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Vážení spoluvlastníci

I.

Dňa 21.3.2022 sme Vám predložili na hlasovanie návrh rozhodnutia mimo konania valného zhromaždenia
PER ROLAM. K písomnej forme hlasovania nás viedla predovšetkým odozva tohto postupu medzi členmi
spoločenstva.
V súčasnosti sa zhromažďujú Vaše hlasovacie lístky.  Nakoľko však sa ešte nevrátil potrebný počet 
hlasov, dovoľujeme si Vás požiadať o ich zaslanie. Rozhodnutie  vlastníkov je dôležité najmä v bodoch 
určujúcich výšku a termín splatnosti nájomného v roku 2022. 

II.

Predpokladáme, že vaše rozhodnutie nedoručiť svoje hlasovanie  mal vplyv osočujúci list,  ktorý Vám
zaslali Slávka Mäkká, Miroslav Karas, Štefan Kubala a Pavol Martinček (skupina autorov).

Je  pravdou,  že  15.2.2021 bol  na Okresný úrad doručený ANONYMNÝ LIST na vykonanie  štátneho
dozoru v našom spoločenstve. Hoci sme tušili, kto môže byť autorom tohto falošného anonymného udania
odoslaného z pošty Bratislava 11.2.2021, tak práve list,  ktorý Vám vyššie uvedené osoby zaslali  veľa
napovie. 
Na základe „anonymného udania“ vykonala  Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, 1 kontrolu, pričom
proces správneho konania ešte nie je ukončený. 
Pravdou je, že Inšpekcia sa zaujímala len o doklady z roku 2021, nezaujímali ju doklady z roku 2020, teda
ani  listiny od OLH vydané v roku 2020 vzťahujúce sa na ťažbu v roku 2021.  preto sme proti  návrhu
protokolu vzniesli námietky a námietky osobitne vzniesol aj OLH.
Veľa o motivácii autorov anonymu presadiť si svoje poľovníctvo a čím najviac poškodiť  komposesorát
napovedá aj skutočnosť, že Protokol skupina autorov obdržala skôr ako bol doručený nám !!!   Vám v ich
liste dokonca bola zaslaná verzia protokolu  priamo z Inšpekcie  - ešte pred jeho podpísaním ... 

Je  škoda,  že  anonymní  udavači  nemali  odvahu  prestúpiť  pred  členov  spoločenstva  svoje  výhrady
prezentovať verejne.  
Preto,  aby ste mali  o okolnostiach kontroly potrebné informácie a mohli  si  vytvoriť vlastný názor,  na
webovej adrese https://www.komposesoratneslusa.sk/  sme zverejnili:

- Anonymné udanie s obálkou z 11.2.2021 – ručne písmo adresa bude možno niekomu povedomá
- Protokol SLD inšpekcie č. 2/2021-kÚT zo dňa 4.10.2021
- Námietky Komposesorátu  zo dňa 6.12.2021
- Námietky odborného lesného hospodára
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III.

V liste sa autori domáhajú svojho členstva vo výbore Komposesorátu. Dokonca klamú, že by mali byť
zvolenými náhradníkmi. Toto je klamstvo. Nik z nich za náhradníka zvolený nebol. Je pravdou, že v roku
2019 kandidovali do výboru, ale zvolení neboli. 

Predsedajúci schôdze JUDr. Milan Chovanec navrhol, aby neúspešní kandidáti do výboru boli považovaní
za náhradníkov, ale proti tomu namietal Ing. Gustáv Chovaňák, ktorý uviedol, že aby bola konkrétna 
osoba náhradníkom, musela by byť schválená nadpolovičnou väčšinou hlasov/podielov. 
Klamú vás, to sa nestalo.  Nik z tohto kolektívu autorov za náhradníka zvolený nebol.

Práve preto, aby sme sa vyhli prekrúcaniu záverov schôdze, bola na zhromaždení  prítomná notárka a o
priebehu zhromaždenia bola spísaná notárska zápisnica.
Notárska zápisnica je zverejnená na webovej adrese https://www.komposesoratneslusa.sk.

IV.

Kolektív  autorov zavádza  aj  o konaní  pred  Okresným súdom Žilina  spis.zn.  42C/7/2021.  V bode  III.
oslovenia sme  Vám poskytli  objektívnu a korektnú informáciu o okolnostiach rozhodnutia Okresného
súdu Žilina. 
Kolektív autorov v liste Vám tvrdí,  že  Krajský súd v Žiline  údajne rozhodnutím 7Co/20/2022 zo dňa
28.8.2022 vo veci rozhodol.
Nám ešte  do dnešného dňa  nič  doručené nebolo.  Opäť sme v situácii,  že  kolektív autorov disponuje
rozsudkom skôr ako my.  Možno kolektív autorov disponuje  zasa rozsudkom/listinou, ktorú ešte členovia
orgánu nestihli podpísať....??? Prečo Vám ju tiež neposlali. 
Pamätáte si ako na zhromaždení ich advokát sa oháňal údajným rozhodnutím najvyššieho súdu, ale ho
nechcel ukázať až nakoniec predsedajúci schôdze ho usvedčil v priamom prenose z klamstva?

Akonáhle nám bude konečné rozhodnutie súdu doručené, rovnako ho zverejníme na našej webovej adrese.
 
V.

Sme dlhodobo svedkami očierňovania  práce nášho spoločenstva,  pričom príčiny nie sú v hospodárení
komposesorátu, ale v práve poľovníctva.

Preto  po  doručení  záverečných  protokolov  o výsledkoch  kontroly  pripravíme  zvolanie  zhromaždenia
pozemkového spoločenstva tak, aby sa mohli všetky osočovania vykonzultovať a porovnať s pravdou.

V Nesluši dňa 30.4. 2022

Ján Žabka 
Predseda
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