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Matilda Sivačková,  Francisciho 912/2. 058 01 Poprad 
 

         

 

Vážená pani 

Viera Belová 

Kominárska 6/211 

831 04 Bratislava 

    Poprad 11.11.2010 

Návrh na mimosúdnu dohodu vo veci  20C/44/2009 

 
 
Vážená pani Belová, dovoľte aby sme Vám predložili na zvážanie návrh na mimosúdnu dohodu 
vo veci Vášho dedičstva vedenom na OS v Poprade pod vyššie uvedenou spisovou značkou. 
Zvážte prosím láskave uvedené dôvody, ktorú sú z našej strany bez postranných úmyslov 
a jednoznačne vo Váš prospech. Našou snahou je uzavrieť vec bez prieťahov, čestne 
a spravodlivo aj s úcty k našim a Vašim rodičom, tak aby sa na tejto záležitosti nepriživovali 
špekulanti a bývalí komunisti.  Navrhujeme Vám, ako uvádzame v odôvodnení, podanie návrhu 
skutočne vo Váš prospech o určenie, že celý pozemok, pôvodné parcelné  č. 3592 „Male Polko“ 
o  rozlohe 4493 m2, v akom ho nadobudla ako pozostalosť Vaša mamka Alica Fisherová rod. 
Czobelová 29.4.1948 č. j. D74/48-14, má patriť do vášho dedičstva a nie len zostatok po 
vyvlastnení v roku 1968, teda  časť tohto pozemku - parcela č. 2837 o výmere 2274m2.  
Zároveň Vám navrhujeme, ak by ste súhlasili s našim návrhom, a pokiaľ nechcete aby bol 
pozemok vedený na Vás, že Vás splnomocníme na odpredaj parcely č. 2837 o výmere 2274m2 za 
najvyššiu možnú cenu, s tým, že všetky peniaze budú po odpredaji prevedené na Váš účet a Vy 
rozhodnete o výške provízie Podľa inzercie na stránke http://www.szcpv.org/pp.html bola reálna 
cena v roku 2008-2009 cca 120 000,- až 150 000,-EUR.  
Nechceme za to od Vás nič len, Vašu písomne potvrdenú výpoveď a pravdivé uvedenie 
skutočnosti o tom ako a od koho ste sa dozvedeli o Vašom nároku na dedičstvo. 
 
Odôvodnenie: 
 
 
Vážená pani Belová, verte nám, že napriek tomu čo Vám o nás tvrda páni Pavol Jurčík a jeho 
advokát, sme poctiví dôchodcovia, ktorí celý život pracovali a nikdy nikoho neoklamali a ani 
nemali záujem ukrátiť na jeho právach.  Predmetný pozemok sme si nechali vydržať v dobrej 
viere podľa zákona  na základe vyše 50. ročnej držby našimi rodičmi o čom Vám posielame 
doklad z katastra.  Ak by Pavol Jurčík, ktorý si chcel tento pozemok silou mocou protiprávne 
vydržať, neklamal verejne, pred svedkami aj na komisii ROEP a netvrdil, že vlastní doklad 
o tom, že pôvodná majiteľka pozemku zahynula v koncentračnom tábore počas II. Sv. vojny, 
nikdy by sme si nedovolil podať žiadosť o vydržanie tohto pozemku.  O vydržanie sme požiadali 
tiež  z úcty k naším nebohým rodičom, ktorí by sa museli v hrobe obracať keby vedeli, že tento 
pozemok si chce privlastniť P. Jurčík, ktorý si v roku 1968, kedy bola komunistami vyvlastnená 
časť pozemku, na ňom postavil rodinný dom. Podvodom Pavla Jurčíka došlo nie z našej viny. ale 
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v dôsledku úradného rozhodnutia SPF, Mesta Poprad  a Správy Katastra v Poprade, 
k rozhodnutiu na základe nepravdivého tvrdenia Pavla Jurčíka o smrti pôvodnej vlastníčky. 
Keď to P. Jurčíkovi nevyšlo a pozemok úrady po preukázaní nezvratných listinných dôkazov 
pridelili nám, Jurčík začal pred svedkami tvrdiť, že vlastníčka nezomrela a  žije. Podanie na súd 
viackrát avizoval priamo pred pracovníkmi Slovenského pozemkového fondu.  Posúďte sama, 
kto tu koho zavádza a klame. Je Vaším šťastím, že si tento pozemok nevydržal Pavol Jurčík, 

ktorý už má geometricky plán na výstavbu ďalšieho rodinného pozemku na tomto 

pozemku. Ak by sme mu to neprekazili naším podaním žiadosti o vydržanie toho istého 

pozemku,  tak by ste sa nikdy od Jurčíka a jeho advokáta nedozvedeli o Vašom dedičskom 

nároku a pozemok by dnes s určitosťou vlastnil Pavol Jurčík.    
 Len Pavol Jurčík je právne zodpovedný za to, že vznikla táto situácia. Teraz sa nám chce 
pomstiť tým, že Vás nahovoril na podanie žaloby proti nám ako proti odporcom, ktorí majú 
navyše ešte platiť trovy konania. On sa takto bude smiať v pozadí ako dobehol Vás a aj nás. 
Pokiaľ Vám sľúbil, že Vám zariadi na súde v Poprade skoré ukončenie veci, začo mu zrejme 
máte za nízku cenu odpredať pozemok, tak vedzte, že Vás chce len lacno ošmeknúť pretože Vy 
máte nárok na oveľa viac než na to čo Vám on ponúka. V našom prípade už nejde o peniaze ale 
o princíp a spravodlivosť.  Celá vec môže na súde trvať aj roky pokiaľ budeme trvať na 
odstránení nedostatkov návrhu, teda nepravdivých tvrdení uvádzaných v návrhu a zosúladení 
návrhu podľa OSP., námietky na predpojatosť sudcu,  odvolanie na Krajský súd, dovolanie na 
Najvyšší súd, sťažnosti na Ministerstvo spravodlivosti , ÚS SR, ECHR v Štrasburgu, ombudsman 
atď. Tomu všetkému sa môžeme vyhnúť a vec rýchle ukončiť .  
Vedzte, že ako Vaša mamka tak aj naši rodičia by sa museli v hrobe obracať keby vedeli ako Vás 
Jurčík a jeho advokát manipulujú a zneužívajú. 
 
Ak by JUDr. J. Sidor mal skutočne záujem o navrátenie celej pozostalosti, žiadal by 

v návrhu sp. zn. 20C 44/2009 zo dňa 31.5.2010 o určenie, že celý pozemok, pôvodné 

parcelné  č. 3592 „Male Polko“ o  rozlohe 4493 m2, v akom ho nadobudla ako pozostalosť 

Vaša mamka Alica Fisherová rod. Czobelová 29.4.1948 č. j. D74/48-14, má patriť do vášho 

dedičstva a nie len zostatok po vyvlastnení v roku 1968, teda  časť tohto pozemku - parcela 

č. 2837 o výmere 2274m2.  susediaca s rodinným domom Pavla Jurčíka o ktorú má tento 

eminentný záujem.  
 
V prípade kladného zváženia nášho návrhu Vám zabezpečíme seriózneho právnika, napr. JUDr. 
Vladimíra Gurtlera z Košíc, ktorý Vám pripraví  návrh v súlade s Vašimi oprávnenými nárokmi. 
Je to známy advokát a odborník. http://www.gurtler.sk/   
 
Ako uvádzame v úvode, pokiaľ nechcete tento pozemok mať na Liste vlastníctva, splnomocníme 
Vás k jeho odpredaju za najvyššiu možnú cenu, s tým, že peniaze budú poukázané na Váš účet.  
Nakoľko od budúceho roku 2011 nadobúda účinnosť zmena zákona o dani z predaja 

nehnuteľností, bolo by vhodné nehnuteľnosť predať čím skôr ešte v roku 2010 aby sa 
predišlo zbytočným nákladom na dane. Ak by ste nesúhlasili s predajom, môžeme 
nehnuteľnosť na Vás previesť darovacou zmluvou, čo je tiež do konca roka oslobodené od 
platenia dane. 
 
Za to od Vás chceme len jedno,  aby ste nám povedala pravdu o tom kedy ste sa od Pavla Jurčíka 
a jeho advokáta dozvedeli o svojom možnom dedičskom nároku. Pochopiteľne je nutné aby Vás 
zastupoval advokát, ktorý vedome neporušuje zákon o advokácii, kde sa jasne hovorí, že 
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základnou povinnosťou advokáta je konať v záujme svojho klienta a poskytnúť mu 
kvalifikovanú a kvalitnú právnu pomoc! 
 
Vaše svedectvo je pre nás potrebné z dôvodu podania návrhu o náhradu škody, ktorá nám vznikla 
nepravdivým tvrdením Pavla Jurčíka o smrti vlastníčky pozemku, v  dôsledku čoho došlo 
k prevodu nehnuteľnosti do nášho vlastníctva. 
 
Vážená pani Belová, mrzí nás, že v tomto spore vystupujeme ako odporcovia, my v skutočnosti 
nie sme proti Vám, toto je v skutočnosti spor Jurčík proti nám a Okresný súd sa má stať 
nástrojom na presadzovanie špekulácii a kšeftov Pavla Jurčíka. Vy ste sa stali len nástrojom 
Pavla Jurčíka na presadenie jeho zámerov. Ak mu nevyšiel podvod ako si pozemok vydržať, tak 
teraz bol nútený spojiť sa s Vami aby poškodil nás a dosiahol za každú cenu čo chce. 
 
O tom, že s Vami hráme čestnú hru Vás môže presvedčiť fakt, že môj krstný syn F. Bednár ml. je 
funkcionárom Svetového združenia býv. čsl. politických väzňov, ktorého bol členom aj nebohý 
pán Juraj Fisher, čestný občan židovskej národnosti, ktorý sa nemohol počas života domôcť 
majetku o ktorý ho pripravili komunisti. F. Bednár mu pomáhal vo viacerých jeho veciach aj na 
ÚS SR ako aj na ECHR v Štrasburgu, ako potvrdzujeme listom pána Fishera, ktorý je uverejnený 
na webovej stránke http://www.szcpv.org/07/fischer.html .  Rovnako bratislavský zlatník Izidor 
Frostig sa stal čestným členom SZČPV  in memoriam, ako si môžete zistiť na webovej stránke 
SZČPV http://www.szcpv.org/07/frostig.html . Naša rodina vždy jednala čestne a poctivo, bolo 
by preto pod našu úroveň,  keby sme Vás chceli zavádzať.  O podrobnostiach prípadu sa môžete 
dočítať aj z internetu prebraného článku http://www.obcania.szm.com/prokuraturapp/pp1.html  
Prokuratúra kryje podvodníkov a nadržiava ponovembrovým zbohatlíkom. 
 
Nech Boh žehná Vaše kroky. 
 
Prílohy: 
 

1. Doklad o vydržaní našimi rodičmi 
2. Článok zahraničného publicistu z USA, ktorý pomáha obetiam právnych mafii na 

Slovensku. Vec mu postúpil istý dnes už nežujúci člen SZČPV.  
 

S úctou 
Matilda Sivačková 
 
 

 

 

 
 
        


