Podvodníci z UaKPS utŕžili ďalšie fiasko
V uplynulých dňoch podvodníci z prostredia UaKPS v Osturni utŕžili ďalšie, doteraz najväčšie,
fiasko.
Odvolaní členovia výboru a dozornej rady na valnom zhromaždení UaKPS v Osturni dňa 7.2.2016
a ich spriaznené duše (ďalej ako skupinka) podali žalobu proti UaKPS v Osturni na neplatnosť
všetkých uznesení prijatých na tomto valnom zhromaždení. Svoju žalobu opreli o množstvo
poloprávd, klamstiev, nepravdivých tvrdení hraničiacich až s konšpiratívnymi a mystifikačnými
výmyslami. Okresný súd v Kežmarku však svojim rozsudkom žalobe vyhovel.
Krajský súd v Prešove svojím uznesením v plnom rozsahu zrušil rozsudok Okresného súdu
v Kežmarku, vec vrátil na nové konanie a nové rozhodnutie. Rozsudok Okresného súdu
v Kežmarku bol predčasný a nedostatočne odôvodnený, vynesený rozsudok nemá oporu vo
vykonanom dokazovaní, súd často uvádzal iba domnienky a dohady. Krajský súd zároveň
Okresnému súdu v Kežmarku uložil inštrukcie, podľa ktorých je povinný v novom konaní
postupovať. Predovšetkým musí preveriť, či bolo VZ dňa 7.2.2016 uznášania schopné pri
samotnom otvorení VZ ako aj po zbabelom úteku bývalého predsedu a časti členov z VZ. V tomto
smere je uznášania schopnosť VZ absolútne preukázaná nielen podľa prezenčnej listiny a notárskej
zápisnice, ale aj podľa uznesenia povereného príslušníka Okresného riaditeľstva Policajného zboru
Kežmarok, ktorý počas roka 2016 preveroval účasť na VZ a uznesením zo dňa 15.12.2016 okrem
iného konštatoval, že počet hlasov na predmetnom VZ neklesol pod nadpolovičnú väčšinu všetkých
hlasov.
Pre úplnosť treba znova uviesť prehľad ďalších výsledkov podaných súdnych žalôb, sťažnosti
a odvolaní zo strany tejto skupinky:
Krajský súd v Prešove zrušil predbežné opatrenie Okresného súdu v Kežmarku, ktorou sa
skupinka domáhala zrušenia písomného hlasovania o novej Zmluve o pozemkovom spoločenstve
Osturňa. Týmto je táto Zmluva schválená, zaregistrovaná a právoplatná pre všetkých členov UaKPS
v Osturni.
Krajský sú v Prešove zrušil predbežné opatrenie Okresného súdu v Kežmarku, ktorou sa skupinka
domáhala zdržať sa výkonu všetkých práv a povinnosti, ktorými by dochádzalo k prijímaniu
akýchkoľvek uznesení na valnom zhromaždení.
Skupinka podala trestné oznámenie na sfalšovanie podpisov, účasti a splnomocnení na VZ dňa
7.2.2016. Poverený príslušník PZ počas roka 2016 zisťoval a preveroval účasť na VZ, podpisy na
prezenčných listinách, vydané splnomocnenia a konštatoval, že k trestnému činu nedošlo a na VZ
sa právoplatne zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov UaKPS.
Skupinka proti tomuto rozhodnutia podala odvolanie a sťažnosť na povereného príslušníka PZ,
ktorého okrem iného podozrievali z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Okresná prokuratúra v Kežmarku ich odvolanie jednoznačne zamietla.
Skupinka podala na viacero sťažnosti, udaní a rôznych podaní na Okresný úrad v Kežmarku, na
Ministerstvo pôdohospodárstva, na Okresnú prokuratúru v Kežmarku proti samotnému UaKPS
v Osturni, proti výboru UaKPS v Osturni, proti jednotlivým členom výboru ako aj proti vedúcim
pracovníkom Okresného úradu v Kežmarku. Takmer všetky boli odmietnuté ako neopodstatnené.
Dá sa ľudovo povedať – na čo siahli, to do ........li. Pre vedomosť všetkých členov UaKPS je však
potrebné zdôrazniť, že jedna sťažnosť sa vymyká ostatným. Ide o udanie na Lesný úrad
v Kežmarku, ktorým skupinka tento úrad upozorňuje, že UaKPS v Osturni nedodržal
lesohospodársky plán v zalesňovaní a preto im treba udeliť pokutu. V skutočnosti išlo o rest
v zalesňovaní z rokov 2014-2015 vo výške 88 ha, ktorý spôsobili oni sami, ale žiadali za to potrestať
súčasný výbor. Lesný úrad musel sťažnosť prešetriť a zistil uvedenú skutočnosť, za čo v zmysle
platných predpisov musel vyrúbať pokutu vo výške 14 700 Eur, ktorú sa súčasnému výboru podarilo
na Krajskom úrade znížiť na 5000 Eur. Tento prípad a bezcharakterný prístup bez ďalšieho
komentára vystihuje skutočný záujem skupinky o náš spoločný majetok i skutočné ciele a záujmy
skupinky.

