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Vec 
Oznámenie o výsledku vybavenia petície. 

Úradu vlády SR (ďalej len 11 ÚV SR'1 bola doručená petícia zo dňa 08. 06. 2021, ktorú do rúk 
predsedu vlády SR zaslal petičný výbor, ktorým ste v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len 11zákon č. 85/1990 Zb. '1 boli určený ako
osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len 11 zástupca'1-

Cieľom doručenej petície je predloženie informácií v kauze bývalej obchodnej spoločnosti 
Severoslovenské celulózky a papierne, a. s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 
31 637 051, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 306/L (ďalej 
len 

11
SCP, a. s. '1 v súvislosti s podmienkami jej privatizácie, informácií o porušovaní povinností MH 

Manažment, a. s., sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava (ďalej len „MH Manažment a. s."), 
v súvislosti s uplatňovaním nárokov voči spoločnosti ECO-INVESTMENT a. s., ako aj žiadosti 
peticionárov o nápravu v namietanej veci. 

V nadväznosti na obsah informácií v doručenej petícií sa v nej peticionári, ako poškodení 
zamestnanci SCP, a. s. dožadujú, aby v zmysle prezentovaných právnych názorov Ústavného súdu 
SR a ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR vydala vláda SR rozhodnutie o tom, že podmienky 
privatizácie uvedenej spoločnosti sa nezmenili a preto, cit.: ,,spoločnosti ECO-INVESTMENT, a. s., 
je povinná osoba na vydanie {emisiu) zamestnaneckých akcií spoločností ECO-INVESTMENT, a. s., 
v rozsahu 15% základného imania spoločností ECO-/NVESTMENT, a. s., alebo vyplatiť primeranú 
náhradu škody všetkým poškodeným zamestnancom ... ". V tejto súvislosti zároveň konkrétne 
poukázali na množstvo negatívnych dôsledkov ku ktorým došlo v namietanej veci v dôsledku: 
- dlhodobej nečinnosti spoločnosti MH manažment na uplatnenie sporných nárokov na vrátenie

akcií spoločnosti SCP, a. s. zo zrušenej privatizačnej zmluvy;
- nezákonnosti postupu orgánov činných v trestnom konaní konajúcich v trestných konaniach,

týkajúcich sa kauzy SCP, a. s., ako aj nezákonnosti súdnych konaní, realizovaných v tejto kauze.

Z vyššie uvedených dôvodov peticionári žiadajú, aby vláda SR nimi prezentované informácie 
v uvedenej veci preskúmala v rámci svojich kompetencií, resp. aby ich preskúmaním poverila 
Ministerstvo hospodárstva SR. V tejto súvislosti peticionári zároveň požiadali, aby v rámci 
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prerokovania podmienok privatizácie SCP, a. s. boli vypočutí a mohli v tejto veci predložiť svoje 

stanovisko, pričom takéhoto konania sa dožadujú aj v prípade pána Milana Fiľu. V rámci predloženej 

petície taktiež požiadali o osobné stretnutie s predsedom vlády SR so zámerom prerokovania ich 

žiadostí v tejto veci, ako aj s ministrom hospodárstva SR za účelom prerokovania riešenia právneho 

stavu ohľadom právnych nárokov spoločnosti MH Manažment a. s., prípadne hľadanie riešení 

uvedeného stavu. 

K doručenej petícii bolo priložených celkom 25 podpisových hárkov, na ktorých sú uvedené 

body 1.) - 3.) z textu užšieho vymedzenia predmetu verejného záujmu uvedenej petície, ako aj 

identifikačné údaje s podpismi 357 osôb podporujúcich túto petíciu. 

Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav 
veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. 

Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od 
odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb., ak 

z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný 

na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď 
spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5 citovaného ustanovenia. 

V nadväznosti na vyššie uvedenú informáciu uvádzame, že v procese posudzovania obsahu, 

definovania predmetu a rozhodovania o kompetencií na vybavenie doručenej petície, resp. na 
vybavenie jej jednotlivých častí, sme v súlade § 17 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov požiadali ministra hospodárstva SR o súčinnosť v tomto konaní. V nadväznosti 

na uvedené úkony ste boli listom zo dňa 31. 08. 2021 upovedomený o prerušení plynutia lehoty 
na vybavenie Vami zaslanej petície. 

Po vykonaní vyššie uvedený úkonov konštatujeme, že v zmysle kompetencií, vyplývajúcich z 
§ 24 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.") nie je ÚV SR s výnimkou žiadosti

prijatia peticionárov o prijatie predsedom vlády SR, príslušný k vybaveniu petície v bodoch 1. - 3.

jej užšieho vymedzenia predmetu verejného záujmu. V nadväznosti na uvedené Vám oznamujeme
nasledovné:

Základný predmet doručenej petície sa týka kauzy privatizácie SCP, a. s. (prevodu majetku 
štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb.) a cieľom petície podľa tohto bodu je „podanie informácií 
o porušovaní povinností MH Manažment, a. s. v súvislosti s uplatnením nárokov štátom ovládanej
obchodnej spoločnosti MH Manažment, a. s. voči spoločnosti ECO-INVESTMENT, a. s. na vrátenie
akcií eminenta spoločnosti MONO/ SCP, a. s. a žiadosť o nápravu a odstránenie nezákonnosti".
V zmysle kompetencií, vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona č. 575/2001 Z. z. bola táto časť 
petície postúpená na priame vybavenie orgánom Ministerstva hospodárstva SR 

V súvislosti s opakovanými tvrdeniami peticionárov o údajnej nezákonnosti súdnych konaní 

realizovaných v kauze privatizácie SCP, a. s. a o negatívnych dôsledkoch týchto súdnych konaní pre 

uplatňovanie zákonných požiadaviek zamestnancov tejto spoločnosti, bola táto časť petície v 
zmysle kompetencií, vyplývajúcich zo zákona č. 575/2001 Z. z., postúpená na priame vybavenie 

orgánom Ministerstvu spravodlivosti SR. 

Peticionári zároveň poukázali na nezákonnosti postupu orgánov činných v trestnom konaní 
konajúcich v trestných konaniach, týkajúcich sa kauzy SCP, a. s. V zmysle kompetencií, ktoré 



Generálnej prokuratúre SR vyplývajú z príslušných ustanovení zákona č. 153/2001 z. z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov, sme postúpili túto časť petície na zabezpečenie jej 
vybavenia Generálnej prokuratúre SR. 

Všetky vyššie uvedené orgány boli z úrovne ÚV SR zároveň požiadané, aby Vás zo svojej 
úrovne písomne informovali o výsledku postúpenej časti petície zo dňa 08. 06. 2021. 

Vážený pán 

v súvislosti so žiadosťou peticionárov o prijatie zástupcov petičného výboru predsedom vlády 
SR Eduardom Hegerom si dovoľujeme uviesť, že podľa zistení bývalý predseda vlády Igor Matovič 
sa so zástupcami zamestnancov bývalej spoločnosti SCP, a. s. Ružomberok osobne stretol pred 
Úradom vlády SR dňa 25. júna 2020. V tejto súvislosti poznamenávame, že vo Vami zaslanej petícií 
sa neuvádzajú žiadne nové skutočnosti, ktoré by bolo v danej veci opakovane prerokovať. Napriek 
uvedenému sa predseda vlády SR Vami uvádzanou problematikou zaoberal, avšak vzhľadom na 
svoju pracovnú zaneprázdnenosť nemôže zástupcov peticionárov prijať osobne a preto 
zabezpečením stretnutia s nimi poveril predsedu Zboru poradcov predsedu vlády SR, pána 
Ľubomíra Ščasného. 

Vami zaslanú petíciu zo dňa 08. 06. 2021 považujeme týmto oznámením z úrovne ÚV SR za 
vybavenú. Dovoľujeme si Vás týmto zároveň požiadať, aby ste o výsledku jej vybavenia informovali 
ostatných členov petičného výboru. 

S úctou 

J� 
riaditeľka Kancelárie predsedu vlády SR 




