

                                           Moja reakcia na obvinenia pána Viktora Béreša.
Behom 9 hodín som od tohto pána dostal 6 e-mailov. Pre lepšie pochopenie situácie som z nich vybral  niekoľko zaujímavých myšlienok, ktoré citujem bez pravopisných úprav: ( Nebudem sa už vracať k slovám v prvom e-maile, ktorý som uverejnil nad touto mojou rekakciou)
"Začiatok citátu: - budem postupovať veľmi tvrdo a nekompromisne voči Vám a Váš blog už mám zanalyzovaný a doplatíte na to aj  úrokami.Budete musieť dokázať každé slovo a už mám pripravené dôkazy. Takže predmetom stíhania vašej osoby bude každá jedna veta v blogu Môžete riešiť čo chcete, idem do vojny a už sa na to teším.
 - dokážem všetko ako je v skutočnosti. A vy ostane ako páchateľ trestného činu. Právne oddelenie už pripravilo na Vás obžalobu a za všetky klamstvá ponesiete zodpovednosť priam exemplárnu. Už sa teším na to. Budem samozrejme žiadať o exemplárny trest pre Vás ako páchateľa aby sme takých ako ste vy odradili od páchania ďalšej trestnej činnosti. Demokracia má svoje limity a by ste ich prekročil. Detaily sa dozviete po Vašom predvolaní od polície.Idem do toho naplno a beriem to ako svätú vojnu za spravodlivosť.
- Každý kto pochopí čo ste vlastne konali a písali a pravidelne ma obťažovali a riešili  v blogu Vás odsúdi. A ostanete iba v hanbe. Bude to séria trestných oznámení na Vás. Koniec citátu."
Uff, silná káva. Nie som si vedomý, že by som svojim článkom porušoval zákon. Ba naopak , som presvedčený, že pán Viktor Béreš ma krivo obvinil a nadobudol som preto podozrenie, že sa dopustil trestného činu krivého obvinenia (kde ma obvinil z klamania a nátlaku na jeho osobu) a taktiež trestného činu nactiutŕhania a poškodzovania dobrého mena tým, že ma nazval psychopatom.
Mimochodom v  článku sa po kliknutí na zvýraznené slová čitateľ dostane k faktom a zároveň aj dôkazom z ktorých som čerpal. Ako občan som predsedovi politickej strany položil slušnú a jednoduchú otázku. Nedokázal, alebo nechcel mi na ňu odpovedať. Pokladám za neprípustné, ak predseda politickej strany, ktorá bojuje proti oligarchom a daňovým podvodníkom sám, alebo jeho firma má daňové nedoplatky.  Myslím si, že občania i potencionálni voliči tejto strany majú právo vedieť všetky informácie o strane NAJ a jej predsedovi. Podľa mňa aj ja mám nielen právo, ale aj povinnosť  im tieto informácie dať,  čo som aj urobil zverejnením článku. Predsa si žiadna politická strana nemôže vážne myslieť, že im občania budú len tlieskať a všetko im zožerú.  Som presvedčený, že s blížiacimi parlamentnými voľbami takéto otázky a články budú pribúdať. Veľmi by ma zaujímalo, keď bol v roku 2005 pán Béreš obvinený z brania úplatkov, či podal trestné oznámenie a bral to tiež  ako svätú vojnu za spravodlivosť?
Vrátim sa k obvineniam na moju osobu. Ohľadom daňového nedoplatku pán Béreš tvrdí, že klamem a dlh bol len dočasný  1 týždeň. Podľa mňa je úplne jedno ako dlho trval. Mám však  foto dôkaz, že dlh trval minimálne od 20.11.0207 do 16.12.2017. Taktiež mi zatiaľ nemenovaná osoba zo strany NAJ   e-mailom a prílohou v ňom potvrdila, že dlh na internete bol evidovaný ešte 18.12.2017. Pán Béreš sa obhajuje argumentom, že dlh už nie je. Však ja som to ani v článku netvrdil, pretože som tam napísal, že Je pravdou, že v tejto chvíli už dlh nie je evidovaný. Každý inteligentný človek pochopil, že tým bola myslená doba písania článku.  Ináč ak sa pán Béreš cíti nevinný, neviem prečo sa neobráti na stránku finstat, kde tieto údaje boli prvotne zverejnené a nepožiada ich o vysvetlenie. Taktiež by mal požiadať o vysvetlenie stránku https://m.dlznik.zoznam.sk/dlznici-na-daniach/forster-archivna-a-dopravna-technika-sro-1  kde dlh je zverejnený ku dnešnému dnu a so zaujímavým dátumom, čo taktiež spochybňuje tvrdenie, že dlh bol iba 1 týždeň :-)
 Pokiaľ sa jedná o nejaký nátlak  a obťažovanie jeho osoby, keďže na mňa 2x nereagoval na osobný e-mail a ja som netušil či moju otázku vôbec dostal, tak cez messenger som ho poprosil , aby mi napísal, keď mi nechce odpovedať. Opäť každý inteligentný človek pochopí, že som tým dal najavo, že budem jeho vôľu rešpektovať. Nereagoval, nedal mi najavo, že ho obťažujem.  Ja sa pýtam načo má strana NAJ na svojej webovej stránke v kontaktoch verejne uvedené dve e-mailové adresy , keď potom nereaguje a vadí jej, ak  niekto využije tento spôsob kontaktu? 
Na záver sa musím  priznať, že začínam mať  podozrenie o zdravom úsudku jednej nemenovnej osoby.
Vladimír Hano, 6.1.2018










