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Vec:      Oznámenie o podozrení z trestného činu krivej výpovede 

 
Horemenovaní v súvislosti s trestným konaním vo veci sp. zn: ČVS: ORPZ –PP-KPZ-
1208/2011 - podnetu pre podozrenie z poškodzovania cudných práv resp. podvodu, podaného 
na JUDr. Jaroslava Sidora, doplňujeme náš podnet v trestnej veci zo dňa 5. 9. 2011 
o oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu krivej výpovede v zmysle ustanovenia § 
346 Tr. Zák., ktorého sa dopustil ako svedok Pavol Jurčík, bytom, Nová 58, 058 01 Poprad,  
keď pred policajtom v trestnom konaní vedenom OR PZ Poprad sp.zn. ČVS: -ORP-
3058/OSV-PP-2006 uviedol nepravdu o okolnosti, ktorá mala podstatný význam pre 
rozhodnutie tým, že nepravdivo uvádzal, že parcelu zvanú Male polko parc.č. 2836 užívali 
Bednárovci, po nich pán Švagerko a teraz ju užíva pán Božoň a nikdy neužívali parcelu č. 
2837.  Svedok Pavol Jurčík na nepravdivú výpoveď nahovoril aj svojich bratov, Františka 
a Jozefa Jurčíka. Aj v súčasnosti v súvislosti so súdnym konaním sp.zn. 20C44/2009 vedenom 
na Okresnom súde v Poprade sa táto krivá výpoveď stala podkladom žaloby a Pavol Jurčík 
ako svedok na nej zotrváva a ovplyvňuje aj ďalších svedkov aby vypovedali nepravdivo. 
 
Odôvodnenie: 
Prostredníctvom Okresnej prokuratúry v Poprade sme dňa 11. 10. 2006  podali trestné 
oznámenie na Pavla Jurčíka vo veci prečinu podvodu za to, že bez právneho dôvodu po smrti 
našich rodičov začal spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi  neoprávnene užívať pozemok 
parc. č. 2837, ktorý naši rodičia spolu s nami  mali v oprávnenej držbe vyše 50 rokov. Hoci 
naši rodičia a po ich smrti ani my sme v zmysle novely obč. zákonníka č. 131/1982 Zb. ako 
oprávnení užívatelia  nedali pozemok do užívania rodine Jurčíkovej ale iným osobám, Pavol 
Jurčík a jeho rodina   neoprávneným užívaním pozemku bez právneho dôvodu chcel 
špekulatívne dosiahnuť jeho vydržanie  o čo aj požiadal dňa 17.5.2001 Mesto Poprad 
a komisiu ROEP. 
 

I. 

 
V rámci preverovania boli ako svedkovia vypočutí, Pavol Jurčík, František Jurčík a Jozef 
Jurčík, ktorí v tejto veci nepravdivo vypovedali a ako dokazujú zápisnice o ich výsluchu a aj 
samotné uznesenie sp. zn. ČVS: -ORP-3058/OSV-PP-2006  nepravdivo tvrdili, že naši  
rodičia a my sme nikdy neužívali pozemok parc. č. 2837 ale susedný pozemok parc. č. 2836. 
 
Nepravdivú výpoveď svedka Pavla Jurčíka na ktorú naviedol aj svojich bratov, Františka 
a Jozefa Jurčíka vyvraciame doposiaľ nepredloženými dôkazmi: 
 
1. vyvlastňovacie rozhodnutie č. 2273/67 zo dňa 19.3.1968 
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2. vyvlastňovacie rozhodnutie č. 2273/67 zo  dňa 10.6.1968     

3. vyvlastňovacie rozhodnutie č. 2273/67 zo  dňa 30.5.1968 
 
Z týchto  vyvlastňovacích rozhodnutí je bez akýchkoľvek pochybnosti dokázateľné, že 
pozemok pôvodné parc. č. 3592 vo výmere 4507 m2 užíval na základe evidenčného listu č.     
331 v celosti náš otec Ján Bednár čo môže na požiadanie polície potvrdiť  každý právnik 
Správy Katastra Poprad. Po vyvlastnení časti pozemku na výstavbu rodinných domov 
zostávajúcu časť  pozemku pôv. parc. č. 3592 (súčasné parc. č. 2837) o výmere 2274 m2 
užíval naďalej náš otec Ján Bednár ako potvrdzuje identifikácia parciel PKn č. 263 a  Výpis z 
evidenčného listu č.1233  Správy Katastra v Poprade, vrátane ďalších listinných dôkazov, 
ktoré sme už polícii  predložili  v prílohe podnetu zo dňa 5.5.2011 a návrhu na dokazovanie 
zo dňa 5.9.2011 vo veci sp. zn: ČVS: ORPZ –PP-KPZ-1208/2011 
 
      II. 

 
Svedkovia Jurčíkovci vo výpovedi uvedenej v zápisnici taktiež nepravdivo uviedli, citujeme: 
že Žofka Jurčíková, manželka strýka svedkov, získala do užívania pozemok parc. č. 2837 od 
vlastníčky Alici Czobel, u ktorej pracovala ako slúžka. Tá potom uvedený pozemok dala 
manželovmu bratovi, t. j. otcovi svedkov Pavlovi Jurčíkovi. 
 
Nepravdivosť tohto tvrdenia vyvracia priamo žiadosť o vytýčenie termínu pojednávania sp.zn. 
20C 44/2009 odoslaná Okresnému súdu v Poprade navrhovateľkou Vierou Belovou, 
zastúpenou JUDr. Jaroslavom Sidorom zo dňa 5.10.2010, kde uvádza, citujeme:
 (Navrhovateľka Viera Belová )... mohla by teoreticky poskytnúť iba sprostredkovanú 
výpoveď  tretej osoby - svoje matky, ktorá sa pred ňou nikdy nezmienila o tom, žeby previedla 
na tretie osoby svoj nehnuteľný majetok v k. ú. Poprad, resp. žeby urobila také neformálne 
úkony, ktorými by sa navždy zbavila svojho vlastníctva. 

K výpovedi svedkov dávame tiež do pozornosti polície, že pôvodná vlastníčka 
pozemku Alica Czobelová nemohla darovať pozemok parc. č. 2837 v čase kedy údajne Žofka 
pracovala u nej ako slúžka, pretože v tom čase pozemok parc. č. 2837 o výmere 2274m2  ešte 
neexistoval. Táto parcela vznikla až po vyvlastnení v roku 1968 z pôvodnej parcely č. 3592 o 
výmere 4507m2 a ako je všeobecne známe v tzv. beztriednej socialistickej spoločnosti v roku 
1968 slúžky už neexistovali. 

 
Dôkaz: Žiadosť o vytýčenie termínu pojednávania zo dňa 5.10.2010 
  
                                                     III. 

 
Máme za to, že krivou výpoveďou svedka Pavla Jurčíka a tým, že na túto výpoveď 

naviedol aj svojich dvoch bratov, uviedol v omyl a ovplyvnil tým aj konečné rozhodnutia OR 
PZ Poprad ČVS: -ORP-3058/OSV-PP-2006 zo dňa 19.12.2006 a ČVS: -ORP-580/OSV-PP-
2007 zo dňa 4.4.2007, čo v konečnom dôsledku umožnilo ďalšie užívanie pozemku parc. č. 
2837 rodinou Pavla Jurčíka bez právneho dôvodu a  súhlasu oprávnených užívateľov. 

Uvedená krivá výpoveď svedka Pavla Jurčíka  sa stala aj podkladom pre podanie 
návrhu o určenie že nehnuteľnosť parc. č. 2837 patrí do dedičstva po neb. A. Czobelovej rod. 
Fisherovej jej právnym zástupcom JUDr. Jaroslavom Sidorom a rovnako aj dôvodom pre 
spochybňovanie notárskeho osvedčenia o vydržaní, potom čo  sme sa stali 4.2.2008 
právoplatnými vlastníkmi tohto pozemku. Ako potvrdzuje návrh žaloby sp. zn. 20C 44/2009 
a zápisnica o pojednávaní zo dňa 2.5.2011 všetky tvrdenia krivej výpovede Pavla Jurčíka si  
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osvojil právny zástupca navrhovateľky JUDr. Jaroslav Sidor. Môžeme dokázať, že Pavol 
Jurčík chce túto krivú výpoveď zopakovať aj pred súdom v uvedenom konaní a v súčasnosti 
sme zistili, že na nepravdivú výpoveď navádza a ovplyvňuje aj navrhovaných svedkov 
Michala  Švagerka a Pavla Boratku. 

 
 

Dôkaz: 
 1. uznesenie ORPZ Poprad  ČVS: -ORP-3058/OSV-PP-2006 zo dňa 19.12.2006 
2. uznesenie OR PZ Poprad ČVS: -ORP-580/OSV-PP-2007 zo dňa 4.4.2007 
3. súdny spis OS Poprad sp.zn. 20C44/2009 
 
Prílohy: 6x 
 
      

     Matilda Sivačková............................. 
 
     František Bednár st.............................. 
 
     Ing. Eduard Bednár.............................. 

 


