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Najčítanejšie na Aktuálne.sk

Privatizáciu PPC môže zrušiť súd, ak prokuratúra zistí
nezákonnosti
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Politikom sa bude ťažko spať. Do
volieb budú ešte asi dva prieskumy

BRATISLAVA - Podnet ministra vnútra Daniela Lipšica na zrušenie privatizácie Paroplynového cyklu bude
riešiť Bratislavská krajská prokuratúra pod dohľadom generálnej prokuratúry. Pre Aktuálne.sk to potvrdila
hovorkyňa generálnej prokuratúry Vladimíra Gedrová. Jej úlohou bude zistiť, či privatizácia PPC prebehla
zákonne. Ak zistí pochybenia, môže podať žalobu na určenie neplatnosti privatizačnej zmluvy.
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ďalšie články

Bez obchodov so štátom by podľa ministra vnútra Penta nebola finančným žralokom, ale len "sardinkou".

Podľa stanoviska, ktoré pre Aktuálne.sk vypracovala advokátska
kancelária HKP Legal z doposiaľ dostupných mediálnych informácií,
prokuratúra najprv na základe podnetu preskúma zákonnosť postupu
a rozhodnutí orgánov verejnej správy. Prešetrí, či pri privatizácii došlo
k porušeniu zákona, a teda či sú splnené podmienky na iniciovanie
konania pred súdom na určenie neplatnosti privatizačnej zmluvy.
„Ak bude podnet vyhodnotený ako dôvodný, generálna prokuratúra
podá žalobu na súd na určenie neplatnosti privatizačnej zmluvy,
pričom v konaní bude dôležitá najmä argumentácia týkajúca sa
konkrétnych porušení právnych predpisov,“ upozorňujú v analýze
právnici.

Súvisiace správy
Lipšic sa pustil do Penty. Chce
zrušiť privatizáciu Paroplynového
cyklu
Anonymous žalujú na Pentu: Na
webe mala verejne dostupné
životopisy
Anonymná výzva: Nekŕmte gorilu,
bojkotujte biznis Penty
Ľudia nevedia, že ich akcie majú
cenu. Dávajú ich štátu

Ústavný právnik Ján Drgonec upozorňuje, že minister nepopísal
presne svoju predstavu, ako by ku zrušeniu privatizácie malo dôjsť.
Má však pochybnosti, či je čosi také s odstupom času vôbec možné.
Privatizácia sa totiž odohrala ešte v roku 2004.
„Nie som presvedčený, že sa to rozhodnutie zrušiť dá. Je to úvaha,
ktorú nepoznám.“ Podľa jeho názoru je rozhodnutie o privatizácii
zrušiteľné jediným spôsobom a to odôvodneným zásahom do
vlastníckych práv, „v podstate vyvlastnením za primeranú náhradu,
ktorá by bola symbolická“.

Lipšic: Bez biznisu so štátom by Penta bola sardinka,
nie žralok
Minister vnútra v pondelok na tlačovej besede vyhlásil, že
privatizáciou PPC štát prišiel o približne 500 miliónov eur. Dôvodom

Penta prešla do útoku, predložila
analýzu transakcií z Gorily

mala byť nevypovedateľná zmluva so Slovenskými elektrárňami, ktorá
PPC podľa Lipšica mala garantovať do roku 2013 zisk až do tejto
výšky.
Ako dodal, predaj štátneho podniku sa udial nezákonne a pod cenu,
keď ho za niečo vyše dve miliardy korún (asi 66 miliónov eur) získala
spomedzi siedmich uchádzačov finančná skupina Penta. Pri svojom
tvrdení sa opiera o dôkaz, ktorý polícia získala pri vyšetrovaní kauzy
Gorila.
Aj privatizácia PPC mala byť totiž jednou z tém, ktorú popisujú údajné
odposluchy SIS. Ďalším dôkazom má byť Analýza postupu
privatizácie Paroplynového cyklu, ktorú v apríli 2004 na rokovanie
vlády predložil minister hospodárstva Pavol Rusko. Ministri o nej však
nikdy nerokovali, podľa záznamu z tohto zasadnutia vlády materiál
spolu s ďalšími na návrh predsedu vlády a ministra hospodárstva
stiahli. Neskôr už sa na stôl ministrom nevrátil.
Paradoxom je, že materiál bol na rokovanie vlády zaradený až vyše
mesiaca po tom, ako bola podpísaná privatizačná zmluva.
"Analýza bola vypracovaná s predsvedčením, že komisia nerozhodne
o víťazovi, mal som informácie, že komisia dostala pokyny, aby to
neprešlo," argumentuje Rusko. Ako dodáva, dôvodom na stiahnutie
analýzy bol pravdepodobne len nedostatok času.
"Ja som nemal najmenší dôvod tú analýzu skrývať, to by som ju
predsa nedal ani urobiť." Ako dodal, ministerstvo pred týmto predajom
varovalo. "Predával to fond, všetky strany tam mali zastúpenie, nikto
vo fonde nehlasoval bez toho, aby mu to politické špičky
neodsúhlasili."
Lipšic vo svojom blogu tiež uviedol, že Penta len na PPC do roku
2009 zarobila 503 miliónov eur, pričom celkové imanie Penty bolo v
tom čase 859 miliónov eur. „Čiže takmer 60 percent toho, čo Penta
kedy zarobila, tvoril zisk z PPC,“ tvrdí Lipšic. Bez PPC a ďalších
dvoch podľa ministra pochybných obchodov so štátom by Penta vraj
nebola finančným žralokom,“ ale malou sardinkou, ak by vôbec
existovala“.

Penta pripravuje protiúder
Penta na stredu pripravuje ďalšiu analýzu, ktorou chce reagovať na
tvrdenia Daniela Lipšica. Už teraz avizuje, že zverejní, koľko reálne
PPC zarobil. „Tvrdenie, že sme si z cyklu vytiahli pol miliardy eur je z
ríše snov,“ tvrdí hovorca Penty Martin Danko.
Finančná skupina sa chce oprieť aj o analýzy, ktoré si pri
predchádzajúcej neúspešnej privatizácii dal robiť štát a samotný PPC.
Pre ministerstvo hospodárstva ju robila Bank of America a pre PPC
spoločnosť PricewaterhouseCoopers.
Medzinárodný tender sa po prvý raz rozbehol ešte v roku 1999, v roku
2002 stroskotal. Analýzy z tohto obdobia podľa Danka dospeli k
záveru, že 100-percentný podiel v PPC sa pohybuje od miliardy korún
až do maximálne 3,3 miliardy.
Hovorca Penty upozornil, že rozptyl hodnoty sa opieral o niekoľko
scenárov vývoja, ktoré predpokladali aj úpravu zmluvných vzťahov so
Slovenskými elektrárňami, SPP a Bratislavskou teplárenskou a
alternatívy vývoja cien elektrickej energie a zemného plynu na
svetových trhoch.
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