra
Mutha a MUDr. Pavla Podmajerského. Z vykonaného 40kazovania na hlavnom pojednávaní
vyplynulo, že medzi obžalovaným a poškodenou boli vztahy pred žalovaným, skutkom narušené.
Pred dopravnou nehodóu došlo medzi' nimi k sporu o psa. Práve v tomto spore tkvie prícina vzniku
dopravnej nehody. Obžalovaný mal úmysel psa od poškodenej vziat, co vyplýva z jeho výpovede
na h1avnompojednávaní~ ked uviedol, že vedel kedy poškodená ide vencit ,psa. Obžalovaný musel
vediet, že svojím konaním vyvolá.'nejakú reakciu poškod~nej, co sa aj stalo a poškodená logicky v
tejto situácii požadovala od 'obžalovaného vysvetlenie, ktorého sa jej nedostalo. Výpoved'
obžalovanéhoje nelogická v tom, že na strane jednej tvrdí, že psa nechcel poškodenej zobrat, ale na

, strane druh~j aj tak zobral, no ešte v ten den ho vrátil poškodenej, pretože s pdstupom casu ako '

obaja aktéri skutku uviedli, že obžalovaný si bol pre psa za asist~ncie políci~. Súd nemal
pochybnosti (>hodnovernosti výpove,de poškodenej, pretože táto bezprostredne po tom ako utrpela
zranenie vyhladala odbornú lekársku pomoc. Je síce pravda, že u poškodenej lekári zistili
prasknutie vretennej kost na pravej ruke až s odstupom casu cca tri týždne, avšak znalec z odboru
zdravotníctva ako aj ,MUDr. Pavol Podmaj~rský sa jednoznacne logicky vyjadrili, že k, zisteniu
takéhoto zranenia môže dôjst aj ,s takýmto casovým odstupom. 4nalec z odboru zdravotníctva sa
tiež vyjadril k mechanizm,u yzniku ,zranenia poškodenej, ktorý dal do prícinnej súvislosti s
nehodovým dejom popísaným poškodenou. Práve v súvislosti so zraneniami ,zo dna 07.01.2009
bola poškodená práceneschopná od 08.01'.2009 dp 22.03.2009 a tpto práceneschopnost neprerušila,
pricom liecba, ktorú podstúpila sa odvíjala od jej zdravotných problémov ,sppsobených dopravnou

,C~..
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nehodou. Co sa týka výpovede obžalov/:Wéhoa jeho obrany, je potr,ebné uviest, že medzi jeho
prvotnými výpovedami a výpovedami poškodenej a,svedka Rom/:WaKo.cicuje zhoda v tom, že na
zaciatku incidentu zaparkoval auto pri kraji cesty. Ak neskôr obžalovaný tvrdil, že tak nemohol
spravit, lebo pri krajnici bol sneh, je to v rozpore s jeho vlastným ~dením, že na kraji cesty boli
záveje ~ mal problém odtial' vYjst, lebo muhádzalo zadok auta. Z rekonštrukcie dopravnej nehody
vyplynulo, že obžaloyaný mal zo svojho motorového vozidla dostatocný výhlad v podstate na
všetky potrebné smery, pricom vo výhlade mu nebránila žiadna prekážka. Znalec z odboru z
dopravy Ing. Ladislav Lackovic. vo všetkých variantoch síce vylúcil možnost zachytenia sa o
klucku ako uviedla poškodená, avŠak znalec z odboru cestná doprava Ing. Pavol Kohút, PhD., túto
možnost pripustil, i ked'ako menej pravdepodobnú. Tomuto záveru znalca korešpondujú práve aj
dalšie vYkonané dôkazy a to výpoved' poškodenej, svedka Romana Kocicu' a znalca MUDr.
Mariána Pamulu. Vykonané dôkazy vytvárajú spolu ucelenú retaz dôkazov, na základe ktorých súd
mohol vYslovit logický záver o vine obžaloyaného. Na základe týchto skutocností súd potom
obžalovaného uznal za vinného zo spáchania žalovaného skutku. Skutok súd po právnej stránke
kvalifikoval ako precin ublíženia na zdraví podla § 158 Trestného zákona, pretože obžalovaný s
inému z nedbanlivosti ublížil na zdraví tým, že 'porušil dôležitlí povinnost uloženú mu podla
zákona. Porušenie dôležitej povinnostiuloženej podla zákona vidí súd v porušení ustanovenia § 4
ods. 2 písm. c), písm. e),a § 22 ods. 4 zákona c. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách úcinného v case spáchania skutku, kedže sa nevenoval plne vedeniu motorového
yozidla, pri~om nedbal na zvýšenú opatrnost voci chodcom, pretože sa po predchádzajúcom
konflikte s poškodenou nepresvedcil, ci sa môže s vozidlom bezpecne pohnút z miesta státia a

porušil pravidl'?" ~~ pri yYch~4zaIJf,,0~Pkrf~t~.c7st~ ,U~.~W~~:~9hro:z;it,Án~ch:Ob~ovanÝ. si m~
'","~~l:~~()!l1-c>~~~Jl<Y.9.lq)lJ;!ostJyYhodrl()tit.sltuác\u na praver strane vozIdla a podla .toho sa pn

rOZhodovanío rozjazde zariadit. Obžalovaný sa vzhladom na všetky okolnosti tohto,prípadu mal a
Q1oholP!esv~dcit, ci mu na zaciatku pohybu s vozidlo pieco neb,rániv j~de a ci niekoho neohrozí.

Pokial ide o subjektívnu stránku - zavin~nie, bolo konanie obžalovaného posúdené podla §
16 písm. a) Trestného zákona ako trestný cin spáchaný z nedbanlivosti, ked obžalovaný vedel, že
môže ~pôsobom uvedeným v zákone porušit álebo ohrozit záujem chránený týmto zákonom, ale
bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že takéto porušenie alebo ohrozenie nespôsobí. Spolocenská
nebezpecnost konania obžalovaného pritom spocíva v tom, že obžalovaný porušil záujem
spolocnosti na ochrane života a zdravia obcanov.

Pri výmere trestu súd prihliadol na stupen spolocenskej nebezpecnosti spáchaného trestného
cinu, mieru zavinenia, pohnútku, osobu páchatela, na okolnosti, za ktorých došlo k spáchanil;!
trestného cinu, ale aj na úcel trestu a na možnosti nápravY páchatela. S~d u obžalovaného zistil
jednu polalicujúcu okolnost podla § 36 písm. j) Trestného zákona, teda, že prd spáchaní skutku.
viedol riadny život. Žiadnu pritažujúcu okolnost nezistil. Pomer polahcujúcich a pritažujúcich
okolností je tak v prospech polahcujúcich v pomere 1:0, có znamená, že horná hranica trestu
odnatia slobody sa obžalovanému znižuje o jednu tretinu, avšak súd ukladal tr~st odnatia slobody
vo výmere 5 mesiacov, teda menej ako bola znížená horná hranica trestu odnatia slobody. Po
zvážení všetkých týchto ~kutocností s prihliadnutím na všetl<yrozhodujúce okolnosti prípadu bol
súd toho názoru, že na jeho nápravu a poucenie postací'uloženie podmienecného trestu odnatia
slobody na dolnej hranici zákonneJ sadzby "so skúšobnou dobou v trvaní 12 mesiacov. Súcasne súd
ukladal obžalovanému trest zákb cinnosti na dolnej hranipi zákonnej sadzby vo výmere 12
mesiacov~nakolko pri tento trestný cin bol spáchaný v'suvislosti s prevádzkou motoroyého vozidla
a porušením dQležitej povinn'osti. Sledovaním spr*vania obžalovaného v skúšobnej dobe
podmienecného odsúdenia je možné pôsobit na jeho správanie tak, aby sa dalšej trestnej cinnosti

J'./ ~.
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nedopustil. Skúšobná doba iacne plynú{ prvým dnom po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
V prípade, že sa v priebehu skúšobnej doby dopustí obžalovaný trestnejcinnósti, za ktorú 'Dude
právoplátne odsúdený, alebo i v prípade spáchania akýchkolvek pnestUpkov (t. j; aj dopravilých),
zakladajú takéto skutocnosti zákonný dôvod na premenu ulOženého podmienecného trestu. odnatia
slobody na nepodmienecný. V prípade, ak bude obvinený viest.Y skúšobnej dobe riadny život
a vyhovie uloženým podmienkam, súd vysloví, že sa osvedcil; inác rozhodne, a to prípadne už
v priebehu skúšoppej d()by, že si trest vykoná. Uložený trest považuje súd vzhladom na osobu
páchatela, najmä s prihliadnutíI11na jeho doteraj~í Ž!yot a prostredie, v ktorom žije a pracuje a na
okolnosti prípadu, za dôvodný a primeraný, zodpovedajúci zásadám ukladania trestov v zmysle
ustanovenia § 34 Trestného zákona, ktôrý8h úcelom je zabezpecenie ochrany spolocnosti pred
páchatelmi trestných cinov, vytvorenie podmienok na nápravu páchatela a na jeho výchovu ktomu,
aby v budúcnosti viedol riadny život. Ucelom trestného zák()na nie je len ~bránit spolocnost pred
páchatelmi trestných cinov, ale aj výchova páchatelov smerujúca k tomu, aby viedli -riadny,
spolocensky nezávadný život. V týchto intenciách podla názoru súdu uložený trest zodpovedá
doterajšiemu životu ob~alovaného. Uložený trest považuje súd za dostatocný pre nápravu
obžalovaného, ktorý a plní svoj úcel z hladiska generálnej ako aj individuálnej prevencie.

Súd poškodených Emí1iu Kocicovú a Všeobecnú zdravotnú poistovnu, a.s., hoci svoje
nároky riadne uplatnili a špecifikovali v tomto konaní, odkázal s nárokom na náhladu škody na
obcianske súdne konanie, nakolko ide o nedbanlivostný trestný cin a nároky vyplývajúce
z poškodenia zdravia pri takomto druhu trestnej cinnosti sa v prvom rade uspokojujú z povinného
zmluvného poistenia motorového vozidla, ktorým bola škody spôsobená.

'K-, ",,-

'p o'u Ce nie: Proti tomuto tozsuaku'Je mOŽI1é<pbdatodvolanie do 15 dní odo dna
jeho oznámenia prostredníctvom Okresnéhoi súdu Nové Mesto nad Váhom na Krajský súd v
Trencíne. Právo podat odvolanie neprináleží tomu, kto sa tohto práva už výslovne vzdal.
Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu treba rozsudok dorucit. Ak sa
rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až dorucenie rozsudku.

. Odvolanie môže podat prokurátor pre nesprávnost ktoréhokolvek výroku /§ 307 ods. 1
písm. a), ods. 2 Trestného poriadku! a to v neprospech i v prospech obžalovaného /§ 308 ods. 1,
ods. 2 Trestného poriadku!.

Odvolanie môže podat obžalovaný pre nesprávnost výroku, ktorý sa ho priamo týka /§ 307
ods. 1 písm. b) Trestného poriadku!.

Odvolanie môžu podat v prospech obžalovaného okrem obžalovaného a prokurátora i
príbuzní obžalovaného v priamom rade, jeho súrodenci, osvojitel', osvojenec, manžel a druh'
(pre nesprávnost výroku, ktorý sa týka obžalovaného). Prokurátor môže tak urobit i proti vôli
obžalovaného /§ 308 ods. 2 Trestného poriadku!.

Odvolanie môžu podat zákonný zástupca obžalovaného, opatrovník obžalovaného
a obhajca obžalovaného pre nesprávnost výroku, ktorý sa priamo týka obžalovaného, a to vjeho
prospech. Ak je obžalovaný pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilost
na právne úkony obmedzená, môže i proti vôli obžalovaného za neho v jeho prospech odvolanie
podat aj jeho zákonný zástupca alebo jeho obhajca /§ 308 ods. 2 Trestného poriadku!.

Odvolanie môže podat štátny orgán starostlivosti o deti a mládež pre nesprávnost výroku,
ktorý sa týka mladistvého obžalovaného, a to len v jeho prospech, a to aj proti jeho vôli /§ 345 ods.
1 Trestného poriadku!.
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Odvolanie môže podat poškodený,)ctorý si uplatnil nárok na náhradu škody, pre
nesprávnost výroku o náhrade,~kody /§)07 od§. 1 písm. cl-lrestn,ého poriad~u/, a to v neprospech
obžalovap.ého.Ak je poškodeným pr~vnická osoba, odvoläp.ie 1pô~epQdat len, osoba oprávnená
konat za právnickú osobu /§ 68 Trestného po~adku/. .

Odvolanie môže podat zúcastnei13á'osobá pre nespráVtlost'výroku o zhabaní veci /§ 307
ods. 1 písm. d) Trestného poriadku/.' ,

Os,obaoprávpená podat 94volap.ieproti nietctorému výrQktJrozsudku,môže ho nap~dnút,aj
preto, že taký výrok nebol urobeny, ako aj pre porušenie ust.anovení okonam, ktoré predchádzato
rozsudku, ak toto porušenie mohlo spôsobit, ~e výrok je nesprávnyalebo'že . chýba.

,.. ..' ) . . j

V Novom Meste nad Váhom, dna 28. septembra 2011.

JUDr. Ivan Pavlovic
. samosudca

_.".N

Za správnost vyhotovei1ia:
Petra Koštálová

"c.d"'" .-:. 'd'--
.,~'


