ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Dolu podpísaný člen družstva NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 477 494, týmto čestne prehlasujem, že som nebol pozvaný na Členskú schôdzu NFD, ktorá sa
konala dňa 21.12.2019 (ďalej len ČS) a taktiež som nebol pozvaný na náhradnú členskú schôdzu, ktorá sa
konala v ten istý deň 21.12.2019 o 12:45 (ďalej len NČS).
Dňa 11.12.2019 v nočných hodinách, som dostal na svoju emailovú adresu nevyžiadaný email (SPAM) z neznámej emailovej adresy yarokhan@seznam.cz. V maily bola informácia, kde nižšie menovaní členovia NFD
RNDr. Miroslav Rokos (ID 18523), Martin Čech (ID NFD 16698), Ing. Alexander Vároši (ID NFD 26517),
Oldřich Pyšný (ID NFD 27121), Jana Obrtlíková (ID NFD 23661), Jaroslava Vrzalová (ID NFD 22814), Mgr.
Pavel Opluštil (ID NFD 26525), Jitka Holcová (ID NFD 22057), Tomáš Klimek (ID NFD 31101), Ing. Ľudovít
Drus (ID NFD 27597)
v mene údajnej 1/3 členov NFD pozývajú členov NFD na Členskú schôdzu NFD, ktorá sa bude konať 21.12.2019
o 10:00 v hoteli Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2A v Žiline. Vzhľadom na to, že išlo o nevyžiadanú poštu
(SPAM z neznámej adresy) považoval som to za zavádzajúcu informáciu. Dňa 20.12.2019 som dostal na svoju mailovú adresu email od oficiálneho rozosielača NFD newsletter@nfd.sk, kde bola zverejnená informácia o
Zákaze konania Členskej schôdze 21.12.2019 hore menovanými osobami. Okr. Súdom Stará Ľubovňa bolo dňa
19.12.2019 vydané Neodkladné opatrenie OS SĽ č.k. 3Cb/53/2019. V tomto neodkladnom opatrení súd na základe dôkazov spochybnil aj 1/3 zvolávajúcich členov NFD. Rešpektoval som toto súdne rozhodnutie zo dňa
19.12.2020 a Členskej schôdze v Žiline dňa 21.12.2019 som sa nezúčastnil. O tom, že sa ČS v Žiline bude konať napriek súdnemu nariadeniu som nemal žiadnu vedomosť a nebol som na ňu pozvaný. Nemal som vedomosť ani o tom, že sa zmenili organizátori ČS. Mám za to, že ak sa zmenili organizátori ČS NFD, opätovne
porušili Stanovy NFD pri organizovaní ČS. Nie je možné zorganizovať ČS z večera do rána.
Mám za to, že:
1, organizátori ČS v Žiline (na ktorých nebolo vydané NO) nedodržali Stanovy NFD a neinformovali členov NFD
10 dní pred konaním ČS.
2, ako člen družstva NFD som nebol pozvaný v súlade so stanovami NFD na riadnu Členskú schôdzu NFD, ktorá
sa konala 21.12.2019 o 10:00.
3, ako člen družstva NFD som nebol pozvaný na náhradnú Členskú schôdzu, ktorá sa konala 21.12.2019 o
12:45, čo je taktiež v rozpore so Stanovami NFD
4, členská schôdza sa konala napriek vydanému NO Okresným súdom v SL.
5, členská schôdza nebola zvolávaná 1/3 členov, lebo dané splnomocnenia od členov, ktorými sa prezentovali zvolávajúci neboli v postačujúcom počte, resp. mnohé z predložených splnomocnení neboli platné, alebo ich podpisy
nesúhlasili s podpismi členov na prihláške a jednalo sa o sfalšované podpisy.
6, organizátorom vyhovovala neúčasť členov NFD, ktorí rešpektovali rozhodnutie súdu.
Vzhľadom na to, že som rešpektoval súdne rozhodnutie a nebol som prítomný na ČS v Žiline, boli popreté moje
základné práva. Preto vyjadrujem svoju nespokojnosť a považujem túto spornú ČS konanú za veľmi záhadných
podmienok dňa 21.12.2019 v Žiline za neprávoplatnú.
Meno a priezvisko:
ID NFD:
Dňa 28.09.2020 v Starej Ľubovni
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