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SVEToVÉ ZDRUŽENIE eÝVAíÝcH Čel

|-

Okresný súd Poprad, Štefánikova {0O, 058 01 Poprad
V Poprade dňa í0,42.2013 k spisovej značke 7Cl452l2O12

PoLlTlcKÝGH VAzŇoV so sídlom
v Slovenskej republike, Nám, §v. Egídia 102114,058 Poprad
na základe plnej moci vo veci splnomocnený
Bernolákov a 3291 54, 053 í 5 Hrabušice

zastupovať lng. lmrich Body,

Zr
Vec: Návrh na vykonanie dókazu, návrh na posúdenie konania žalobcu Antona

Danka z hladiska duševného zdravia, možnej poruchy osobnosti, moŽnej
paranoe, chorobného klamania, návrh na zadováženie listín, návrh na
vypočutie svedkov k žalobe o ochranu osobnosti k spisovej znaěke
7cl45212012-34.

xeĎŽe ŽRloecn RNroN oRi.Jxo peRANoloNe xLRMe v tejto veci od 912012
podaniami na polícii a súd, berie úplne spát' podania na osoby, alebo účelovo mení petity
podaní ak je prichytený pri klamstve, vykonštruovaných obvineniach, nevykonatel'nosti jeho

1. Z paranoidného wkonštruovaného klamstva, že žalovaný Bednár a členstvom, funkciou
a činnosťou v tejto veci na žalovaného Bednára prepojené žalované Svetové zdruŽenie
bývalých československých politických vázňov sú len akési nastrčené osobv ktoré kryjú

skutočné osoby ktoré chcú žalobcu Danka pripraviť o funkciu publikovaním klamstiev
a jednou z týchto osób je podřa Danka osoba Body, na ktorú Danko podal trestné
oznámenie a žalobu a potom stiahol žalobu, lebo krivo obvinil osobu Body a sú na osobu
Danka v tejto veci podané trestné oznámenia,

2, Z paranoidného vvkonštrugvaného klamstva, že žalovaný Bednár a členstvom, funkciou
a činnosťou v tejto veci na žalovaného Bednára prepojené žalované Svetové združenie
bývalých československých politických vázňov vvchádzajú vo svoiich listoch
adresovanÝch žalobcovi Antonovi Dankgy! í čl{nXu publikovaného osqbou Bodv na
www.popradradio.sk prevzatím * z aBonvmnei, *uahrsničnei? stránkv
http://www.scribd.comldocl83082958lPoGo, čím vraj boli publikované nepravdivé
informácie. Dókaz-,,článok", ale Danko nepredložil vyšetrovatel'ovi, prokurátorovi, sudcovi
do trestnáho oznámenia, žaloby od 9l2a12 do 8i2013 a Danko vzal úplne spáť žalobu
proti osobe Body, Body totiž nikdy nenapísal, nepublikoval taký článok na popradradio.sk
prevzatim zo scribd,com, Pre lživé obvinenie občana Bodyho primátorom Dankom bez
dókazu - ,,článku", bola ako lživý ,,dókaz" predložená Žiadosť o informáciu z 18.9.2a12
Mestského úradu Poprad s e.č.69321, čím bolo neoprávnene nakladané s osobnými
údajmi občana Bodyho-listinami Mestského úradu Poprad v súkromných podaniach pre
účel krivého obvinenia Danka. prednostka Mestského úradu nemá informácie ako sa
listiny uvedenej žiadosti a ďalšie evidované dokumenty dostali do súkromných podaní
Danka na policiu a súd.

3. Z paranoidného vvkonštruovaného klamsfua, s ciel'om spojiť a žalovať klamstvom, že
žalovaný Bednár a členstvom, funkciou a činnost'ou v tejto veci na žaíovaného Bednára
prepojené žalované Svetové združenie bývalých československých politických vázňov
doručili 1O.9.LQ2_VÝrvu na odstúpgnie kde s.a,píše gkrem iného, že.,...pisatel'má za to. Že

na internetoyÝcllstránkach,www.§cribd.conridqc/B3082958/PoGo a www.popradradio sú
publikované údaie a článkv. ktoré sa tÝkaiú snósobu na{ob$dnutia maietku oznamovateťa
v období výkonu funkcie primátora Mesta Poprad,...,,". Toto b_urdenie Danka ie len ďalŠia
Dankova lož z dóvodu, že podfa zverejneného dokumentu na http:l4iryvw.szsp]{.old je
v dokumente uvedený len tento text ktolý vóbec nesúvisí s petitom podania Danka na
políciu, súd: ,,Nemožnp prehliadnuť ani skutočnosti a fal<tv uvereinené na webovei
stránke http:ťwwwpopradradio.s!ď . Teda nie je tam uvedený text, ale je to zámerne ako
lož uvádzané- ,,sú publikované ůdaje a č|ánky, ktoré sa týkajú spósobu nadobudnutia



majetku oznamovatel'a v období výkonu funkcie primátora Mesta Poprad.,...," Zároveň je
text týkajúci sa
informácií

www,popradradio.sk odstavcami oddelený od textu, ktoný sa týka
na stránkach http://wvrrw,scribd, com l docl83}829S8lPoGo,

http://vimeo.com/37603755 - obr.9, 1 0.

4, Kedže žalobca v bode ll. žaloby uvádza, že majetok primátora Danka bol preverovaný
orgánmi polície a žiadnym spósobom nebolo zistené porušenie zo strany Žalobcu, pričom
také tvrdenie žalobcu je zatial' neoveritel'né a rozsah a dóslednosť preverovania nie je
možné nijak dókazom overit' a preskúmat' a existujú indície a dókazy o ,,úČelovosti
konania polície a prokuratúry v prospech žalobcu" a proti verejnému záujmu, kedŽe
žalobca žiada za uverejnenie nepravdivých informácií ospravedlnenie, ale žalobca ani
neuvádza, ktoré informácie sú nepravdivé a ktoré pravdivé ztých podl'a neho
publikovaných pričom žalobca ani neuvádza kde, kedy, ako boli nepravdivé informácie
publikované,

II.

Navrhujeme súdu, aby vyžiadal
PREVEŘoVAN|A MAJETKU pRlMAToRA DANKA na základe podnetov osoby lng.lmrich
Bodyho a bola z nich urobená kópia do súdneho spisu

1, preverovanle podozrenia z trestného ěinu leqalizácie príimov z trestnei
nnosti úua policainého zboru v

_506/0EK_PP_ - vyšetrovatel' kpt.JUDr.Peter Bežila, niekol'ko krát

policainého zboru, s genézou ,,popradského účelového presmerovania na netrestné konanie
preverovania majetku a následné pozmenenia trestného predmetu preverovania" a predtým

,,prehadzovania" si spisu ,,z hora dole", potom ,,zdola hore" a zase ,,zhora dole" .až na Okresné
iiaditelstvo Poprad, kde sá tento podnet dostal na preverovanie odstúpením z Úradu boja proti

korupcii prezídia policajného zboru na tJrad justičnej a kriminálnej polície Krajského riaditelstva
policajného zboru v Prešove, následne odstúpením na Odbor kriminálnej polície OR P.Z Poprad,
násle<jne odstúpením na netrestné konanie pre Spravodajskú jednotku finančnej polície Úradu boja
proti organizovanej kriminalite a následne po st'ažnostiach na nekonanie v preverovaní v trestnej
veci opát' do Popradu na Odbor kriminálnej polície ORPZ Poprad, kde vykonali účelové
,,pozmenenie predmetu preverovania",

2. preverovanie póvodu maietku Spravodajskou jednotkou finaněnej polície
úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru pod
číslom PPZ_BOK_FP_IV_í-OgU2a11 - mjr.Mgr, Gapek Marián v zmysle zákona
č.101l201CI o preukazovaní póvodu majetku

Navrhrdemg súdu 4ADoJÁŽlŤ T|ETO LIST|NY na overenie pravdivosti a nepravdivosti
tvrdení žalobcu:

1, Vozidlo Bentley vo vlastníctve primátora Danka podía médiíobstarané za vyše 170tisíc
€ (5 - 8 000 CI00 Sk)
Darovacia zmluva na vozidlo Bentley, ktoré vraj daroval podnikatef Kováčik primátorovi
Dankovi, Kúpna zmluva vozidla Bentley, colné, daňové, poistné a registraČné doklady
súvisiace s kúpou, dovozom a registráciou vozidla Bentley z Vel'kej Británie na Slovensko
a do Popradu ktoré súvisia s vozidlom Bentley vo vlastníctve primátora Danka.



2, Byt v Londýne ktoný bol vo vlastníctve primátorá Danka podfa médií - údajne byt číslo
,!001 vo veži Kingsway v londýnskej štvrti Noňh Finchley Vetkej Británii, kúpený za 285
tisíc libier v roku 2007 , pri kuze v roku 2007 GBP/SK asi 1:50-54, asi za 14,2-15,3 milióna
Sk, údajne predaný za 25a tisíc libier v roku 2010, pri kurze v roku 2010 GBP/€ asi 1.0"9,

asi za 225 tisíc €,
_Kúpna zmluva bytu v Londýne o kúpe bytu primátorom Dankom, Predainá zmluva bytu

v Londýne o predaji bytu primátorom Dankom, Daňové priznania z Vefkei Británie ktoré
súvisia s kúpou a predajom byt primátora Danka vo Veťkej Británii, Bankové výpisy ktoré
súvisia so sumami pri kúpe a predaji bytu v Londýne primátorom Dankom, Doklad
pofurdzujrici vla§nenie finančných prostriedkov primátorom Dankomna na taký drahý byt,
Doklad o uložení finančních prostriedkov z predaja bytu

g. Úěet v Lorrdýrre v §anke Ltoyds T§B v §utll€ asi íl§t7&4§§ napilgliad 3.í1,2008

- Všetky kópie pohybu na účte od jeho založenia
4. Učty na Slovensku
- Všetky kópte pohybu na účtoch na Slovensku
5. Všetky daňové priznania Antona Danka ad zařtku výkonu verejných funkcií zástupcu

primátora, poslanca NR SR, primátora, a funkcii v prešcvskom kraji.
6. Zoznam celého majetku lďefý Ánton §anko vl*stt}il alebo uživat d začátkt"l qýkonu

verejných funkciízástupcu primátora, poslanca NR SR, primátora, a funkciív prešovskom
kraji a před nástupom do funkcií.

Navrhujeme súdu PREDVOLAN|E SVEDKOV :

1. lng, Atona Danka - žalobcu, primátora Mesta Poprad, bytorn v Poprade, klamára,
|doqý sa má vyjadriť k ním wádzaným klamstvám, nepravdivým dókazom, tvrdeniam
uvádzanýmiv žalobe a policajnom spise vo veci, v celom rozsahu vo veci.

2. tlq. Oíga §stďť!á - prednostka Mestského úradu Mesta Poprad, bytom v Poprade,
ktorá sa má vyjadrť, ako §a dostali dokurnenty evidované mestským úradom Poprad
do súkromných podaní Antona Danka na palíciu, súd.

3. Vyšetrovateř policajného zboru kpů !*gn Gcn$qovslrý-Odbar krirr*irÉlrej polície
Poprad a prckurátor Okresnej prokuratury Poprad JUDr.Michal Bemčák ktoí sa
majú vyjadrť k tomu, prečo pri nespochybnitetne lživých obvineniach stjvisiacich
s osobarni Body, Bednár, §vetově združenie bývalých československých politických
vázňov a lžŤvom svedectve lng,Danka, nebolo zaóaté trestné stíhanie voči osobe
Anton Danko.

Navrhujerne súďu postldť konania žalobcu Antona Danka z hťadiska duševného
zdravia, rnožnei poruchy ceobnosti, možnej paranoe, chorobného klamania.

Vyššie uvedené sa navrhujú s poukazom na poWrdenie alebo vyvrátenia tvrdení žalobcu
v žalobe

lng. lmrich Body
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