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Žiadosť o pomoc
Vážená Židovská náboženská obec, dovolil som si aj v mene mojich súrodencov informovať
Vás o odsúdeniahodnom a nemorálnom zneužívaní utrpenia obetí holokaustu na osobné
obohacovanie sa a na úkor príbuzných týchto obetí.
Úvodom som si dovolil informovať Vás, že členom Svetového združenia bývalých
československých politických väzňov, v ktorom pracuje môj syn, bol až do svojej smrti pán
Juraj Fischer-Rytier čestnej légie z Lučenca. Ako potvrdzujeme v prílohe zaslanými dokumentmi,
pánovi Fischerovi vyvraždili nacisti rodinu a v roku 1960 bol jeho majetok podľa zákona č.
108/45 bez úhrady skonfiškovaný komunistami. Ako potvrdzuje list Juraja Fishera zaslaný
Františkovi Bednárovi ml., Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov plne podporovalo
Juraja Fishera pri uplatňovaní jeho práva na spravodlivú a účinnú nápravu spáchaných krívd, či
už v Slovenskej republike, alebo v konaní na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.
Bohužiaľ, pán Juraj Fischer sa na tomto svete spravodlivosti nedočkal.
Bolo by nespravodlivé keby sa na utrpení týchto obetí priživovali tí, ktorí majú podiel na
ich okrádaní po nástupe komunistov k moci vo februári 1948. Podobne ako skonfiškovali
a vyvlastnili majetok neb. Juraja Fishera komunisti v šesťdesiatych rokoch, obdobne vyvlastnili
na výstavbu rodinných domov takmer polovicu pozemku nebohej Alice Fisherovej rod.
Czobelovej, v Poprade – Veľkej o výmere 4493 m2 z ktorého zvyšná časť o výmere 2274 m2
bola daná do užívania, pod podmienkou vstupu do JRD, mojím rodičom Jánovi a Márii
Bednárovej. Tento pozemok užívali od roku 1947 až do smrti môjho otca v roku 1990.
V súvislosti s uplatnením nášho právneho nároku na pokračovanie držby po našich
rodičoch sme sa dozvedeli, že na vyvlastnenej časti pozemku nebohej Alice Fischerovej rod.
Czobelovej má postavený dom istý Pavol Jurčík, ktorý sa stal po prevrate v novembri 1989
riaditeľom Popradského pivovaru na ktorom po odpredaní jeho majetkových podielov zbohatol,
žiaľ takto sa po novembri bežne nomenklatúrne štruktúry dostávali k štátnemu majetku.
S nárastom majetku si začal agresívne a za každú cenu uplatňovať nárok na privlastnenie
pozemku po neb. A. Fisherovej, ktorý susedil s jeho rodinným domom. Pavol Jurčík si pozemok
bez právneho dôvodu privlastnil a začal na ňom účelovo pestovať poľnohospodárske plodiny,
aby si ho následne mohol po desiatich rokoch zákonne vydržať.
V roku 2001 podal Slovenskému pozemkovému fondu žiadosť o vydržanie. Keď sme
o vydržanie požiadali aj my v decembri 2002 dozvedeli sme sa, že Pavol Jurčík pred svedkami
verejne vyhlásil, že na pozemok má právo, pretože sestra jeho otca slúžila o rodiny Fischerovej,
ktorá jej za to údajne pozemok darovala. Mimoriadne nás zarazilo, keď v snahe privlastniť si
pozemok za každú cenu uviedol, že vlastní doklad o tom, že pôvodná vlastníčka pozemku
Alica Fisherová rod. Czobelová zahynula v koncentračnom tábore!
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Túto bezprecedentnú a nehoráznu lož zopakoval aj pred komisiou ROEP v Poprade dňa 24.10.
2006, ktorá rozhodovala o tom, kto má právo na vydržanie tohto pozemku, a môžu ju okrem nás
potvrdiť minimálne dvaja prítomní nestranní svedkovia. Bývalý pracovník geodézie a prítomný
advokát. Z dôvodu podania dvoch žiadostí, komisia odkázala Pavla Jurčíka a nás, aby sme si svoj
nárok uplatnili súdnou cestou.
Veľmi stručne uvádzame, že Slovenský pozemkový fond, Mesto Poprad a Správa
Katastra v Poprade, v presvedčení, že pôvodní vlastník pozemku už nežije a jeho adresa je
neznáma, nemali námietky proti vydržaniu pozemku, ktorý sme právoplatne nadobudli
vydržaním 4. februára 2008. Následne sme vzali späť súdny návrh v ktorom sme žiadali, aby
súd určil kto má zákonný nárok na vydržanie pozemku. (V tomto spore Pavla Jurčíka ako
odporcu zastupoval JUDr. Jaroslav Sidor, bývalý vyšetrovateľ Okresnej prokuratúry v Poprade.
Bohužiaľ jeho otec bol bývalým tzv. „robotníckym prokurátorom“ v časoch kedy boli statočným
židom ako Juraj Fischer vyvlastňované majetky a oni boli ako účastníci západného zahraničného
odboja posielaní do uránových baní).
Krátko po tom čo Pavol Jurčík zistil, že pozemok je v našom vlastníctve od 4. 2.
2008, pred svedkami oznámil môjmu bratovi Eduardovi Bednárovi, že vlastníčka pozemku
nezomrela v koncentračnom tábore a že on sa spojí s jej rodinou, dohodne sa s ňou a dá to
k súdu, aby pozemok nakoniec získal do svojho vlastníctva.
Tie isté tvrdenia opakovane uviedol Pavol Jurčík v prvej polovici roku 2008 aj pred
pracovníkmi Slovenského pozemkového fondu, ktorých svojvoľne navštevoval, čo môžeme
potvrdiť svedeckou výpoveďou.
Z nehoráznych klamstiev Pavla Jurčíka bolo evidentné, že tvrdením o tom, že má
doklady o smrti pôvodnej vlastníčky pozemku v koncentračnom tábore, priviedol v omyl
nielen kompetentné orgány, ktoré neskúmali pravdivosť týchto tvrdení, čím pochybili, ale
aj nás, pretože ak by nám bolo známe, že nebohá A. Fisherová rod. Czebelová má
pozostalých, nepodávali by sme žiadosť o vydržanie pozemku!
V máji 2009 nám Okresný súd v Poprade poslal na vyjadrenie žalobu o určenie, že
nehnuteľnosť patrí do dedičstva po nebohej Alici Fisherovej rod. Czobelovej, ktorú na základe
plnej moci pani Viery Belovej podal JUDr. Jaroslav Sidor dňa 6. 4. 2009. Z dôvodu nami
podaného trestného oznámenia na Pavla Jurčíka pre podvod a poškodzovanie cudzích práv sa vo
veci začalo konať až koncom roku 2010 a v súčasnosti bola odročená z dôvodu nášho návrhu na
mimosúdnu dohodu.
Pokiaľ by nám išlo o majetkový prospech, tak ako Pavlovi Jurčíkovi, mohli by sme
trvať na tom a žiadať, aby súd žalobu zamietol, pretože pozemok sme nadobudli v dobrej
viere, úrady pochybili a je zrejme, že navrhovateľka má žiadať o určenie, že do dedičstva
spadá celý pozemok a nielen jeho časť a navyše žaloba má byť podaná voči Slovenskému
pozemkovému fondu a inštitúciám ktoré o veci rozhodli nesprávnym úradným postupom.
Napriek tomu, z morálnych dôvodov, sme dňa 11.11.2010 na adresu navrhovateľky uvedenú
v žalobe : Viera Belová, Kominárska 6/211, 831 04 Bratislava 3, zaslali list s návrhom na
mimosúdnu dohodu, ktorý pripájame v prílohe. Keďže sme na tento list k dnešnému dňu
nedostali odpoveď, zistili sme, že JUDR. J. Sidor v žalobe účelovo neuviedol adresu trvalého
dlhodobého pobytu navrhovateľky v Izraeli, ale len jej adresu prechodného pobytu v SR.
Ako vypláva z nášho návrhu odoslaného pani Viere Belovej, navrhujeme jej spravodlivé
riešenie, nejde nám o žiadny zisk a nie je to prejav našej slabosti ale ľudskosti.
Pani Belová po prečítaní tohto listu zistí, že sa prostredníctvom plnej moci, ktorú
podpísala pre JUDr. Jaroslava Sidora stala nástrojom na presadzovanie zištných dôvodov
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ľudí, ktorých jedinou životnou hodnotou sú peniaze a majetok. Navyše jeden z nich, Pavol
Jurčík sa nezastavil ani pred nepravdivým tvrdením o smrti jej matky, aby takto dosiahol
privlastnenie pozemku, ktorý mu nikdy nepatril a ani nemá patriť. Z úcty k obetiam
holokaustu by malo byť neprípustné, aby bola takto zneužívaná smrť týchto ľudí na
osobné obohacovanie sa bezcharakternými jedincami.
Vážená Židovská náboženská obec, na základe uvedených dôvodov sme si dovolili požiadať
Vás o pomoc vo veci spravodlivého riešenia tohto prípadu v prospech pani Belovej. Keďže je
nám známe, že pani Viera Belová počas svojho pobytu na Slovensku približne jeden rok
pracovala v Židovskej náboženskej obci v Bratislave, dovolili sme si Vás poprosiť o jej adresu
v Izraely, respektíve o zaslanie návrhu na mimosúdnu dohodu aj s prílohami priamo ŽŽidovskou
náboženskou obcou na jej adresu.
JUDr. J. Sidor na konaní dňa 24.1.2011 uviedol, že Pavol Jurčík prostredníctvom
Židovej náboženskej obce, kontaktoval pani Vieru Belovú, ktorá sa údajne od Židovskej
náboženskej obce mala dozvedieť o svojom nároku na dedičstvo. Z tohto dôvodu sme si
Vás dovolili tiež požiadať o písomné vyjadrenie resp. o zaslanie kópie žiadosti Pavla
Jurčíka z roku 2008 o poskytnutie kontaktu na príbuzných po nebohej Alici Fisherovej rod.
Czobelovej.
Z listu JUDr. J. Sidora zo dňa 17.2.2011, je evidentné, že chce za každú cenu prekaziť
mimosúdnu dohodu, čím zjavne koná v rozpore so zákonom o advokácii a v neprospech svojho
mandanta. Pričom si je dobre vedomý, že to bol práve on, ktorý chcel spolu s Pavlom Jurčíkom
toho istého mandanta–pani Vieru Belovú podviesť, čo jednoznačne dokazuje jeho postup pri
prejednávaní nášho návrhu sp.zn. 11C/111/2007 na začatie konanie o určenie vlastníckeho práva
nadobudnutého vydržaním zo dňa 6.6.2007, kedy úmyselne súdu zatajili, že je potrebné
preveriť či pôvodná vlastníčka pozemku skutočne zahynula a či nemá žijúcich pozostalých.
Obaja sa usvedčili tým, že tieto skutočnosti začali sami preverovať až potom keď zistili, že
pozemok je už v našom vlastníctve od 4.2.2008. Z uvedeného je jednoznačne dokázateľné,
že Pavol Jurčík mal vedomosť o tom, že pôvodná vlastníčka nezahynula a že môže mať
žijúcich príbuzných. V skutočnosti JUDr. J. Sidor nie je právnym zástupcom pani Viery Belovej
ale Pavla Jurčíka, ktorý z pozadia zneužíva a manipuluje pani Belovú, ktorú chcel sám pred tým
podviesť!
K návrhu na mimosúdnu dohodu z 11.11.2010 pripájame dodatok, v ktorom ako tretiu
možnosť, okrem predaja pozemku alebo jeho darovania pani Viere Belovej, navrhujeme jeho
odkúpenie Dr. Jozefom Bednárom, ktorý má za manželku pani Svetlanu Belovú, pôvodom
z Ruskej federácie s ktorou sa oženil po návrate zo štúdia v Oxforde.
Prílohy:
1. List neb. J. Fishera zo dňa 15.5.2003 vrátane príloh
2. Návrh na mimosúdnu dohodu zo dňa 11.11.2010 vrátane príloh
3. Dodatok k návrhu na mimosúdnu dohodu Dr. Jozefa Bednára
S úctou
František Bednár st.
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