
Ako primátor ste sa však dopustili minimálne troch zásadných zlyhaní, ktoré ma prinútili k�tomu, aby som 
po vyše dvoch rokoch prestal mlčať. Neviem či ste boli  ovplyvnený ľuďmi, ktorými ste sa obklopili, alebo ste 
konali vedome. To nech posúdia iní.

V predvianočnom čase sa mal s  Vaším súhlasom schvaľovať  
návrh konateľa Pohrebno-cintorínskych služieb, s. r. o. 
Poprad, údajne Vášho rodinného príslušníka, na  nehorázne 
zvýšenie cien za pohrebné a cintorínske služby o 300 až 
500%. Ak by tento návrh nebol pre kritiku a neprítomnosť, 
v tom čase políciou vyšetrovaného poslanca MsZ stiahnutý, 
Poprad by sa stal mestom s najvyššími poplatkami za hrobové 
miesta a pohreby, či už kresťanské alebo civilné,  ktoré by 
sa stali cenovo  nedostupnými pre mnohých občanov. 
Občanov, ktorí žijú v porovnaní so štandardmi EÚ na hranici  
chudoby.

Zvýšenie by sa týkalo cca 10 000 hrobových miest a v súlade 
s  novým cenníkom by boli tí, za ktorých po ich smrti deti 
nezaplatia, z cintorína exhumovaní a ich hroby  by dostali  
solventnejší.  Podrobnosti o tomto návrhu, ktorý sa zrejme 
neskôr opäť dostane do MsZ na schvaľovanie, sú na 
internetovej stránke http://necenzurovane.net/16/navrh.html 
v príspevku s názvom „Cynizmus, hyenizmus a�odporný 
hnus – kšeftovanie s�pohrebmi a�hrobmi“ autora Vladimíra 
Pavlíka. � 

Vážený pán primátor Ing. Jozef Švagerko, keďže ste vo funkcii už tretí rok, nastal 
čas bilancovať či sa splnili očakávania  občanov Popradu, ktorí Vám v roku 2014 dali 
svoj hlas a zvolili si zmenu. Väčšina z tých 35 % Popradčanov, ktorí sa volieb zúčastnili 
očakávala, že komunálna politika nebude len o peniazoch, sponzoroch a politických či 
rodinných nomináciách, ale o ľuďoch. Môj zámer, znížiť plat primátora o polovicu a zrušiť 
jedného z viceprimátorov, sa žiaľ nestretol s pochopením ani z Vašej strany. Keďže ja 
som nemal štedrých sponzorov, ktorí by mi financovali kortešačky, na ktorých sa piekli 
prasatá, rozlievalo víno a hrala dychovka, môj volebný výsledok bol priamo úmerný výške 
príspevkov Vašich sponzorov, ktorým sa  po voľbách  ich investícia do Vás vrátila v inej 
podobe. Otvorene priznávam, že ma už dlho Vaši oponenti zaplavujú rôznymi 
informáciami odoslanými z anonymných  internetových adries a výzvami, prečo teraz 
neposielam letáky do schránok a neinformujem Popradčanov o nominácii riaditeľa TV  
Poprad - kamaráta 1. viceprimátora, zvyšovaní Vášho platu a  o údajnom alkoholizme. 
Nikdy som sa k tomu neznížil. Navyše, ak išlo o ľudí, ktorí nemajú dosť odvahy na to, 
aby sa pod svoje obvinenia voči Vám a petíciu, ktorá nespĺňala zákonné náležitosti, 
podpísali.
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Od 1. 1. 2017  mestom založená Popradská energetická 
spoločnosť, s. r. o. (PES, s. r. o.) preberá od spoločnosti 
Veolia Energia Poprad, a. s., (predtým Dalkia) výrobu 
a distribúciu tepla a TÚV. Pán primátor, dňa 13. 6. 2016 ste 
na stretnutí so zamestnancami  Veolie verejne, toho času 
ako  konateľ PES. s. r. o., sľúbili, citujem: „Chcem prehlásiť, 
že každopádne rátame s každým jedným človekom, ktorý 
robí  a bude chcieť robiť pre Popradčanov“. Svoje slovo 
ste však nedodržali a mlčali ste ako člen dozornej rady PES, 
s. r. o., keď konateľ tejto spoločnosti,  za peniaze mesta 
Poprad, objednal právne služby súkromnej advokátskej 
kancelárie z Popradu, hoci mesto má svojich právnikov a táto 
pripravila 40 ľudí o odstupné a trinásty plat, na čo mali  podľa  
kolektívnej zmluvy všetci zamestnanci nárok po vydaní 
rozhodnutia spoločnosti Veolia Energia Poprad, a.s. 
o organizačných zmenách. 
Jediný z�vedenia mesta, kto sa zachoval čestne, bol 2. 
viceprimátor Ing. Pavol Gašper, ktorý mi pri odhaľovaní 
pamätnej tabule hokejistovi a� účastníkovi 
protifašistického odboja Antonovi Babonymu, na 
Zimnom štadióne, povedal, že všetci zamestnanci majú 
nárok na odstupné, pretože Veolia v�Poprade končí.  
PES, s. r. o,  si namiesto čestného postupu urobila zo 
zamestnancov Veolie rukojemníkov a podpis pracovných 
zmlúv si podmieňovala podpisom už vopred pripravených 
výpovedí, hoci to bolo v rozpore so zákonníkom práce. 
Údajne bolo zamestnancom povedané, že kto výpoveď Veolii 
nepodpíše, toho mesto nezoberie ani ako vrátnika.  Patril 
som medzi 4 zamestnancov Veolie, ktorí výpoveď 
nepodpísali. Spolu s dvoma kolegami som však podpísal 
v októbri pracovnú zmluvu s PES, s. r. o., ja dokonca  priamo 
v kancelárii konateľa na mestskom úrade. Keď 29. 11. 2016 
Veolia Energia  Poprad, a. s., po vydaní rozhodnutia 
o organizačných zmenách  ukončila dohodou s týmito 4 
pracovníkmi pracovný pomer, konateľ PES, s. r. o., 
bohorovne poprel, že sme podpísali pracovné zmluvy, hoci 
máme ich kópie, čím sa nám chcel pomstiť za to, že sme 
postupovali v zmysle zákona a našich práv.   

Keď som Vás o nekompetentnom a spoločnosť PES, s. r. o. 
poškodzujúcom postupe konateľa Ing. Kubíčka informoval, 
dňa 21. 12. 2016  povedali ste mi, že z morálnych dôvodov 
ma nemôžete prijať do zamestnania, pretože  PES, s. r. o. 
by sa rozsypala.  O tom, kto postupoval morálne, bude 
rozhodovať súd, pretože na spoločnosť PES, s. r. o. je 
podaná žaloba o určenie platnosti pracovnej zmluvy. 
V súvislosti s tým som podal mestu, v zmysle zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám, žiadosť o zverejnenie 
výšky platu konateľa a vedúcich odborov PES, s. r. o., ako 
aj o výšku odmeny  pre A. K.  Hudzik & Partners.  Je 
poľutovaniahodné, že namiesto skúsených a odborne 
zaškolených pracovníkov, vrátane špičkového programátora, 
ktorého náhrada bude stať PES nemalé peniaze, bol bez 
konkurzu prijatý na miesto vedúceho brat konateľa Pohrebno-
cintorínskych služieb, s. r. o. Poprad, bývalý energetik Dalkie, 
s ktorým bol rozviazaný pracovný pomer formálne dohodou, 
no v skutočnosti údajne za viaceré prešľapy, vrátane 
zneužívania služobného automobilu spoločnosti Dalkia na 
nákup grilu v Košiciach a  nesprávne podklady k energiám, 
čim mala byť spoločnosť Dalkia poškodená. V Poprade sa 
opäť začína parodovať  vtip z čias socializmu, aby  sa rodinní 
príslušníci primátora, ktorí ešte nemajú funkciu v niektorej 
z mestských spoločnosti, dostavili na Mestský urad u súdruha 
Žinčicu. Tým že PES nezamestnala 4 skúsených 
pracovníkov, vrátane odborníka na riadiace systémy, 
resp. na ich  miesta príjme nezaškolených zamestnancov 
bez potrebných skúseností, dôjde k�navýšeniu nákladov, 
ktoré spoločnosť zahrnie do fixnej zložky platby za teplo, 
čo v�konečnom dôsledku zaplatia občania Popradu.  
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Tak, ako sa rukojemníkmi delenia koristi, ktorou je Veolia 
Energia Poprad, a. s., stali jej zamestnanci, stali sa 
rukojemníkmi vydierania špekulantov s�pozemkami  
obyvatelia Kvetnice, ktorí po odpredaji pozemkov 
s� prístupom na komunikácie parkujú na cudzích 
pozemkoch, ako uviedla TA 3 14. 12. 2016 v príspevku 
s názvom „Pozemky Popradu skončili v rukách 
súkromníka, mesto vraj vydierali“.
 http://www.ta3.com/clanok/1096149/pozemky-popradu-
skoncili-v-rukach-sukromnika-mesto-vraj-vydierali.html
 Vašou psou povinnosťou malo byť podanie žaloby o  
zrušenie špekulatívneho právneho úkonu v rozpore s dobrými 
mravmi a návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktorým 
by súd do 7 dní rozhodol o zákaze brániť obyvateľom 
Kvetnice k prístupu k ich domom.

 Kto je zodpovedný za to, že vecné bremeno k�pozemkom 
dokonca aj na prístupovú cestu k�lesom mesta, nebolo 
roky zavkladované na katastri?  Neišlo o nebezpečný 
precedens, ktorý sa môže opäť opakovať a o vec hodnú 
osobitného zreteľa?  Namiesto toho ste podľahli vydieraniu 
a prijali podľa Vás zlé rozhodnutie, ktoré je lepšie ako žiadne 
a zámenou pozemkov  s doplatkom 61 000 eur poškodil 
daňových poplatníkov-občanov Popradu.  Pýtam sa, na čo 
sú potom mestu jeho právnici  a prečo si mesto neobjednalo 
právne služby na riešenie  situácie v Kvetnici podobne, ako 
v prípade  bývalých zamestnancov Veolie, pripravených  o 
odstupné?

Vyzývam Vás preto, aby ste si znížili plat na minimum zo zákona, podali návrh na zrušenie 1. viceprimátora Mgr. Wzoša, 
návrh na odvolanie konateľov Pohrebno-cintorínskych služieb, s.r.o. Poprad a�Popradskej energetickej spoločnosti, s. r. o. 
a�podnikli právne kroky na zrušenia „zlého riešenia“ v�Kvetnici. Zisťujem, že po voľbách sa toho veľa nezmenilo a�preto 
zvažujem kandidatúru na primátora v roku 2018 ako kandidát novovznikajúcej strany Nezávislosť a�jednota (NAJ), ktorej 
zámer odstrániť moc oligarchov, zároveň aj biedu a chudobu a�obnoviť právny štát je aj mojím cieľom. Okrem toho  
prehlasujem, že v�prípade zvolenia budem, v�tom čase už ako poberateľ dôchodku, vykonávať funkciu primátora za priemernú 
mzdu v�národnom hospodárstve a�prevýšujúci plat  primátora zo zákona budem rozdeľovať rodinám v�sociálnej núdzi. 
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