Poškodzovanie družstva PD Poriadie skupinou okolo
Vladimíra Hradského a JUDr. Samuela Valenta.
Skupina Valent – má sa na mysli skupina osôb JUDr. Samuelom Valent, Ing. Vladimír Hradský,
Ing. Dušan Janovíček, Ľubomír Hradský, Anna Hodúlová a Ing. Miroslav Borovský
1.

Ovládnutie PD Polianka

Obdobie/dátum:

21.07.2005

Družstvo PD Polianka ovládla skupina okolo Ing. Vladimíra Hradského 21.07.2005, kedy sa Ľubomír Hradský
(brat Vladimíra Hradského) stal predsedom tohto družstva a Anna Hodúlová jeho druhým štatutárnym zástupcom
(Anna Hodúlová bola zároveň členom predstavenstva PD Poriadie). Ing. Vladimír Hradský, Ing. Miroslav
Borovský a Ing. Milan Sabaka boli radovými členmi PD Polianka a zároveň členmi predstavenstva PD Poriadie.
PD Polianka v ďalšom období slúžila na tunelovanie PD Poriadia. Majetok sa postupne prevádzal za
nevýhodných podmienok z PD Poriadia, ktoré malo viac ako 150 členov, na PD Polianku ovládanú
skupinou Valent, ktorá mala iba 5 členov.
Podklady:

2.

úplný výpis z obchodného registra PD Polianka (1)
úplný výpis z obchodného registra PD Poriadie (2)

Ovládnutie PD Poriadia skupinou Vladimíra Hradského prostredníctvom niekoľkonásobných
nevýhodných predajov nehnuteľností medzi PD Polianka a PD Poriadie

Obdobie/dátum:

2006-2008

PD Poriadie malo viac ako 150 členov, predovšetkým starších bývalých zamestnancov družstva. Začiatkom roka
2006 previedlo PD Poriadie ( predseda Vladimír Hradský ) zemiakáreň, ktorú malo v spoluvlastníctve, na PD
Polianku za neprimerane nízku cenu (720 tis. Sk). PD Polianka následne ešte v tom istom roku previedla
zemiakáreň opäť na PD Poriadie za neprimerane vysokú cenu (8,2 mil. Sk). Následne PD Poriadie v roku 2008
previedlo zemiakáreň len za 500 tis. Sk na tretiu osobu, čím vznikla PD Poriadie škoda vo výške cca 7,7 mil. Sk.
Prostredníctvom nevýhodného predaja zemiakárne z PD Polianka na PD Poriadie, získala PD Polianka majoritný
podiel na hlasoch v PD Poriadie, pretože PD Poriadie platilo za nehnuteľnosť družstevnými podielnickými listami
(DPL), s ktorými sa hlasuje na členskej schôdzi.
Takto si skupina Vladimíra Hradského zabezpečila dlhodobú kontrolu nad PD Poriadie.
Podklady:
3.

kúpne zmluvy na zemiakáreň (3)

Nevýhodný predaj majetku PD Poriadie na PD Polianku a tretie osoby

Obdobie/dátum:

2012

V septembri 2012 previedlo PD Poriadie za neprimerane nízku cenu svoj obchodný podiel
v spoločnosti THERMOPLASTIK na Ing. Vladimíra Blažeka – druhého spoločníka THERMOPLASTIK.
Ing. Vladimír Hradský bol v tom čase rovnako spoločníkom v spoločnosti THERMOPLASTIK a z Ing. Vladimírom
Blažekom sa dobre pozná (jedná sa o bývalého člena predstavenstva PD Poriadie).
Pri prevode OP v THERMOPLASTIK vychádzajúc z jeho vlastného imania vznikla PD Poriadie škoda minimálne
vo výške 151 544 Eur.
Po tom ako skupina Valent cez PD Polianka získala majoritný počet hlasov v PD Poriadie, previedli v roku 2012
podiely vo významných dcérskych spoločnostiach z PD Poriadie na PD Polianka za neprimerane nízku cenu.

50% podiel v Myjavskej pekárni za cenu 26 000,- €, pričom vlastné imanie bolo v tom čase 129 542 Eur, a
92% podiel v EKOTREND MYJAVA za cenu 62 000,- €, pričom vlastné imanie bolo v tom čase 154 950 Eur.
Minoritným 8% spoločníkom a konateľom EKOTREND MYJAVA bol Ing. Dušan Janovíček.
Vladimír Hradský zdôvodňoval členom družstva PD Poriadie prevody majetku tým, že ho potreboval chrániť pred
veriteľmi !!! Treba zdôrazniť, že PD Poriadie ešte pred predajom investovalo do EKOTRENDU MYJAVA nemalé
finančné prostriedky (napr. v roku 2006 do jeho základného imania vložilo 7,4 mil. Sk).
V roku 2011 došlo k prevodu nehnuteľného majetku PD Poriadie na EKOTREND MYJAVA spolu za zostatkovú
účtovnú hodnotu majetku vo výške 12 745 €, ktorá nezodpovedala reálnej hodnote predmetných stavieb.
Takýmto spôsobom sa opakovane prevádzal majetok PD Poriadie, ktoré malo viac ako 150 členov, na PD
Polianka ovládanú skupinou Valent, ktorá mala iba 5 členov.
Podklady:

4.

výpis z obchodného registra THERMOPLASTIK (4),
zmluva o prevode podielu THERMOPLASTIK (5),
účtovná závierka THERMOPLASTIK za rok 2011 (6),
zmluvy o prevode podielu v Myjavskej pekárni (7),
zmluva o prevode podielu v EKOTREND MYJAVA (8),
zmluva o prevode nehnuteľného majetku z PD Poriadie na EKOTREND MYJAVA (9),
zvýšenie základného imania EKOTREND MYJAVA vkladom PD Poriadie (10)

Vstup Aspin, a.s. do PD Polianka a PD Poriadie, zabezpečenie finančných prostriedkov, finančná,
právna a prevádzková revitalizácia PD Poriadie

Obdobie:

koniec februára 2013 – február 2014

Vo februári 2013 bola spoločnosť Aspin oslovená Ing. Vladimírom Hradským a dohodla sa s ním na majoritnom
vstupe do PD Polianka. Tá mala významný podiel v PD Poriadie, ktoré bolo vtedy v kritickej situácii a jeho
nesplatené záväzky prevyšovali 6 mil. Eur. Družstvu hrozil konkurz, čelilo niekoľkým exekučným konaniam
a množstvu súdnych sporov. Zamestnanci nemali vyplatené mzdy, chýbali krmoviny pre dobytok a ošípané,
družstvo nevedelo zabezpečovať základné agronomické a zootechnické činnosti.
Aspin nominoval do predstavenstva PD Poriadie nových členov, ale Vladimír Hradský po dohode zostal jeho
predsedom.
Po svojom vstupe zabezpečila spoločnosť Aspin PD Poriadiu finančné zdroje 2 milióny EUR na preklenutie
ekonomických problémov. Menežeri Aspinu počas celého roka revitalizovali PD Poriadie. Podarilo sa im po
dohode s veriteľmi ukončiť všetky exekučné konania a uzatvoriť väčšinu súdnych sporov. V prevádzkovej oblasti
sa podarilo družstvo rýchlo stabilizovať a výsledky rastlinnej a živočíšnej výroby sa postupne zlepšovali, čo
oceňovali aj zamestnanci a členovia družstva.
Podklady:

5.

výpis z obchodného registra PD Polianka (1)
výpis z obchodného registra PD Poriadie (2)

Zastavenie obchodovania s cukrom v EKOTRENDE MYJAVA – DPH karusel

Obdobie:

2012 - 2013

Na jednej z pravidelných porád menežmentu, ktorých sa zúčastňoval aj Ing. Špirko, informoval Ing. Janovíček
( konateľ EKOTREND MYJAVA, dcérska spoločnosť PD Poriadia ) o obchodoch z cukrom, na ktorých sa
EKOTREND MYJAVA podiela. Na dôrazné odporúčanie Ing. Špirka, ktorý to vyhodnotil ako neštandartné, bolo
ďalšie obchodovanie s cukrom zastavené. Dodatočné kontroly daňového úradu vyčíslili neodvedenú daň vo
výške viac ako 800 tis. Eur a šetrením sa zistil podiel EKOTRENDU na karuselových DPH transakciách.
Podklady:

jedna z 19-tich prihlášok daňového úradu do konkurzu EKOTREND MYJAVA (11)
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6.

Založenie Ekotrend agro s.r.o. – príprava na prevod majetku z PD Polianka

Obdobie/dátum:

14.12.2013

JUDr. Valent a Ing. Trudman zakladajú spoločnosť Ekotrend agro s.r.o., následne JUDr. Valent kupuje podiel od
Ing. Trudmana a stáva sa výlučným vlastníkom Ekotrend agro s.r.o.
Podklady:
7.

výpis z obchodného registra Ekotrend agro s.r.o. (12)

Neoprávnený prevod EKOTREND MYJAVA a ďalšieho majetku

Obdobie/dátum:

február - marec 2014

V roku 2012 poskytol JUDr. Valent cez svoju spoločnosť SARO pôžičku PD Polianke vo výške 110 tis. €
v hotovosti !!! Túto si zabezpečil dodatkom č. 1 k zmluve o pôžičke zo dňa 01.02.2013 záložným právom na
poidiel v spoločnosti EKOTREND MYJAVA, ktorej hodnota odborným posúdením bola viac ako 1,5 mil. €.
Spôsob realizácie záložného práva v zmluve nebol dohodnutý.
PD Polianka splatila 2.9.2013 spoločnosti SARO (spoločnosť ovládaná JUDr. Valentom) poskytnutú pôžičku
spolu so všetkými úrokmi evidovanými v účtovníctve. PD Polianka tiež vyzvala JUDr. Valenta, aby poskytol
súčinnosť pri výmaze záložného práva na obchodný podiel v EKOTREND MYJAVA z obchodného registra, čo
však odmietol.
Vo februári 2014 JUDr. Valent v spolupráci s Ing. Janovíčkom neoprávnene previedli podiel v EKOTREND
MYJAVA na svoju spoločnosť Ekotrend Agro. Urobili to na základe dodatku č. 2 k zmluve, ktorý sa objavil až vo
februári 2014 a na ktorom Ľubomír Hradský dodatočne rok po tom, čo už nebol štatutárom v PD Polianka overil
na matrike svoj podpis. Týmto umožnil JUDr. Valentovi priamy predaj podielu PD Polianka v EKOTREND
MYJAVA na Ekotrend Agro za sumu iba 175 tis. Eur, a to napriek tomu, že pohľadávka SARO bola v tom čase už
v celom rozsahu splatená. Tento dodatok č. 2 sa nikdy v účtovníctve PD Polianka nenachádzal, všetko
nasvedčuje tomu, že bol antidatovaný do obdobia pred vstupom Aspinu do PD Polianka.
Odhadovaná škoda spôsobená PD Polianka je viac ako 1,5 mil. Eur.
Po realizácii tohto prevodu, JUDr. Valent previedol na Ing. Vladimíra Hradského, Ing. Miroslava
Borovského, Ľubomíra Hradského a Annu Hodúlovú obchodné podiely v Ekotrend agro, čím sa
preukazuje motív a vysvetľuje doterajšia spolupráca medzi nimi a JUDr. Valentom. Čo iné mohlo JUDr.
Valenta viesť k tomu, aby na členov PD Polianka previedol obchodné podiely v Ekotrend agro, na ktorý
krátko predtým protiprávne previedol 92% podiel v EKOTREND MYJAVA?
Motívom konania skupiny Valent podľa všetkého nebolo len získanie majetkového prospechu, ale aj
získanie kontroly nad spoločnosťou EKOTREND MYJAVA, ktorá sa podieľala na karuselových DPH
transakciách. Prečo by mala skupina Valent záujem práve o EKOTREND MYJAVA? Bolo to len kvôli
vysokej hodnote tejto spoločnosti a jej majetku? Ing. Janovíček bol konateľom EKOTREND MYJAVA aj
počas jej neštandardného obchodovania s cukrom a spolupracoval pri jeho protiprávnom prevode na
Ekotrend agro. Neboli toho dôvodom uvedené DPH transakcie a daňová kontrola s tým súvisiaca?
V tom istom období Ing. Vladimír Hradský neoprávnene predal Ekotrendu Agro aj dobytok a poľnohospodársku
techniku v majetku PD Poriadie za neprimerane nízku cenu čím spôsobil družstvu škodu cca vo výške 51 700 €.
Podklady:

zmluva o pôžičke medzi SARO a PD Polianka a dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve (13),
výpis z účtu (14)
výzva PD Polianka (15)
faktúra PD Poriadie na predaj dobytka a stroja (16),
účtovná evidencia PD Poriadie (17)
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8.

Odvolanie Ing. Vladimíra Hradského z funkcie predsedu predstavenstva PD Poriadie

Obdobie/dátum:

24.03.2014

Členská schôdza PD Poriadie odvolala Ing. Vladimíra Hradského z funkcie predsedu predstavenstva vzhľadom
na vyššie uvedené protiprávne kroky, ktorými významne poškodil PD Poriadie. Okrem toho členovia družstva
zároveň podpísali petíciu, ktorou žiadali všetky kompetentné úrady, aby konali vo veci navrátenia majetku PD
Poriadie a EKOTREND MYJAVA.
Podklady:

9.

zápisnica z členskej schôdze PD Poriadie (18)
petícia členov PD Poriadie (19)

Kroky na navrátenie majetku neoprávnene prevedeného skupinou Valent

Obdobie/dátum:

od marec 2014

PD Polianka podala žaloby a návrhy na vydanie predbežných opatrení smerujúce k navráteniu obchodného
podielu v EKOTREND MYJAVA. Bolo tiež podaných niekoľko trestných oznámení na osoby zo skupiny Valent.
Boli podané aj viaceré podnety, žiadosti, návrhy na kataster nehnuteľností, úrad priemyselného vlastníctva,
s cieľom zabrániť vytunelovaniu EKOTREND MYJAVA (viď nasledujúci bod 10.)
Podklady:

žaloby (20)
trestné oznámenia (21)
podnety (22)
žiadosti PD Polianka (23)

10. Utekanie s majetkom EKOTREND MYJAVA
Obdobie/dátum:

od marca 2014 do mája 2016

Po neoprávnenom prevode podielu v EKOTRENDE MYJAVA, boli podané trestné oznámenie a žaloby na
vrátenie podielu. JUDr. Valent spolu s Ing. Janovíčkom na uvedené kroky reagovali prevodom nehnuteľného
majetku EKOTREND MYJAVA na spoločnosť Ing. Janovíčka (BIOMILA) a založením hnuteľného a nehnuteľného
majetku v prospech spoločnosti SARO.
Dočasne sa PD Polianka podarilo prevody majetku prerušiť, no po neoprávnenom zápise Ing. Vladimíra
Hradského do obchodného registra ako predsedu PD Polianka (viď bod č. 11.), tento umožnil pokračovanie
prevodov majetku z EKOTRENDU MYJAVA a došlo k jeho viacnásobným prevodom na osoby spriaznené
s JUDr. Valentom a s Ing. Janovíčkom. Takéto viacnásobné prevody sa používajú pri tunelovaní majetku, aby sa
výrazne skomplikovalo, ba až zabránilo navráteniu majetku súdnym rozhodnutím. Osobitne vtedy, ak sa do
reťaze prevodov čo i len na krátky čas zahrnie „neprepojená“ osoba ( viď. nižšie – občan Bulharska )
Vzhľadom na tunelovanie majetku z EKOTREND MYJAVA podal veriteľ GB management, a.s. v roku 2015 na
EKOTREND MYJAVA návrh na konkurz, aby sa vytvorila možnosť vrátiť majetok späť. Ing. Janovíček a JUDr.
Valent konkurzu zabránili klamlivým vyhlásením, že EKOTERND MYJAVA hospodári na poľnohospodárskej
pôde. EKOTREND MYJAVA v tom čase už žiadnu poľnohospodársku pôdu neobhospodaroval.
Následne JUDr. Valent a Ing. Janovíček zlúčili EKOTREND MYJAVA so spoločnosťou Cycle s.r.o., do funkcie
konateľa zvolili Vladimíra Vasilijeva, občana Bulharska. Podľa správ Interpolu osoba s týmito údajmi
neexistuje. Následne došlo k premenovaniu spoločnosti Cycle s.r.o. na SAPUCHA s.r.o.
Čo mohlo byť dôvodom pre tieto transakcie? Cycle s.r.o. bola spoločnosť bez majetku. Ekonomicky úplne
zbytočná transakcia. Prevody podielov na neexistujúce zahraničné osoby zvyknú predchádzať cielenému zániku
spoločnosti bez majetku a jej vymazaniu z obchodného registra. Tým v podstate prestane existovať a zaniknú aj
akékoľvek možnosti na vrátenie majetku súdnou cestou.
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V tomto prípade mohla byť významným motívom aj prebiehajúca daňová kontrola a vyšetrovanie finančnej
správy.
Na SAPUCHU bol nakoniec predsa len v roku 2016 vyhlásený konkurz. JUDr. Valentovi a Ing. Janovíčkovi sa
však pred konkurzom podarilo takmer všetok majetok EKOTREND MYJAVA ( SAPUCHA ) previesť na seba a
svoje spriaznené osoby. Správca konkurznej podstaty SAPUCHY vedie niekoľko sporov, aby majetok navrátil do
konkurznej podstaty.
Podklady:

11.

kópie LV z daného obdobia (24),
výpis z obchodného registra EKOTREND MYJAVA (25),
informácia z polície ohľadne p. Vasilijeva (26),
návrh na konkurz (27)
vyhlásenie o podnikaní na poľnohospodárskej pôde (28)

Fiktívna členská schôdza PD Polianka a protiprávne kroky Ing. Vladimíra Hradského v mene PD
Polianka

Obdobie/dátum:

apríl 2014

Na základe zápisnice z fiktívnej členskej schôdze PD Polianka bol Ing. Vladimír Hradský zapísaný do
obchodného registra ako predseda PD Polianka. Schôdza, kde mal byť zvolený do funkcie predsedu sa nikdy
nekonala, o čom svedčí notárska zápisnica JUDr. Karasovej. O neplatnosti tejto schôdze právoplatne rozhodol
súd. Ako falošný predseda PD Polianka, Ing. Vladimír Hradský stiahol všetky žaloby a tým zastavil súdne konania
ohľadne neoprávneného prevodu podielu v EKOTREND MYJAVA a urobil ďalšie úkony, ktorými umožnil
pokračovať v neoprávnených prevodoch majetku. Okrem toho Ing. Vladimír Hradský ako predseda družstva PD
Polianka spísal vo svoj prospech notársku zápisnicu ako exekučný titul a začal voči PD Polianka exekúciu !
Podklady:

zápisnica z fiktívnej schôdze (29),
notárska zápisnica o nekonaní členskej schôdze PD Polianka (30),
právoplatné rozhodnutie súdu o neplatnosti členskej schôdze PD Polianka (31),
zobratie späť žalôb Vladimírom Hradským (32),
pokračovanie v konaniach pred katastrom nehnuteľností – spisy na katastrálnom úrade (33),
spis na Úrade priemyselného vlastníctva (34),
notárska zápisnica ako exekučný titul pre pohľadávku Ing. Vladimíra Hradského (35),

12. Vyhlásenie Hodúlovej o neúčasti na fiktívnej členskej schôdzi
Obdobie/dátum:

apríl 2014

Anna Hodúlová čestne vyhlásila, že sa fiktívnej schôdze PD Polianka, kde je uvedená ako zapisovateľ,
nezúčastnila. Zároveň uviedla, že zápisnicu podpísala pod nátlakom u nej doma na základe požiadavky JUDr.
Valenta, pričom prítomní boli aj Ing. Vladimír Hradský, Ing. Miroslav Borovský a bývalá advokátka PD Poriadie
JUDr. Leštáková. Podľa slov Anny Hodúlovej zápisnicu podpísala vzhľadom na existenciu finančného záväzku
voči JUDr. Valentovi, z obavy o stratu svojho majetku a následne z obavy o svoju rodinu. Až po štyroch
mesiacoch dňa 14.08.2014 Anna Hodúlová vyhlásila do notárskej zápisnice u JUDr. Kremla v Skalici, že
k vyhláseniu o neprítomnosti na fiktívnej členskej schôdzi bola donútená nátlakom zo strany Ing. Špirka.
Prečo p. Hodúlová najprv dobrovoľne priznala, že na schôdzi nebola a následne takmer o pol roka navštívila
notára v Skalici, úplne mimo svojho bydliska, aby tam uviedla, že bola k vyhláseniu donútená? ( „zhodou
okolností“ ten istý notár, ktorý spísal v prospech Ing. Vladimíra Hradského exekučný titul voči PD Polianka v čase
keď bol protiprávne zapísaný ako predseda PD Polianka a spísal aj zápisnicu p. Šiflovej ) Prečo nešla priamo na
políciu podať trestné oznámenie? Bolo to v období, kedy už skupina Valent bola pod veľkým tlakom trestných
oznámení podaných Aspinom a Ing. Špirkom.
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Podklady:

čestné vyhlásenie Anny Hodúlovej (36),
notárska zápisnica JUDr. Kremla ohľadne vyhlásenia Anny Hodúlovej (37)
mailová komunikácia Anny Hodúlovej (38)

13. Sfalšovanie plnej moci a krádež budov v Brestovci
Obdobie/dátum:

jún 2014

Ľubomír Hradský a Ing. Vladimír Hradský požiadali v roku 2014 pracovníčku obecného úradu Stará Myjava p.
Šiflovú, aby im so spätným dátumom 31.12.2012, úradne osvedčila plnomocenstvo na základe ktorého Ľubomír
Hradský ako predseda družstva PD Polianka splnomocnil Ing. Vladimíra Hradského na všetky právne úkony
v mene PD Polianka.
Na základe tohto falošného plnomocenstva následne Ing. Vladimír Hradský previedol kúpnou zmluvou na
spoločnosť Ekotrend agro nehnuteľnosti PD Polianka – budovy hospodárskeho dvora Brestovec
a poľnohospodárske pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Poriadie. Okrem uvedeného sa ešte pokúsil previesť na
katastri z PD Polianka aj ďalšie poľnohospodárske pozemky, čomu sa však podarilo zabrániť.
P. Šiflová pred svedkami (okrem iného aj starostom obce Stará Myjava) písomne potvrdila, že podpis na
plnomocenstve overila dodatočne a spätne. Toto dokazujú aj záznamy z osvedčovacej knihy a účtovníctva obce
Stará Myjava. S odstupom času p. Šiflová vyhlásila u toho istého notára ako p. Hodúlová (JUDr. Kreml
v Skalici), že bola k vyhláseniu donútená Ing. Špirkom.
Podklady:

sfalšované plnomocenstvo (39),
vyhlásenie p. Šiflovej (40),
osvedčovacia kniha obce Myjava (41),
zmluvy o prevode nehnuteľného majetku (42),
zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok (43),
notárska zápisnica JUDr. Kremla ohľadne vyhlásenia p. Šiflovej (44),
obžaloba Ing. Vladimíra Hradského a spol. ohľadne sfalšovaného plnomocenstva a krádeže
budov v Brestovci (45)

Záver.
V dôsledku protiprávnych krokov Ing. Hradského, JUDr. Valenta, Ing. Janovíčka a spol. došlo
k neoprávneným prevodom majetku PD Polianka, EKOTREND MYJAVA a PD Poriadie na osoby zo
skupiny Valent, čím bola spôsobená škoda blízka 2 miliónom EUR nielen Aspinu, ale aj viac ako 150
členom družstva PD Poriadie. Táto činnosť začala ešte pred vstupom spoločnosti Aspin do PD Poriadia.
Ohľadne ich aktivít sú vedené desiatky súdnych a trestných konaní.
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Spory PD Poriadie vyvolané úkonmi Ing. Vladimíra Hradského s inými subjektami, čo nepriamo dokazuje,
že s kým Ing. Hradský začal spolupracovať, s tým skončil v spore
A.

PD Poriadie malo dlhoročný spor ohľadne užívania poľnohospodárskej pôdy so spoločnosťou DUKOM,
s.r.o., kde spoločníkom bol p. Pavel Duga, historicky jedným z prvých členov predstavenstva PD Poriadie.

B.

Spory PD Poriadia s Agro-Kustra súvisia (podobne ako spory s p. Mosným a Aspin, a.s.) s neúspešnej
spolupráce. PD Poriadie a Agro-Kustra spolu založili spoločnosť TESPO AK, cez ktorú poskytovali
poľnohospodárske služby. Spolupráca skončila vzájomnými spormi a TESPO AK bolo vymazané z dôvodu,
že jeho majetok nepostačoval na vedenie konkurzného konania.

C.

Spory PD Poriadia s p. Mosným sa nápadne podobajú sporom s Agro- Kustra, p. Mosný a PD Poriadie
najprv založili spoločne novú spoločnosť na poskytovanie poľnohospodárskych služieb TESPO M, spol.
s r.o. Spolupráca skončila vzájomnými spormi a TESPO M je aktuálne v konkurze. V súvislosti s prevodmi
majetku z TESPO M na PD Polianka bolo vedené voči Ing. Vladimírovi Hradskému trestné konania
a podaná obžaloba. Aktuálny stav trestného konania nám nie je známy.

D.

Spor so spoločnosťou M-POR-A, s.r.o. – Ing. Vladimír Hradský, Ľubomír Hradský a Anna Hodúlová
podnajali ako fyzické osoby spoločnosti M-POR-A, s.r.o. všetku pôdu, ktorú malo prenajatú PD Poriadie na
výkon svojej poľnohospodárskej činnosti. PD Poriadie sa to dozvedelo, keď mu bolo pozastavené
vyplácanie priamych dotácií z dôvodu krížovej žiadosti aj zo strany spoločnosti M-POR-A, s.r.o.
Podnájomné zmluvy boli absolútne neplatné, spor PD Poriadie vyhralo, no či M-POR-A, s.r.o. za podnájom
Ing. Vladimírovi Hradskému, Ľubomírovi Hradskému a Anne Hodúlovej zaplatila nám nie je známe.
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