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Vážený pán konateľ PES, 
s poľutovaním Vám musím oznámiť, že po telefonickom rozhovore zo dňa 16. 12. 2016, kedy ste mi 
bohorovne  oznámil,  že  som spolu  s pánom Petrom Michlíkom nepodpísal  pracovnú zmluvu,  ste 
u mňa stratili  dôveru ako konateľ dôležitej spoločnosti mesta Poprad.  Hoci  záznam z mobilného 
telefónu nemá právnu váhu ako dôkaz, jednoznačne odhaľuje Vaše charakterové vlastnosti.  
  
Zároveň Vám oznamujem, že mám vážne obavy, že tak ako ste dokázal zaprieť nos medzi očami 
a klamať,  hrozí,  že  budete  postupovať aj  pri  riadení  spoločnosti  PES,  ktorej  príjmy budú  tvoriť 
peniaze občanov Popradu, ktorým by nemalo byť ľahostajné čo všetko bude zarátané do ceny tepla. 
V konečnom dôsledku mám aj obavy, že to môže politicky poškodiť aj samotného primátora mesta 
Poprad.  
  

Vaš postup, namiesto bezproblémového  zabezpečenia prevádzky od 1. 1. 2017, riešiť ako 
prioritné  odstupné  4  zamestnancov,  ktorí  postupovali  na  rozdiel  od  spoločnosti  PES  v súlade 
s platnou  legislatívou  a týchto  z pomsty,  hoci  sa  jedná  o zaškolených  a skúsených  odborníkov, 
vyhadzovať  z práce,  považujem za  chybné  rozhodnutie  a   ješitné  diletantstvo,  ktoré  poškodzuje  
meno  novozaloženej  spoločnosti  PES.  Navyše  z ľudských  a etických  dôvodov,  vyhodiť  vo 
vianočnom čase na ulicu zaškolených odborníkov so skúsenosťami, pričom sa jedná o pracovníka 
s dvoma malými deťmi  a pracovníkov,  ktorí  mali  1,5  až  2,5  roka  pred  dôchodkom,  možno bez 
zveličovania označiť ako  cynickú bezohľadnosť. 
  

Vo  verejnom  záujme  občanov  Popradu,  v zmysle  zákona  o slobodnom  prístupe 
k informáciám  požiadam Mesto Poprad, keďže je 100% účastníkom spoločnosti PES o informácie 
o výške  platov  konateľa,  vedenia  jednotlivých  rezortov  a  o informáciu  o výške  sumy za  právne 
služby poskytnutej A.K. Hudzik & Partners.  
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