Komposesorát Nesluša, pozemkové spoločenstvo
023 41 Nesluša č. 171, IČO: 35 66 4291
Email: komposesoratnes@gmail.com
===========================================================
V Nesluši: 29.9.2022
Okresné riaditeľstvo PZ Čadca
Odbor vyšetrovania
022 01 Čadca
Vec:

UPOZORNENIE

Vzhľadom k závažným nezákonným praktikám spočívajúcim v snahách o ovládnutie spoločenstva
zisťujeme, že aktívna skupinka opäť šíri nepravdivé, účelovo manipulované klebety a osočovania.
Preto považujeme za potrebné Vás objektívne informovať, že
1. Okresný súd Žilina rozhodnutím 17C/64/2022 – 63 zo dňa 20.9.2022 zakázal pani Slávke Mäkkej
r. Macangovej vykonávať oprávnenia Výboru pozemkového spoločenstva Komposesorát Nesluša,
pozemkové spoločenstvo, 023 41 Nesluša 171, IČO: 35 664 291, a to otvorenia, začatia a vedenia
mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Komposesorát
Nesluša, p.s., 023 41 Nesluša, IČO: 35 664 291, ktoré sa má na základe jej pozvánky zo dňa
24.08.2022 konať v Dome Kultúry v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871/3, dňa 25.09.2022 o
09:15 hod..
Slávka Mäkká r. Macangová teda nie je výborom a dokonca ani členom výboru, pretože pri
posledných voľbách zvolená nebola. Aktivity jej skupinky súd zastavil.
Preto je na každom členovi, ktorí udelil nejaké plnomocenstvo Slávke Mäkkej, aby zvážil jeho
zrušenie a tak zamedzil zneužívanie svojho mena proti Komposesorátu Nesluša.
2. Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR v Čadci vedie trestnú vec, ktorej predmetom je
skutočnosť, že:
- sa zorganizovalo nezákonné valné zhromaždenie spoločenstva Komposesorát Nesluša, ktoré sa
konalo dňa 31.7.2022 v Kys.Novom Meste
- sa organizovalo nezákonné mimoriadne valné zhromaždenie spoločenstva Komposesorát
Nesluša, ktoré sa malo konať dňa 25.9.2022 v Kys.Novom Meste a ktoré bolo rozhodnutím
Okresného súdu Žilina Slávke Mäkkej zakázané.
Doklady o vyššie uvedenom sú k dispozícii členom k nahliadnutiu v kancelárii pozemkového
spoločenstva.

3. Zachytili sme klebety o tom, že nebudú prostriedky na výplatu dividend.
Toto je klamstvo. Naopak v dôsledku zvýšenia predajných cien drevnej hmoty výbor predpokladá
navýšenie náhrady za podiel o min. 50% oproti plánovanému stavu.
O výške bude rozhodovať riadne valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré zvolá výbor, nie
samozvanci.
S úctou

.

Ján Žabka, predseda výboru
doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD , predseda dozornej rady
Ing. Peter Chovanec, podpredseda výboru
Jantošík Mário, člen dozronej rady
Ján Korman, člen výboru
Ing. Valiašek Vladimír, člen dozornej rady
Rudolf Jantošík, člen výboru

