Vážený pán/ Vážená pani ,
na podnet od vlastníkov pozemkov v katastroch kde Družstvo hospodári, a ktorí
nás požiadali o názor na listy s ponukami na odpredaj pozemkov, ktoré
v posledných dňoch dostávate od spoločnosti Drobní poľnohospodári si
dovoľujeme Vás týmto spôsobom osloviť a uviesť nasledovné:
K týmto ponuká m pristupujte so zvýšenou opatrnosťou a sedliackym rozumom.
To, na čo si Vá s dovoľujeme upozorniť sú podmienky predaja, mali by byť vyvá žené
a korektné tak voči kupujú cemu ako aj predá vajú cemu, ktorým ste Vy. Jedná sa prevažne
o snahu veľmi lacno vykú piť slovenskú pô du a ponú knuť ju skupiná m zo zahraničia cez
nastrčené osoby tzv. sprostredkovateľov pre ich poľnohospodá rske podnikanie či
podnikanie s realitami.
Ď alej uvá dzame, že spoločnosť rozosielajú ca ponuky bola do Obchodného
registra zapísaná v apríli 2021 a teda nemá za sebou žiadnu podnikateľskú histó riu.
V ponuká ch, ktoré dostá vate je uvedená iba koncová suma, bez toho aby ste
vedeli za čo. Viacerí vlastníci ná m ozná mili, že prijatá ponuka zahŕň ala aj pozemky, ktoré
vlastnia pod svojimi domami a inými stavbami, zá hrady a pod.. Teda hrozí, že si predá te
pozemok pod vlastným domom. Cieľom je zaujať Vá s, získať kontakt a ná sledne Vá s
opakovane presviedčať k odpredaju.
V neposlednej rade zvýšenú pozornosť venujte hlavne obsahu dokumentov, ktoré
podpisujete. Aby ste jedným podpisom neprišli o viac ako získate. Hlavne u starších
občanov vyzývame k zvýšenej opatrnosti pri podpise dokumentov, aby nedošlo
k zneužitiu dô very a prípadným škodá m. Bohužiaľ, potom je už neskoro. Naviac ak
ponuka neobsahuje žiadnu adresu iba telefó nne číslo a meno osoby, a Vy nemá te
možnosť vopred si overiť o koho vlastne ide.
Pre zodpovedanie Vašich otá zok kontaktujte Družstvo:
Ing. Já n Sekereš, t.č. 0915 870 921, mail: jan.sekeres@rdbzovik.sf-d.sk
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