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Vážený pán
Generálny prokurátor Slovenskej republiky
JUDr. Jaromír ČIŽNÁR
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava

Poprad 16. 1. 2018
Vec:
Trestné oznámenie pre podozrenie z tr. činu krivého obvinenia, konfliktu záujmu
a podozrenia z nelegálne nadobudnutého majetku Regionálneho riaditeľa SPF Poprad Ing.
Ivana Tudaja
Trestné oznámenie pre podozrenie z tr. činu krivého obvinenia, ktorého sa dopustil
Ján Švirloch
Námietka predpojatosti Okresnej prokuratúry Poprad -návrh na odňatie veci
I.
Vážený pán Generálny prokurátor, vo verejnom záujme som podal podnety o podozrení
z trestnej činnosti porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a ďalších podozrení z 20.
2. 2017 a 23. 3. 2017, ako potvrdzujem v prílohe, ktoré sa týkali okrem popradského primátora
aj štátneho zamestnanca–riaditeľa Regionálneho odboru Slovenského pozemkového fondu
v Poprade Ing. Ivana Tudaja.
V súvislosti so súdnym sporom obyvateľov bytového domu, ktorým pozemková mafia
bráni parkovať pred ich domom, ma v marci 2017 kontaktoval pán Martin Gavor, ktorý so
skupinou vlastníkov bytov inicioval podanie návrhu na vydanie neodkladného opatrenia. Kvôli
tomu ho pred kanceláriu primátora vo februári 2017 údajne napadol Ing. Ivan Tudaj
o čom mi predložil oznámenie na políciu. Požiadal ma zároveň o pomoc vo veci
psychického nátlaku zo strany Ing. Ivana Tudaja na neho a jeho manželku. Následne ma na
vlastnú žiadosť navštívil v kancelárii občianskeho združenia, ktorého som štatutárom a požiadal
ma o pomoc, keďže vedel, že združenie poskytuje pomoc jednak radami ako aj medializáciou na
internete. Keďže išlo o rozsiahly prípad, rozhovor bol zaznamenaný na zvukový záznam, aby
som mohol uvedené informácie neskôr písomne spracovať. Pán Gavor mi doslova povedal, že
s informáciami môžem robiť všetko čo uznám za vhodné len, aby som mu pomohol. Na
základe tohto rozhovoru bol spracovaný a uverejnený príspevok aj s oznámením na políciu pána
Gavora na stránke www. necenzurovane.net s názvom Za koho kope popradský primátor Jozef
Švagerko 1 a 2.
Keďže v tomto zvukovom zázname boli aj informácie o podozrení z korupčného
správania primátora, vo verejnom záujme som podal podanie Kancelárii predsedu vlády SR,
odbor prevencie korupcie, ako potvrdzujem v prílohe oznámením č. 7718-37751/2017/KPV
OPK o postúpení podania na vybavenie príslušnému štátnemu orgánu zo dňa 7. 8. 2017.
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Následne so bol vypočutý vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry národná protikorupčná
jednotka expozitúra Východ, ktorému som tento zvukový záznam odovzdal ako dôkaz. Vec vola
vedená pod sp. zn. ČVS: PPZ-994/NKA-PK-VY-2017.
II.
V dôsledku týchto podaní preukázateľne došlo ku krivému obvineniu mojej osoby,
čoho sa dopustil Ing. Ivan Tudaj, ktorý na mňa v roku 2017 podal trestné oznámenie ako
mi bolo povedané vyšetrovateľom polície pre ohováranie. Dôvodom mala byť skutočnosť, že
som mal nepravdivo uviesť že došlo k incidentu medzi ním a pánom Gavorom, čo sa podľa neho
nezakladá na pravde. Vyšetrovateľ polície mi položil otázku odkiaľ som mal túto informáciu.
Povedal som mu, že mi pán Gavor o tom predložil oznámenie z polície a osobne ma navštívil
o čom môžem predložiť zvukový záznam.
V príspevku uverejnenom na internete som okrajovo uviedol len to, že tým, že došlo ku
konfliktu medzi Ing. Tudajom a pánom Gavorom pred kanceláriou primátora v Poprade
sa Ing. Tudaj nepriamo priznal, že je zainteresovaný v špekulácii s prístupovou cestou.
K oznámeniu podanom na políciu pánom Gavorom som uviedol tento text. Citujem :

Oznámenie o fyzickom napadnutí občana, ktorý inicioval podanie návrhu súdu
vo veci špekulácie s pozemkami v Kvetnici, riaditeľom OR SPF v Poprade,
priamo pred kanceláriou primátora. Dotyčný sa týmto agresívnym správaním
nepriamo usvedčil, že stojí v pozadí vydierania občanov pozemkovou mafiou.
Incident bol zaznamenaný kamerovým systémom.
Všetky uvedené informácie o podnikateľkách aktivitách Ing. Tudaja sú verejne
dostupné na internete
Okresná prokuratúra Poprad vec dozorovala pod sp. zn. sp.zn. 1Pn 907/17/7706.
Týmto trestným oznámením som bol Ing. Ivanom Tudajom nepravdivo a krivo
obvinený s úmyslom privodiť mi trestné stíhanie, čím mám byť zároveň zastrašovaný
pozemkovou mafiou, ktorá má zrejme možnosť zasahovať do nezávislosti Okresnej
prokuratúre v Poprade, čo potvrdzuje postup Okresného prokurátora JUDr. Rodaniča, ktorý
uznesenie vyšetrovateľa OR PZ Poprad, ktorý trestné oznámenie Ing. Ivana Tudaja odmietol
vyhodnotil tak, že vec postúpil Obvodnému oddeleniu polície Poprad ako prečin porušovania
dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 ods. 1 Tr. zák.
Prokurátor konal zjavne na podnet Ing. Ivana Tudaja, ktorý proti uzneseniu vyšetrovateľa
OR PZ Poprad podal sťažnosť, pričom oprávnenou osobou pre podanie trestného
oznámenia pre prečin porušovania dôvernosti ústneho prejavu mal byť pán Martin Gavor
a nie Ing. Ivan Tudaj, ktorý nebol účastníkom nahrávaného rozhovoru.

II.
Súčasne podávam trestné oznámenie na Regionálneho riaditeľa Slovenského
pozemkového fondu Ing. Ivana Tudaja aj pre konflikt záujmu, zneužívanie právomoci
verejného činiteľa
a podozrenie z nelegálne nadobudnutého majetku. Je preukázateľné, že
začiatkom roka 2016, podnikateľský subjekt Danmir s.r.o., zastúpený podnikateľom z
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Kežmarku, Danielom Vujčikom, (tento podnikateľ podľa OR SR mal v minulosti predmet
činnosti bufet s rýchlym občerstvením, neskôr došlo k účelovej zmene na stavebné činnosti)
odkúpil od spoločnosti Seniorpark n.o. zastúpenej PhDr. Adelou Dovalovou pozemky aj s
prístupovou cestou k bytom obyvateľov Kvetnice a prístupom k lesom mesta Poprad. Tichým
spoločníkom Seniorparku je Ing. Ivan Tudaj, ktorý bol v minulosti riaditeľom Aiparkupredchodcu Seniorparku. Nakoľko je štátnym zamestnancom–riaditeľom Regionálneho
odboru Slovesného pozemkového fondu v Poprade, oficiálne už nefiguruje v žiadnom z
týchto subjektov. Napriek tomu, že je štátnym zamestnancom, figuruje v spoločnom
podniku SELLEX TATRY, s.r.o. spolu s firmou Jana Telenského, prepojeným s JUDr.
Beňom, s ktorými robi obchody s pozemkami.
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3116&SID=8&P=0 (Pre bližšie vysvetlenie je potrebné
uviesť, že sa jedná o tri sféry záujmov, ktorých spoločným menovateľom sú prístupové cesty
ako prostriedok zisku pre špekulantov. Jednu cestu ku kostolu má vo vlastníctve Ondrej Žemba,
bývalý majiteľ Tatravagónky spolu s Milanom Kušmirekomm (alias Ježkom.) Cestu k bytovým
domom Seniorpark a cestu k lesom mesta Poprad Danmir, s.r.o).
Dôkazom prepojenia primátora s Ing. Ivanom Tudajom je, že jeho dcéra Mgr. Nicola
Tudajová, je koncipientkou v Advokátskej kancelárii JUDr. Jezefa Beňa, ktorý má s mestom
podpísané lukratívne zmluvy za právne služby, pričom mesto má svojich platených právnikov.
Mladá koncipientka Nikola Tudajová, ktorá iba nedávno úspešne absolvovala advokátsku
skúšku, je pritom milionárkou a vlastní niekoľko lukratívnych nehnuteľností v Poprade a
prepychový vozový park. Jej otec - štátny zamestnanec, ktorý dlhé roky z pozície riaditeľa
ovláda Slovenský pozemkový fond - regionálnu pobočku v Poprade, sa zapisovaním
nehnuteľností a luxusných vozidiel značky BMW na svoju dcéru-právničku papierovo zbavuje
akýchkoľvek dokázateľných majetkových prepojení, aby sa vyhol obvineniam z klientelizmu,
možnej korupcie a preverenia jeho majetkových pomerov. Existuje dôvodne podozrenie, že
jeho oficiálne priznaný a zdanený príjem štátneho úradníka nezodpovedá výške majetku,
ktorý prepisuje na svoju dcéru a ktorý by si z legálne zdanených príjmov a platu nemohol
dovoliť. Keďže sa jedná o dôvodné podozrenie z nelegálneho nadobudnutého príjmu
v zmysle zákona je potrebné postúpiť túto časť podnetu Spravodajskej jednotke finančnej
polície.
III.
Zo strany Okresnej prokuratúry Poprad nejde v tomto prípade o prvý prípad so znakmi
zasahovania do nezávislosti prokuratúry a zneužívania právomoci, obdobne sa postupovalo aj
v prípade podania tr. oznámenia na mňa za ohováranie rodinným príslušníkom primátora Jánom
Švirlochom zo dňa 25.7.2017 sp. zn. ČVS:ORP-187/2-VYS-PS-2017. Táto vec bola
dozorovaná Okresnou prokuratúrou Poprad pod. sp. zn.1PN341/17/7706 a vec bola
vyšetrovateľovi vrátená na došetrenie, keďže so bol vypočúvaný ešte raz.
Aj v tomto prípade ide o krivé obvinenie mojej osoby pretože ako dokazuje leták
a závery vyšetrovateľa, meno Jána Švirocha nebolo nikde uvedené a všetky údaje uvedené
v letáku boli dokázateľné pravdivé. Zjavne ide o zastrašovanie mojej osoby a úmyselné
privodenie trestného stíhanie na podnet primátora alebo ľudí z jeho okolia, teda ide aj
v tomto prípade o trestný čin krivého obvinenia.
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VI.
Na základe uvedených dôvodu je dostatočne preukázateľná predpojatosť Okresnej
prokuratúry Poprad a zjavné zasahovanie do jej nezávislosti. Navrhujem preto, aby vec
bola odňatá Okresnej prokuratúre Poprad a pridelená inej Okresnej prokuratúre.
Závažnosť týchto dôvodov potvrdzuje aj prípad postupu Okresnej prokuratúry vo veci
jazdy pod vplyvom alkoholu popradského primátora Ing. Jozefa Švagerka, ktorý hoci sa jednalo
o hladinu alkoholu vyše 1 promile nebol umiestnený do CPZ a vec nie je ani po piatich
mesiacoch uzatvorená. Ako uviedli média, manželka službukonajúceho prokurátora je vedúcou
právneho oddelenia na Mestom úrade.
Z Okresnou prokuratúrou Poprad mám negatívne skúsenosti a nedôverujem jej tiež preto,
lebo v minulosti vo veci preverovania podozrenia z týrania blízkej alebo zverenej osoby
bývalého prominenta v Poprade, ktorého vtedy kryli rovnako ako súčasného primátora,
nepodporila čestného prokurátora nebohého JUDr. Miroslava Juhasa, ktorý túto vec, v ktorej
došlo k mareniu spravodlivosti a vyšetrovania dozoroval a tento zo zúfalstva spáchal v roku 2013
samovraždu a zanechal dve malé deti. Oficiálna verzia tvrdí, že dozoroval drogovú trestnú
činnosť ako mi bolo oznámené Generálnou prokuratúrou keď som podal podnet pre podozrenie
z možného nátlaku na tohto prokurátora. Dodávam, že každý prokurátor dozoruje aj drogovú
trestnú činnosť, keďže je to náplň jeho práce, ale to nie je dôvod k tomu, aby si vzal život.
Pokiaľ zastrašovanie a krivé obviňovanie mojej osoby bude za asistencie Okresnej
prokuratúru Poprad aj naďalej pokračovať, budem nútený obrátiť sa so žiadosťou o ochranu na
Kanceláriu predsedu vlády SR odbor prevencie korupcie, pretože je neprípustné, aby v štáte,
ktorý je členom EÚ a vyhlasuje, že je právnym štátom bol niekto krivo obviňovaný za to, že vo
verejnom záujme upozornil na podozrenie z nezákonného a nemorálneho konania, odovzdá
pritom zvukovú nahrávku priamo polícii a za to má byť obvinený a trestne stíhaný na
objednávku ľudí, ktorá zasahujú do činnosti Okresnej prokuratúry v Poprade. Týmto sa zjavne
sleduje privodenie môjho trestného stíhania, aby som nemohol ako trestaný kandidovať
v komunálnych voľbách a aby som nemohol ako trestaný byť štatutárom Svetového združenia
bývalých politických väzňov. Pokiaľ mi táto ochrana nebude poskytnutá neostane mi nič iné ako
požiadať zastupiteľstve úrady zahraničných štátov vrátane Ruskej federácie o politický azyl.

Prílohy:
1. Podanie GP SR zo dňa 20.2. 2017
2. Podanie GP zo dňa 23. 3. 2017
3. Oznámenie o priestupku Č:p. DU: 464/2017 zo dňa 16.2. 2017
4. Oznámenie Kancelárie predsedu vlády SR odbor prevencie korupcie č. 771837751/2017/KPV OPK zo dňa 7.8.2017
5. Predvolanie OR PZ Poprad ČVS:ORP-187/2-VYS-PS-2017 zo dňa 25.7.2017
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