
PETÍCIA 
za vyhlásenie miestneho referenda v meste Poprad o odvolaní primátora

My, podpísaní občania, žiadame Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad, aby v súlade s § 13a, ods. 3, písm. a), bod 1. 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vyhlásilo miestne 
referendum v meste Poprad o odvolaní primátora mesta Ing. Antona Danka. Petíciu zdôvodňujeme zistením závažných 
skutočností uverejnených na viacerých webových stránkach, ktorých zoznam aj s výzvami je uverejnený na webovej 
stránke http://szcpv.org/12/vyzvaprimatorovi.html:

 Z uvedených skutočností:
- dar - luxusný automobil za 170 tisíc Eur  - získanie a predaj luxusného bytu v Londýne
- dva luxusné byty v Coloseu v Bratislave  - luxusný byt v Poprade
- uvedenie mena primátora v spise SIS „Gorila“ - výpredaj majetku mesta v období 2002-2012
ako aj z ďalších, súvisiacich s jeho osobou a majetkom, ktorý nadobudol v období výkonu funkcie, je dôvodné podozrenie, 
že výška tohto majetku nezodpovedá zdaneným príjmom uvádzaným v jeho majetkových priznaniach.

Všetci vieme, že pán Danko vykonal mnoho dobrých vecí pre mesto Poprad, ale je na nás, aby sme posúdili, za akú 
to bolo cenu a či osobný prospech, ktorý z toho získal - považujúc ho za odmenu, je primeraný. Vždy keď pán Danko 
hovorí, ako úžasne a zodpovedne pracuje pre mesto Poprad a nás Popradčanov a ako mu záleží na meste a jeho 
občanoch, zamyslíme sa aj nad tým, aké fantastické výhody si za to zabezpečil. 

Tieto skutočnosti poškodzujú dobré meno mesta Poprad na Slovensku i v zahraničí, pretože v demokratických 
krajinách je pravidlom, že sa pri takýchto podozreniach odstupuje z funkcie. To primátor odmietol a nevyužil TV Poprad 
a miestnu tlač, aby uvedené podozrenia hodnoverne vyvrátil. Jeho jedinou reakciou bolo podávanie trestných oznámení 
a žalôb na každého kritika, ignorujúc skutočnosť, že funkcia primátora v každom demokratickom štáte podlieha kontrole 
verejnosti

Pripájam sa svojím podpisom k petícii a v súlade s jej obsahom požadujem, aby Mestské 
zastupiteľstvo mesta Poprad v súlade s § 13a, ods. 3, písm. a), bod 1. zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vyhlásilo 
miestne referendum v meste Poprad o odvolaní primátora mesta Poprad Ing. Antona Danka.
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Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy:
František Bednár , Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

Pretože viceprimátori a poslanci MsZ výzvu Svetového združenia býv. čsl. politických väzňov na vyhlásenie referenda 
o odvolaní primátora ignorovali, vyzývame občanov mesta, ktorým záleží na dobrom mene Popradu a ktorí odmietajú 
tolerovať, že funkcia primátora sa v Poprade stala zárobkovým podnikom, aby pripojili svoj podpis pod túto petíciu.



Primátor Ing. Anton Danko v rozhovore pre Podtatranský kuriér z 9.10.2012 verejne odmietol štyri body 
predloženej výzvy:

1. zníženie platu primátora o 60%.
2. jeden viceprimátor s platom primeraným jeho iným príjmom.
3. povinné preukazovanie majetku primátora a jeho ročného prírastku tak, ako je to zaužívané  
     v civilizovaných demokratických štátoch.
4. maximálne využitie princípu priamej demokracie podľa vzoru Švajčiarska a zavedenie minireferenda 
     s minimálnymi ekonomickými nákladmi k podstatným zákonom týkajúcich sa občanov a majetku mesta.
Zatiaľ čo občanov Popradu po rozpredaji majetku mesta v rokoch 2002-2012, podľa neoficiálnych zdrojov 
vo výške 750 - 800 mil. Sk, čaká už len ďalšie zvyšovanie, cien cestovného a to aj pre dôchodcov z 3 c na 20 
c, zvyšovanie poplatkov za odvoz komunálneho odpadu, parkovania, daní a cien tepla, len platy primátora, 
dvoch viceprimátorov a hlavnej kontrolórky mesta nás stoja mesačne takmer 12 000 eur, čo je ročne takmer 
144 000 eur. V čase krízy si schválili platy na hornej hranici akú pripúšťa zákon.

Zníženie platu primátora, zrušenie funkcie druhého viceprimátora a úprava platu hlavného 
kontrolóra o 30%, by za jedno volebné obdobie znamenalo úsporu verejných prostriedkov 
vo výške viac ako 280 000 eur!

Mesto Poprad potrebuje zmenu.
- Musíme vrátiť slušnosť do politiky - politici sú tu pre ľudí a zákon musí platiť pre každého.
- Sľub poslanca a primátora nesmie byť prázdnym gestom. Funkcie verejných činiteľov sa 
   nesmú stať zárobkovým podnikom.
- Občan musí mať právo a možnosť rozhodovať o majetku svojho mesta a žiadať vykonanie auditu pre- 
   daného majetku v období 2002-2012, vrátane porovnania predajnej ceny s cenou trhovou.
- Mesto Poprad potrebuje namiesto megalomanského projektu biznis centra, množstva 
   polyfunkčných domov a pre väčšinu občanov Popradu cenovo neprístupných bytov 
   s exotickými názvami, nájomné byty za dostupnú cenu pre mladé rodiny.
- Mesto Poprad potrebuje namiesto zvyšovania poplatkov, daní a spoplatňovania parkovania, výstav- 
   bu komplexu nájomných viacpodlažných garáži, aké sa stavajú vo vyspelých štátoch - všetko v jednom: 
   strážna služba, autoservis, umyváreň, pneuservis a stanica technickej kontroly.
- Tak, ako v Bratislave a iných mestách, občania potrebujú kartu Popradčana na zľavy 
   v oblasti služieb, na návštevu Aquacity, kultúrnych a športových podujatí. 
- Mesto nutne potrebuje systémové riešenie situácie s narastajúcim počtom bezdomovcov.

Pred rokom 1989 v spoločnosti panovala rezignácia a strach z politickej moci Komunistickej strany a ŠTB. Dnes, keď sme si 
mysleli, že 17. november prinesie lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť a prinavráti slušnosť a čestnosť do politiky, v spoločnosti 
opäť vládne rezignácia a strach, tentoraz už z ekonomickej moci a existenčnej hrozby; tak, ako vládne v Poprade primátor už 
desať rokov. 

26.10.2012 uviedla agentúra TASR: Návšteva prezidenta sa nezaobišla bez incidentu, keď ho miestny aktivista oslovil so 
slovami, že „prečo sa stretáva s primátorom polovýpalníkom“. Prezident mu na to odvetil, že sa stretáva s primátorom, ktorého 
si občania zvolili.

Aký mandát má dnes primátor, ak jeho podpora klesla od volieb v roku 2006 o 33% a v posledných voľbách ho pri 37% 
účasti volilo cca 18 % oprávnených voličov? Teda ani každý piaty oprávnený volič!

Posúďme, či nadštandardný nárast majetku primátora mesta Poprad, aký sa mu 
podarilo získať počas výkonu funkcie, je v súlade s jeho sľubom, ktorý dal občanom 
Popradu, či zodpovedá jeho vykonanej práci a či jeho správanie sa je adekvátne ním 
zastávanej funkcii.

Podpisom tejto petície to môže zmeniť každý z nás!

 Petíciu môžete podpísať aj v kancelárii SZČPV na Nám. sv. Egídia 101/8, prízemie, každý piatok v čase od 9.30 
hod. do 11.30 hod., alebo po oznámení podľa dohody (bývalá budova zosilňovacej stanice - stará pošta, vo dvore, 
50 m od býv. Stavebnej sporiteľne).
Petície si vyzdvihneme aj u Vás, ak nás o to požiadate telefonicky, SMS alebo e-mailom. 
Podpísané petície môžete tiež osobne doručiť alebo odoslať poštou na adresu: 
František Bednár, Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad, kontakt: e-mail: szcpv@szcpv.org, 
tel: 052 7722626, mobil: 0903 142 771.

Pokiaľ sa rozhodnete nepodpísať túto petíciu, znamená to, že súhlasíte so správou 
a hospodárením našich peňazí a majetku naďalej pánom Ing. Antonom Dankom.


