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UZNESENIE

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Kostolanskej a sudcov
JUDr. Petra Kaňu a JUDr. Jozefa Šutku v trestnej veci odsúdeného K. T. v konaní o návrhu odsúdeného
na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, o sťažnosti odsúdeného K. T. proti
uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 6. decembra 2022, sp. zn. 7Ntc/15/2022, takto 

rozhodol:

Podľa § 193 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku sťažnosť odsúdeného K. T. s a z a m i e t a. 

Odôvodnenie

Krajský súd v Košiciach uznesením zo 6. decembra 2022, sp. zn. 7Ntc/15/2022, postupom podľa § 18
ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z., § 66 ods.1 písm. b) zákona č. 300/2005 v znení neskorších predpisov
- Trestný poriadok, zamietol návrh odsúdeného K. T.,t. č. vo výkone trestu v Ústave na výkon trestu
odňatia slobody Košice - Šaca na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody vo veci
Krajského súdu v Košiciach vedenom pod sp. zn. 2Ntc/18/2013.

Proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 6. decembra 2022, sp .zn. 7 Ntc/15/2022, podal
vlastným písomným podaním zo 7. decembra 2022 (č. l. 22) sťažnosť odsúdený K. T. a žiadal najvyšší
súd, aby ju prejednal.

Z obsahu zápisnice o verejnom zasadnutí konanom dňa 6. decembra 2022 na Krajskom súde v
Košiciach, po vyhlásení uznesenia, uvedení jeho podstatných dôvodov a po poučení o opravnom
prostriedku, odsúdený doslova uviedol: „Vzdávam sa práva podať sťažnosť aj za osoby oprávnené“.

Podľa § 193 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak bola podaná
oneskorene, neoprávnenou osobou, osobou, ktorá sa jej výslovne vzdala, alebo ktorá znovu podala
sťažnosť, ktorú už predtým výslovne vzala späť.

Ako je uvedené vyššie, odsúdený K. T. na verejnom zasadnutí výslovne prehlásil, že sa vzdáva práva
podať sťažnosť, aj za osoby oprávnené, preto najvyšší súd v zmysle citovaného ustanovenia § 193 ods.
písm. b) Trestného poriadku sťažnosť odsúdeného bez preskúmania veci zamietol.



Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.
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