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ktoré do úvahy som nemusel zobrať, nakoľko mi nebolo doručené žiadnym oficiálnym spôsobom nič. Alebo píšem tak, aby zainteresované osoby sa do hĺbky 

zamysleli a uvedomili si, akú krivdu (alebo zlo ako také) podporujú do poškodzovania môjho osobného a pracovného života, ktoré priamo súvisí  z časovou a 

finančnou stratou, ktorú dôsledne evidujem, a čakám čo to mi to ešte prinesie ... .  Zo strany JUDr. Ľubice Berezňaninovej sa k tejto veci cítim zavedený, 

manipulovaný a nabádaný k platbám, ktoré v sebe nesú základ ľahostajnosti, nezodpovednosti si priznať nedostatok s oberaním ma o peniaze. 

JUDr. Danielom Boľanovským v nepriamom spojený s JUDr. Ľubicou Berezňaninovou a priamom Vašom, čím tým pádom už aj pre Vás z môjho pohľadu 

finančne vydieraný. A Ing. Jozefom Demčákom prenasledovaný čo (hraničí s trestným zákonom ... ). 

  

         
     Okresný súd Banská Bystrica 

         
     JUDr. Dominik Čipka 

 
              (Verejnosť Vás do budúcnosti žiada, aby ste pred vydaním z 
         uznesení od druhých zúčastnených strán (v tomto prípade - 
         JUDr. Daniela Boľanovského) vyžadoval dôkazy na spísané 
         klamstvá, prípadne poúčal aj o autorskom  zákone, práv 
         autorov, ich duševného vlastníctva a majetkového práva, tak 
         aby si strana neuškodila ešte viac alebo doba socialistických 
         skrytých praktík skončila v 89. ďakujem. #allforjan) 
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                974 87 

                Banská Bystrica 

Vec 

Stažnosť 
 

 Milý, pán, Dominik JUDr. Dominik Čipka. K úvodu má každý slobodnú voľbu ... . 

 Ďalej na základe - viď nasledujúce strany (alebo priame pred očami budú dôkazy čierne na bielom ...). 
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som 05.10.2018 (pod tlakom) odstúpil od zmluvy s JUDr. Ľubicou Berezňaninovou a od Vás mi žiadnym 

oficiálnym/vierohodným spôsobom do dnešných dní neprišlo nič. Oficiálne neviem o tom, žeby som mal platiť 

peniaze niekomu niekde na dáky účet a podvodníkom už vôbec nie! Ak áno, poprosím Vás o priamy dôkaz o tom, že 

mi, napríklad 22.10.2018 niečo aj oficiálne bolo doručené. Snáď vyjadrenie od neadvokáta je elementárne 

postačujúce pre zainteresovaných a paragraf + poučenia si v tomto prípade k ochrane mojej osoby a spoločnosti 

WOCFAP s.r.o. priradíte samy tak, aby ste túto sťažnosť zobrali mimoriadne s vážnosťou  rešpektom a uznesenie         

( 
ECLI:SK:OSBB:2019:6118314843.2 / Sp. zn.: 4Up/501/2018 / IČS: 6118314843 

) v vyhlásili za neplatné, celú vec v plnom rozsahu 

zrušili, priznali si chybu a na IBAN SK4411000000002925904414 mi do 31. dní uhradili sumu vo výške 87,98,-EUR 

zato, že som nielen stratil čas, ktorý si v tejto sume takto vážim a oficiálne poukázal na chyby v procese. A na znak žiť 

a fungovať v zdravom demokratickom štáte, ktorým Slovenská republika stále je, tak aj urobili. Ďakujem.
 

 

 K záveru z uvedených dôkazov pán JUDr. Dominik Čipka - pripomínam a dávam verím, že slušnú možnosť 

vyjadriť sa v prvom rade slobodnou voľbou, každopádne o nezaujatú v súlade zo zákonom odpoveď takú, aby ste ma 

náhodou nešikanovali, neprenasledovali a neuškodili náhodou ešte viac. Napríklad (snáď nie zablokovaním účtu ... ?). 

Ale pokojne, rád aj v prípade takúto vec (škodu) by som preniesol, tomu kto si ju právoplatne zaslúži najviac. 

 

 S úctou osobne Tomáš Šidelský 

 

BONUSY / INFORMÁCIE POKOPE - NIE VÝSMECH ALE PRAVDA 

Ako sa Ľubica Berezňaninová chcela zbaviť zodpovednosti. (?) 

 

 
 

Akú odpoveď dostala, načo neodpovedala. Prečo asi? Azda nie súcit, či? 

 

 


