
Subject: NEOPRÁVNENÉ TISÍCOVÉ ODMENY PRE VICEPRIMÁTOROV 
Dobrý deň. 
  
Minule som vám písal, že viceprimátori Wzoš a Gašper dostali ku svojmu platu viceprimátora 
v rozpore so zákonom niekoľko tisícovú odmenu odmenu. Chcem vás upozorniť na to, že 
pravdivosť mojich tvrdení potvrdila aj poslankyňa Anna Schlosserová. Môžete si to prečítať 
tu: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1154450067899798&id=16990436968
7711 
  
Anna Schlosserová - Otvorená samospráva: Evička ak by nebola, tak to nezdieľam. Ja bez 
argumentov nikdy nezverejňujem len to, čo sa šušká. Overené, potvrdené aj s prijatými 
opatreniami.Boli sme upozornení emailom všetci poslanci, takže bolo potrebné aj konať z 
našej strany. 
  
Anna Schlosserová - Otvorená samospráva: Hovorila som s primátorom Mesta Ing. Jozefom 
Švagerkom aj zo zamestnancami príslušných oddelení mestského úradu na tému vyplatených 
odmien dvom viceprimátorom Mesta Poprad v mesiaci február 2016. Odmeny boli skutočne 
vyplatené a vo výplatnom termíne v mesiaci marec 2016 boli neoprávnene vyplatené odmeny 
dvoch viceprimátorov vrátené na účet Mesta Poprad. Sľúbila som Vám, že to overím, tak 
plním sľub. Generálna prokuratúra iste preveruje podanie pána Petra Kováča a v prípade 
konkrétnych zistení aj vyvodí trestno právnu zodpovednosť konkrétnych osôb. 
  
Chcem sa pani Schlosserovej ohromne poďakovať za to, že sa nebojí bojovať za pravdu 
a hovoriť ľuďom pravdu. Ona a niekoľko ďalších poslancov (Kubus, Pčola, Baran, Lajčák, 
Gapa, ...) sú tí jediní, ktorí si svoju funkciu zastávajú tak ako majú a môžu sa pozrieť ľuďom 
smelo do očí. 
  
Jasne sa teda potvrdilo, že obaja viceprimátori získali odmeny neoprávnene a som 
presvedčený, opakujem že SOM PRESVEDČENÝ o tom, že obaja viceprimátori vrátili tieto 
odmeny len preto, lebo táto informácia unikla z prostredia mestského úradu a dostali sa pod 
tlak verejnej mienky. Reakcie ľudí si môžete prečítať napríklad tu: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1091198147598747&id=19753516029
8388 
  
https://www.facebook.com/854659164604083/photos/a.963615713708427.1073741828.8546
59164604083/990656041004394/?type=3&theater 
  
A som presvedčený o tom, že tento skutok je natoľko závažný, že si o toho zaslúžia vedieť 
všetci Popradčania. Opýtajte sa na mestskom úrade kto nariadil vyplatiť obom zástupcom 
primátora mesta tieto odmeny? Kto všetko a na základe koho príkazov sa podieľal na procese 
vyplatenia týchto odmien? Kto za to nesie trestoprávnu zodpovednosť? Aké dôsledky z toho 
mesto vyvodilo? Opýtajte sa na generálnej prokuratúre ako prebieha vyšetrovanie? Bol už 
zistený páchateľ? Aký trest mu hrozí? Opýtajte sa ľudí v uliciach čo si o tom myslia. 
  
Dúfam, že sa na to pozriete a napíšete ľuďom pravdu, lebo to zaujíma všetkých Popradčanov. 
  
Peter Kováč 
   
 

  



Keď sa táto kauza prevalila a podal som na základe dôkazov trestné oznámenie, tak obaja 
viceprimátori podľa mojich informácií svoje odmeny zase potichu mestu Poprad vrátili. Som 
však presvedčený o tom, že ak by sa to neprevalilo, tak by si tieto odmeny samozrejme s 
veľkou radosťou nechali. 
  
Čo ma však šokuje najviac je to, že neviem o tom, že by bol za túto krádež verejných peňazí 
vôbec niekto trestne stíhaný. To čo je potom Slovensko za právny štát? To môžem ja prísť do 
obchodu, ukradnúť tovar za 2600 EUR a keď mi na to neprídu, tak si ho nechám a keď mi na 
to prídu, tak ho vrátim do obchodu a nič sa vlastne nestalo a môžem žiť pokojne a slobodne 
ďalej - VŠAK SOM HO VRÁTIL TAKŽE SA VLASTNE NAKONIEC NIČ 
NEUKRADLO... Nebude ma za to nikto stíhať??? Je to hnus a obrovská hanba!!!!!! 
   
Sent: Monday, February 29, 2016 at 4:09 PM 
From: "Peter Kovac" <kovac.peter@mail.com> 
To: GPSR@genpro.gov.sk 
Cc: tasr@tasr.sk, teraz@tasr.sk, sita@sita.sk, wbn@sita.sk, redakcia@sme.sk, 
spravodajstvo@sme.sk, web@sme.sk, pravda@pravda.sk, domov@pravda.sk, 
marek.nemec@ecopress.sk, cas@cas.sk, karvas@firma.zoznam.sk, tipy@topky.sk, 
plusjedenden@pluskari.sk, online@7plus.sk, zavodska@7plus.sk, luknar@7plus.sk, 
spravodajstvo@stv.sk, vsv@rtvs.sk, sekretariatcsap@markiza.sk, noviny@joj.sk, 
tipy@ta3.com, slivensky@gmail.com, tribula@markiza.sk, Peter.Bercik@korzar.sk, 
Renata.Nemethova@korzar.sk, Stela.Krausova@korzar.sk, Martin.Belej@korzar.sk, 
Jana.Pisarcikova@korzar.sk, handzus@global24.sk, ivancakova@global24.sk, 
maria@podtatranske-noviny.sk, ada@podtatranske-noviny.sk, redakcia@podtatranske-
noviny.sk, podtatranskenoviny@noviny24.sk, redakcia@noviny24.sk, riaditel@tvpoprad.sk, 
redakcia@tvpoprad.sk, noviny-poprad@pp.sknet.sk, mailing@pavolgasper.sk, 
adrian.kromka@gmail.com, lajcvla1@gmail.com, p.brenisin@centrum.sk, 
kavkaondrej@gmail.com, baranmilan4@gmail.com, zahrada.potreby@azet.sk, 
arne.krotak.poprad@gmail.com, hankaschloss@centrum.sk, anna.ondrusek@gmail.com, 
rudolfkubus@gmail.com, sichrovska@adus.sk, sbozon2000@yahoo.com, 
dr.michal.rusnak@gmail.com, gapus@zoznam.sk, stefan@pcola.sk, madzinova@gmail.com, 
glem@mail.t-com.sk, kovac.peter@mail.com 
 
Subject: Trestné oznámenie 
Vážená generálna prokuratúra, 
  
týmto podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za závažné porušenie zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa paragrafu 25 odsek 8, citujem: „Poslancovi, ktorý je 
na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto 
mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce.“ Zdôrazňujem slová „patrí 
namiesto MZDY alebo INEJ ODMENY v zamestnaní primeraný PLAT OD OBCE“. 
Poslanec, ktorý je na výkon funkcie zástupcu dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania podľa 
tohto zákona nesmie dostať žiadnu ODMENU. 
  
V podmienkach Mesta Poprad sú takýmito osobami zástupcovia primátora Ing. Jozefa 
Švagerka – 1. zástupca primátora mesta Mgr. Igor Wzoš a 2. zástupca primátora mesta Ing. 
Pavol Gašper. 
  
Mesto Poprad vyplatilo 1. zástupcovi primátora mesta Mgr. Igorovi Wzošovi k platu navyše 
aj ODMENU údajne vo výške 2600 EUR. Odmena mu bola vyplatená vo februári 2016 za 



mesiac január 2016. Dôkazy nájdete v účtovnej evidencii na Ekonomickom odbore 
Mestského úradu v Poprade. 
  
Mesto Poprad vyplatilo 2. zástupcovi primátora mesta Ing. Pavlovi Gašperovi k platu navyše 
aj ODMENU údajne vo výške 2600 EUR. Odmena mu bola vyplatená vo februári 2016 za 
mesiac január 2016. Dôkazy nájdete v účtovnej evidencii na Ekonomickom odbore 
Mestského úradu v Poprade. 
  
Žiadam Vás o rýchle začatie vyšetrovania, aby ste dokázali zdokumentovať toto porušenie 
zákona, kým nedôjde k možnému zahladzovaniu dôkazových materiálov. Z prostredia 
mestského úradu totiž prenikli informácie, že tento prípad chcú páchatelia zahladiť tak, že 
v marci 2016 za mesiac február nebude viceprimátorovi Mgr. Igorovi Wzošovi a Ing. Pavlovi 
Gašperovi vyplatený žiadny plat, čím by sa predstieralo, že išlo vlastne o „omylom“ 
predčasne vyplatený plat, ktorý bol „omylom“ vyplatený o jeden mesiac skôr ako na neho 
vznikol právny nárok. 
  
Kto nariadil vyplatiť obom zástupcom primátora mesta tieto odmeny? Kto všetko a na základe 
koho príkazov sa podieľal na procese vyplatenia týchto odmien? Kto za to nesie trestoprávnu 
zodpovednosť? 
  
Žiadam o vyvodenie trestoprávnych dôsledkov pre všetky osoby, ktoré sú zodpovedné za 
uvedené porušenia zákonov. 
  
Peter Kováč 
  

 


