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Dear Mrs 

Viera Bel 

Abarbanel 33/13 

IL -  753 09 RishonLeZion 

Izrael 
 
        Poprad  12.6.2013 
 
Vážená pani Belová,  
som účastníkom konania, ktorého ste na podnet Pavla Jurčíka žalovali na Okresnom súde 
v Poprade. Považujem za potrebné, aby ste poznala aj môj názor, keďže ste nikdy neprejavila 
záujem ešte pred podaním žaloby, tak ako sa to zvyčajne robí,  spojiť sa s nami v roku 2008 
kedy ste podľa výpovede Pavla Jurčíka bola v Poprade  a vyzvať nás na vydanie pozemku, 
ktorý mal patriť do pozostalosti po Vašej nebohej matke. Pretože list s návrhom na zmier, 
ktorý  sme písali priamo Vám do Bratislavy na Kominársku sa nám vrátil s oznámením, že 
adresát nebýva na uvedenej adrese,  ten istý list sme poslali aj ŽNO v Bratislave, ale odpoveď 
sme nedostali.  
 
 Keďže ako sme neskôr zistili,  v júli 1968 ste emigrovali z bývalého Československa, 
máme za to, že ste odišli hlavne z dôvodu vtedajšieho nedemokratického zriadenia. V záujme 
objektivity by ste preto mali vedieť, že ľudia, ktorí Vás oslovili v roku 2008 vo veci Vášho 
nároku na dedičstvo, boli prepojení práve  s bývalým komunistickým režimom a nečestným 
konaním po novembri 1989, kedy sa z bývalých prisluhovačov komunistov a Štátnej 
bezpečnosti stávali „úspešní podnikatelia“ .  

 Mali by ste preto vedieť s kým máte do činenia a kto predstiera, že háji Vaše záujmy 
v spore vedenom na Okresnom súde v Poprade. Vedzte, že nie sme takí, za akých  nás vo 
Vašich očiach opísal Pavol Jurčík a JUDr. Jaroslav Sidor, pretože  pokiaľ by sme neuverili 
tvrdeniu Pavla Jurčíka, ktorý si chcel tento pozemok vydržať, uvádzajúc, že Vaša matka 
zahynula v koncentračnom tábore,  tento pozemok, ktorý naši rodičia a my užívali od roku 
1939,  by sme si nedali vydržať.  

Nechce sa mi veriť, že ste odmietla ponúkanú  mimosúdnu dohodu,   ako uviedol 

na súde Vás právny zástupca JUDr. Jaroslav Sidor.  Myslím, že nie je veľmi správne 

a čestné poškodzovať troch slovenských dôchodcov s biednym  dôchodkom a finančne 

ich likvidovať platením trov právneho zastúpenia vo výške niekoľko tisíc eur, ak sme  

boli ochotní Vám pozemok prepísať u notára za poplatok pár eur. Navyše dvaja z týchto 

dôchodcov sú onkologickí pacienti.  

 

 Je bežné, že pred podaním žaloby na súd sa odporcovia vždy vyzvú na 

mimosúdnu dohodu.  

 
 Obraciam sa na Vás preto, aby ste zvážila, či by nebolo vhodnejšie sa ľudský 
dohodnúť ako spájať sa s nečestnými ľuďmi ako Pavol Jurčík–bývalý riaditeľ a konateľ  
Popradského pivovaru, ktorý bol vytunelovaný a daňový nedoplatok k 31.12.2003 
predstavoval sumu  1 095 399 eur http://foaf.sk/firmy/17646 ako zistíte zo uvedenej webovej 
stránky a  článku  
„Ako  tzv. privatizéri vytunelovali Popradský pivovar s dvestoročnou tradíciou „      
http://necenzurovane.sk/12/tunelari.html 



 Váš právny zástupca v tejto veci – bývalý  komunistickým prokurátorom, sa  po prevrate 
v novembri 1989, už ako advokát, neštítil pripraviť o jediný majetok po rodičoch úbohú 
sirotu,  ako sa môžete presvedčiť na webovej stránke v 35 časti “Svedectva mafiánovej 
svokry“ 
http://necenzurovane.ueuo.com/mafia/mafia35.html 
 

Vážená pani Belová, na celej veci ma ale  najviac zarazilo keď Pavol Jurčík, 

v snahe vydržať si pozemok pred komisiou Registra obnovenej evidencie pozemkov, 

uviedol, že tento pozemok mu darovala vlastníčka - Vaša matka  pred deportáciou do 

koncentračného tábora. Dokonca pred svedkami tvrdil, že o tom má písomný doklad. 

Potom, čo bola jeho žiadosť zamietnutá a pozemok sme si vydržali my, potom čo ho naši 

nebohí rodičia  vyše 50 rokov užívali, vyhľadal Vás pričom dobre vedel, že Vaša matka 

nezahynula v koncentračnom tábore ako pred tým tvrdil, a začal sa vierolomne  tváriť 

ako človek, ktorý Vám chce pomôcť. To už nemožno nazvať inak ako  bohapusté 

a cynické zneužívanie obetí holokaustu na presadzovanie svojich osobných zámerov.  
 
Vážená pani Belová, zvážte prosím  našu ponuku ako urovnať túto vec vo Váš 

prospech, úprimnosť čoho dokazujem aj uznesením z dedičského konania z 29.4.1948 o celej 
pozostalosti po Vašej matke a som presvedčený, že ja a moji súrodenci, s ktorými ste 
doposiaľ odmietla  na podnet  Pavla Jurčíka a JUDr. J. Sidora komunikovať,  Vám skutočne 
bez postranných úmyslov na rozdiel o tých ktorý tuto záležitosť zneužívajú pre svoj osobný 
prospech, chceme pomôcť.  Ak by Vás totiž nemanipulovali a išlo by im o skutočné 
uplatnenie Vášho nároku na dedičstvo, v tom prípade by Vám logicky navrhli, aby ste žiadala 
o náhradu za vyvlastnený majetok na Slovensku tak, ako to nedávno urobil  podnikateľ Baťa 
a nežiadala  len o parcelu č. 2837, ktorú si neúspešne chcel vydržať v roku 2006 Pavol Jurčík. 

 
Celá vec má dohru na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, kde sa prejednáva naša 
sťažnosť na postup prokuratúry, pričom bolo dokázané, že Pavol Jurčik sa svojím konaním  
dopustil trestného činu poškodzovania cudzích práv, teda zapríčinil právny stav – vydržanie 
pozemku a tento právny stav sa teraz snaží zrušiť podaním tejto žaloby, k čomu zneužil Vás. 
Z tohto dôvodu informujeme súd v Štrasburgu o každom ďalšom vývoji vo veci. 
 
Verím, že ak máte skutočne seriózny záujem na vysporiadaní vášho nároku na 

pozostalosť, zvážite tento návrh, vec sa v krátkom čase vyrieši, čím predídeme 

prieťahom v ďalšom súdnom konaní.  Tento podľa mňa zbytočný a nezákonný návrh 

podaný  na základe nepravdivých skutočnosti stiahnete a podáte si novú žalobu na 

vysporiadanie dedičstva v celosti v zmysle priloženého uznesenia z dedičského konania 

z roku 1948, k čomu sme ochotní Vám zabezpečiť seriózneho právnika, ktorý v zmysle 

zákona o advokácii bude konať v záujme svojho klienta a nie v záujme Pavla Jurčíka.   
 

Príloha:  uznesenie z dedičského konania z 29.4.1948 
 

S úctou 
 
        František Bednár 
 
  
 


