
Komposesorát Nesluša, pozemkové spoločenstvo
023 41 Nesluša č. 171, 
IČO: 35 66 4291, email: komposesoratnes@gmail.com 
==================================================== 

Stanovisko  Výboru a Dozornej rady

1. k priebehu  údajného riadneho valného zhromaždenia z 31.7.2022 zvolaného Slávkou Mäkkou
2. k zvolaniu údajného riadneho mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného Slávkou Mäkkou

na deň 25.9.2022

I.

Dňa 31.7.2022  sa v dome kultúry v Kysuckom Novom Meste konalo „zbesilé“ šialenstvo niečoho, čo
aktivisti tohto rokovania označujú za „riadne valné zhromaždenie“.
Rokovania sa zúčastnilo  95 osôb, z ktorých časť napriek tomu, že samotní aktivisti na čele so Slávkou
Mäkkou a JUDr. Maslákom vyhlásili,  že nie sú uznášaniaschopní, prijali  /neprijali  uznesenie o odvolaní
celého výboru a celej dozornej rady.

Celý priebeh bol poznamenaný manipuláciou zo strany JUDr. Masláka a skupiny okolo Slávky Mäkkej.
O priebehu bude na základe zvukovej nahrávky pre účely orgánov činných v trestnom konaní  (to nie je
vyhrážanie ale obrana proti ohováraniu a manipuláciám, ktorých sme svedkami) vyhotovený podrobný
záznam. 

Nakoľko stále dochádza k rozsiahlym ohováraniam a manipuláciám, výbor a dozorná rada považuje za
potrebné členskej základni poukázať  na tieto podstatné skutočnosti:

1. Pretože na úvod sa zišlo málo ľudí,  naťahovala sa prezentácia, aktivisti  okolo Slávky Mäkkej
obvolávali členov a naháňali na účasť. Prítomných bolo v skutočnosti  cca 95 osôb a sčítavania
týchto hlasov trvalo cca 1,5 hod. Po sčítaní hlasov 95 osôb rokovanie sa rozpadlo.

Prezentácia sa robila „akože elektronicky“ a do dnešného dňa jej záznamy k dispozícii nie sú. Ako
budú asi vyzerať rokovania komposesorátu pod vedením tejto skupinky...?

2. Na  úvod  rokovania  prítomní  členovia  výboru  a dozornej  rady  vyzvali,  aby  Slávka  Mäkká
preukázala, že má skutočne  plnomocenstvá predstavujúce ¼-inu všetkých hlasov. 
Slávka Mäkká to nedovolila a JUDr. Maslák povedal, že ich nadajú k dispozícii preto, aby nemohli
byť spochybnené...

3. Mimochodom JUDr. Maslák, právny zástupca p. Mäkkej a Kubalu, je právnym zástupcom proti
nášmu spoločenstvu vo všetkých právnych sporoch, ktoré existujú. Tiež je zástupcom v konaní
proti ďalším členom spoločenstva. 
Zatiaľ neúspešným... 
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4. Slávka Mäkká a jej  skupinka nechceli  členov výboru a dozornej rady pustiť do rokovacej sály.
Napriek silnému bráneniu, členovia orgánov do rokovacej miestnosti vstúpili.

5. JUDr.  Maslák  na  úvod svojho  vedenia  schôdze  potvrdil,  že  Slávka  Mäkká  nesplnila  zákonné
náležitosti na zvolanie valného zhromaždenia. Podľa zvukového záznamu z rokovania vyhlásil, že
Slávka Mäkká nepožiadala o zvolanie VZ výbor, pretože výbor neuznáva a aj preto, aby neboli
spochybnené plné moci 

6. Napriek  tomu,  že  bodom  programu  boli  aj  závery  drevárskej  inšpekcie  a rokovania  31.7.  sa
zúčastnil aj právny špecialista Mgr. Martin Alušic, predsedajúci Maslák nedovolil o  tomto bode
rokovať. Odňal mu slovo a rovnako odňal slovo aj odbornému lesnému hospodárovi.

7. JUDr.  Maslák manipuloval s vedením schôdze tak, že pri každom bode programu „on alebo t ist
členovia nakydali  na výbor“  a potom diskusiu zrušil.  Prítomný právny špecialista Mgr.  Martin
Alušic aktivistov na to dokonca výslovne  upozornil.

8. P. Kubala neustále chcel riešiť poľovníctvo

9. Predsedajúci Judr Maslák., napriek tomu že vyhlásil,  že nie sú uznášaniaschopní, dal hlasovať
o odvolaní výboru a dozornej rady.

II.

1. Nakoľko z priebehu rokovania je dostatok záznamov, aktivisti potvrdili, že poznajú zákon a vedeli
aký je správny postup a napriek tomu zákon úmyselne obišli výbor a dozorná rada sa rozhodli
obrátiť s podnetom na orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie zo spáchania viacerých
trestných činov.

2. Na  riadne  a zákonne  zvolanom  mimoriadnom  zasadnut zhromaždenia  sa  rozhoduje
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva.  Nie všetkých !

Preto  Slávka Mäkká zvolala mimoriadne valné zhromaždenie,  a očakáva, že cez plné moci, ktoré
nechce nikomu ukázať, prijme sama rozhodnutie za všetkých vlastníkov.

Preto upozorňujeme osobitne aj  Slávku Mäkkú, že  podľa § 15 ods.5 zákona č.  97/2013 Z.z.
o pozemkových  spoločenstvách  mimoriadne  zasadnutie  zhromaždenia  Slávka  Mäkká,  aj  keby
disponovala ¼-ou hlasov, zvolať nemôže. Jej úmyselné konanie môže naplniť skutkovú podstatu
trestného činu.
Nie je zmyslom práce komposesorátu podávať trestné oznámenia, ale je zrejmé, že pod šírením
falošných informácií  sa má ovplyvniť verejná mienka členskej základne za určitým účelom.

Výbor a aj dozorná rada sa zinscenovaného rokovania zúčastní a bude  zastupovať záujmy členov
spoločenstva.

V Nesluši: 25.8.2022



Členovia výboru:
1. Ján Žabka, predseda ................................................
2. Ing. Peter Chovanec, podpredseda ...............................................
3.

Členovia dozornej rady:


