Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 6.8.2014 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský,
Ing. Karol Tužinský
Ospravedlnený:

Mgr. Branislav Pirháč

Primátor mesta:
Zástupkyňa primátora mesta:
Vedúci oddelení:

Mgr. Ján Havran
Katarína Štrbová
Ing. Katarína Ditteová, Ľubica Hanáková – v zastúpení,
Mgr. Iveta Lukáčová, Jaroslav Svetík
Ing., Mgr. Eliška Vallová – ospravedlnená
JUDr. Jana Nemcová - ospravedlnená
Anna Holá, riaditeľka MsBP, s.r.o. Nová Baňa,
Viťazoslav Chrappa, konateľ MsL, spol. s r.o., Nová
Baňa
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa
Mgr. Mária Považanová, riaditeľka ZŠ J. Zemana,
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa
Jana Šušková, zástup. riaditeľky MŠ Nábrežná, N. Baňa
Ing. Janka Šeclová - oddelenie VŽPaSM na MsÚ
Nová Baňa

Hlavná kontrolórka:
Právnička MsÚ:
Riaditelia mestských podnikov:

Riaditelia školských zariadení:

Prizvaní:

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva,
Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Marta
Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov zápisnice Juraja Búryho a Katarínu Štrbovú. Do
návrhovej komisie Mgr. Alicu Bindovú, Ing. arch. Jána Kôpku a Natáliu Pinkovú. Do
pracovného predsedníctva bol zvolený Ing. Karol Tužinský.
Na rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie rokov 2014 –
2018
2. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva na nové
volebné obdobie rokov 2014 - 2018
3. Rôzne
4. Diskusia
Záver

Primátor mesta Nová Baňa prečítal body programu MsZ a vyzval poslancov, či majú
doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu programu rokovania MsZ.
Následne podal poslanec MsZ Ing. arch. Ján Kôpka návrh na doplnenie do bodu
„Rôzne“, ktorého pracovnú verziu dostali poslanci MsZ včera e-mailom, aby si návrh mohli
preštudovať. Jedná sa o zoznam všetkých materiálov, ktoré boli zaslané mestskému úradu vo
veci festivalu GOTHOOM Open Air Fest 2014, ktorý má byť v Novej Bani. V tomto bode
by chcel, aby poslanci MsZ zaujali jednoznačné stanovisko k festivalu, o ktoré žiadajú
občania nášho mesta.

Hlasovanie o doplnení programu MsZ v bode „Rôzne“ – prejednanie konania festivalu
Gothoom Open Air Fest 2014, ktorý sa má uskutočniť na území mesta Nová Baňa
v dňoch 13. až 16. augusta 2014:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 12
za - 4 (Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Ing. Jozef Štrba, Anton Tužinský)
proti - 7 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Natália
Pinková, Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)
zdržal sa - 1 (Maroš Marko)
nehlasoval – 0 – návrh na doplnenie bodu do programu MsZ nebol schválený
Hlasovanie o pôvodnom predloženom programe MsZ:
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
Primátor mesta privítal poslanca NR SR PhDr. Mariána Kvasničku, ktorý zároveň
požiadal o slovo a vyjadril sa nasledovne:
Vážení prítomní, chcel by som Vás informovať, že som už podnikol nejaké kroky, čo
sa týka konania festivalu. Chcel by som sa najskôr predstaviť, že kde beriem odvahu
predstupovať v tejto téme pred Vás. Dovoľte mi, aby som sa predstavil. Som absolvent
filozofie a 25 rokov som pracoval ako mestský poslanec v Trenčíne, bol som dlhoročný
predseda komisie kultúry a stál som pri zrode festivalu Pohoda, ktorého som podporovateľ
dodnes. Principiálne nie som človek, ktorý je negatívne naladený na nejaký festival, či už ide
o festivaly kresťanské, alternatívne alebo iné. Čo sa týka metalovej hudby, tá ma dnes mnoho
obnoží a smerov, dokonca aj extrémistický. Minulosť, ktorá je v niečom pozitívna a v niečom
negatívna. Začiatkom 90 - tich rokov blackmetalový vandali na festivale v Nórsku páchali
značné násilnosti. Členovia skupiny Mayhem a Bluesum sú zodpovední za vypálenie
drevených kostolíkov v Nórsku. Sú tu násilnosti, ktoré s touto muzikou idú, ale nechcem Vám
o tom prednášať. Čo je zvláštne, je rozpor medzi vysokou muzikalitou a umeleckou úrovňou
hudobnej produkcie a mentálnym rozsahom, ktoré majú mnohé z týchto kapiel, hlavne
v pásme, ako je blackmetal, deathmetal. Sú to zväčša kapely, ktoré majú byť z 2/3 zastúpené
aj na festivale GOTHOOM, tu v Novej Bani. Oni riešia samozrejme všelijaké zložité
problémy – anarchizmus, sex, drogy, konzumnú spoločnosť. Nabádajú k intolerancii

náboženstva a extrémistickým polohám, ktoré navádzajú k násilnosti, návratu k okultizmu
a piesne majú neraz aj satanistické obsahy. Kľúčová otázka, je otázka umeleckej slobody,
umeleckého výrazu a slobody slova. Keďže Slovensko ratifikovalo celý rad medzinárodných
dohovorov, ktoré garantujú slobodu slova. Je tu ale otázka, či všetko, čo sa dostalo aj do
verbálneho obsahu je zrozumiteľné. Aj usporiadateľ v komunikácii s pánom primátorom
hovoria, že často ide o nedefinovateľný spev. To je chrochtanie, škriekanie, kričanie a ťažko
sa v tom orientovať. Napádania, násilie a nabádanie na intoleranciu a na hanobenie, v tomto
prípade sú. Vaša občianka, Monika Krčmáriková má článok v českom Týždni, z ktorého by
som kúsok vybral – „....tieto kapely majú hlavy z Novej Bani na mysli to, či ich reakcia je
primeraná alebo prehnaná, môže dotyčný pochopiť iba vtedy, ak si pár takýchto textov
prečíta“. Tu je zopár textov z piesní, ktoré odzneli na predchádzajúcich ročníkoch, čo
neznamená, že odznejú aj tento rok – „telá kresťanov rozpárajte! Krv slabých nech steká!
Kosti sú spálené na prach. Všetko v mene satana. Odrežte hlavu každému židovskému
a kresťanskému prasaťu! Zotnite hlavu učeníkom Boha. Obráťte ich kostol na jatky! Prebuďte
sa znesvätení krvou! S úsmevom zabijem každého jeho nasledovníka! Zabite kňaza! Grcajte
na kríže! Vykastrovaný spasiteľ, kráľ imbecility! – to sú niektoré texty. Som ďaleko od toho,
aby som ich zovšeobecňoval a generalizoval. Niektoré praktické veci, ktoré z tohto vyplývajú.
V rozsahu trestného zákona niektoré veci, ktoré sa úzko dotýkajú aj festivalu a najmä jeho
násilných obsahov. Chcel by som vás upozorniť na trestný zákon, ktorý v § 140 uvádza –
„osobitným motívom je páchanie trestného činu, v úmysle verejne podnecovať násilie
a symboly nenávisti voči skupine osôb, jednotlivcom, príslušnej rase, národnosti, etnickej
skupine, alebo pre jej náboženské vyznanie“. Ďalej je tu § 423 – „nenávisť v reči, hanobenie
národa, rasy a presvedčenia. Kto verejne hanobí jednotlivca, alebo skupinu ľudí bez ohľadu
na národnosť, príslušnosť k etnickej skupine, rasu a farbu pleti, pre náboženské vyznania,
alebo, že sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody na 1 až 3 roky“ , ďalej na 2 až 5 rokov,
keď sú tam špecifické okolnosti. Ďalej je tu § 424 – kto sa vyhráža jednotlivcom alebo
skupine osôb pre jej príslušnosť k niektorej rase, národnosť alebo pre jej náboženské
vyznanie, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky. Je otázka, do akej miery si mesto Nová
Baňa, primátor mesta a aj usporiadateľ uvedomujú, že sa môžu objaviť obsahy piesní, prejavy
a gestá, symboly správania, ktoré sa jemne dotýkajú týchto formulácií v trestnom zákone
a možno ich až prekračujú. Vieme aj o jeho charitaktívnom rozmere festivalu, ktorý je vďaka
usporiadateľovi. Chcel by som vás informovať, čo sa týka petície, čo som na margo občanov
Novej Bane a aj občanov Slovenska, aj po rozhodnutí Okresného prokurátora zo Žiaru nad
Hronom, podnikol ja. Informoval som o tom aj pána primátora. Kompletný materiál som
odovzdal predsedovi Výboru NR SR pre kultúru a médiá doc. Mgr. art. Dušanovi Jarjabkovi
a potrebujeme kompletné stanovisko justície aj policajných zložiek. Aj presný výklad
trestného zákona, čo sa dá robiť s týmto festivalom, keď nechceme, aby sa povoľovali veci,
ktoré nás vyrušujú a to obyvateľov, ktorí tam bývajú. To sú veci, ktoré sú riešiteľné.
Informoval som ministra Maďariča, ktorý vie, že tá oblasť umeleckého výrazu je značne
problematická aj vo vzťahu k trestnému zákonu. Rozprával som sa aj s ministrom vnútra
Róbertom Kaliňákom a aj s prezidentom PZ SR gen. PaedDr. Gašparom, ktorý ma ubezpečil,
čo sa týka psychohygieny, nočného kľudu, násilností, budú v spolupráci s mestskou políciou
tento terén monitorovať. Čo ma mrzí, sú médiá, ktoré zvolili pofidérny spôsob a najlacnejší
spôsob reklamy, ktoré uvádzajú, že naše praktiky a predstavy silne pripomínajú praktiky
spred roku 1989. Úplne, čo ma vytočilo najviac, je spolitizácia celého problému, ja si myslím,
že o takúto vec nestojím. Všimnite si, ako v liberálnych demokraciách narastajú deštruktívne
trendy a proti tomu ako reakcia a dôsledok vznikajú aj obranné aktivity a nikto ich nemôže
viniť z toho, že politizujú. Máme tu kultúru kresťanskú, štátotvornú, jazykotvornú a dedičstvo
tejto kresťanskej kultúry a púšťať sem prvky, ktoré môžu túto kultúru ponížiť, je vždy
riskantný podnik. Toto som chcel povedať a toto je dôvod, prečo som tu. Dalo by sa povedať,

že toto čo šíria, je kultúrny bolševizmus, alebo novodobý bolševizmus v zmysle násilia, ako
dosahovania cieľov a najmä ničenia toho, čo je pozitívne. Možnože pán primátor a mestské
zastupiteľstvo nájde iné riešenie, ale optimálne by bolo, keby sa vedela vytvoriť písomná
dohoda medzi usporiadateľom a Novou Baňou, to je na prospech všetkých zúčastnených. Čiže
primátorom, ako štatutárom mesta a usporiadateľom, ktorý bude komunikovať aj s tými
kapelami. Toto je zvrchovaný priestor Slovenskej republiky, kde platia nejaké zákony,
tradície a niektoré obsahy sú na tomto území nežiadúce. To je jasná reč, ktorá sa dá
komunikovať aj s ambasádami a s diplomatickými zbormi, ktoré sa na tomto podujatí
nejakým spôsobom zainteresovali. Takže dohoda, a keby sa aj určil rozsah prípadných
následkov, aj trestnoprávnych a prípadnej penalizácie, ak dôjde k čomusi, čo je v rozpore,
alebo hraničí s trestným zákonom. Takže to zhrniem, žiadna inkvizícia, žiadne silné
presadzovanie, žiadne kultizovanie. Ja som posledný, ktorý by stál o marketing. Existuje aj
kresťanský metal a ďalšie iné, nemám s tým žiadny problém. Mám ale problém s násilím, ku
ktorému existuje jediný možný spôsob a to nulová tolerancia. Ďakujem.
Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran poďakoval PhDr. Mariánovi
Kvasničkovi, poslancovi NR SR, že prezentoval svoj názor a vyjadril, že si váži, že si našiel
čas a prišiel svoj názor prezentovať osobne.
Vyjadril sa, že sa bude pokračovať ďalej v zmysle schváleného programu MsZ
a k tejto téme sa ešte vrátime v bode „Diskusia“.
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve
a zapisovateľke:
Hlasovanie č. 3:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Ing.
Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Anton Tužinský)
1.Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie rokov 2014 2018
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a Mgr. Ľudmila
Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade v Novej Bani, ktorá sa z konania
dnešného Mestského zastupiteľstva ospravedlnila. Predmetný bod uviedla Ľubica Hanáková,
referentka správneho oddelenia na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu boli
materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Dňa 07. 07. 2014 vyhlásil predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy miest a obcí
na 15. novembra 2014.
Podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je vyhradené mestskému zastupiteľstvu
určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie
primátora.

Ľ.Hanáková – Vážení poslanci, prekladáme vám na rokovanie návrh na určenie rozsahu
funkcie primátora mesta Nová Baňa na jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov
2014 až 2018. Predseda NR SR vyhlásil voľby do obecných a mestských zastupiteľstiev
a voľby starostov a primátorov obcí na 15. novembra 2014. Zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení je vyhradené mestskému zastupiteľstvu určiť najneskôr 90 dní pred
voľbami t. j. najneskôr 17. 8. 2014 rozsah výkonu funkcie primátora.

U z n e s e n i e č. 41/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Nová Baňa na plný úväzok na jeho celé funkčné
obdobie vo volebnom období rokov 2014 - 2018

Hlasovanie č. 4:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

2. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva na nové
volebné obdobie rokov 2014 - 2018
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a Mgr. Ľudmila
Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade v Novej Bani, ktorá sa z konania
dnešného Mestského zastupiteľstva ospravedlnila. Predmetný bod uviedla Ľubica Hanáková,
referentka správneho oddelenia na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu boli
materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Dňa 07. 07. 2014 vyhlásil predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy miest a obcí
na 15. novembra 2014.
V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy miest a obcí je potrebné, aby mestské
zastupiteľstvo určilo počet poslancov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie rokov
2014 – 2018. Súčasne predmetný zákona určuje pre mestá s počtom obyvateľov od 5001 do
10 000 počet poslancov v rozpätí 11 až 13.
V súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov sa v každej obvci utvoria obvody, v ktorých sa volia poslanci
mestského zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce.

Súčasný stav:
Mesto Nová Baňa malo doposiaľ 6 volebných obvodov s celkovým počtom 13
poslancov (volebný odvod č. 1 ....2 poslanci, volebný obvod č. 2 ....3 poslanci, volebný obvod
č. 3 ....3 poslanci, volebný obvod č. 4 ....2 poslanci, volebný obvod č. 5 .... 1 poslanec,
volebný obvod č. 6 ....2 poslanci).
Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov určuje pre mestá
s počtom obyvateľov od 5 001 do 10 000 počet poslancov v rozpätí 11 až 13.
Návrh:
Počet obyvateľov mesta Nová Baňa k 29. 7. 2014 – podľa ohlasovne pobytu
obyvateľov bol 7 290.
Vychádzajúc zo skúseností z predchádzajúcich volebných období navrhujeme
ponechať 6 volebných obvodov a znížiť počet poslancov na 12 podľa nasledujúceho prepočtu:
Výpočet:
Počet obyvateľov/počet poslancov = počet obyvateľov prislúchajúci na mandát 1 poslanca
7 290 : 12 = 607,5
Počet obyvateľov vo volebnom obvode/počet obyvateľov prislúchajúci na mandát 1 poslanca
= počet poslancov vo volebnom obvode.
Mesto Nová Baňa
Volebný obvod č. 1
Volebný obvod č. 2
Volebný obvod č. 3
Volebný obvod č. 4
Volebný obvod č. 5
Volebný obvod č. 6

Počet
Prepočet Počet poslancov
obyvateľov
1461
2,4
2 poslanci
1781
2,9
3 poslanci
1936
3,1
3 poslanci
1188
1,9
2 poslanci
349
0,5
1 poslanec
575
0,9
1 poslanec

Ľ.Hanáková – Ako druhú povinnosť nám určuje zákon 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí. Najneskôr 65 dní pred voľbami t. j. 11. 9. 2014 určí a zverejní mestské
zastupiteľstvo volebné obvody a počet poslancov v nich. Rozsah počtu poslancov sa určuje
v zákona o obecnom zriadení a pre naše mesto s počtom obyvateľov od 5001 do 10 000 je to
11 až 13 poslancov. V súčasnosti máme 13 poslancov a 6 volebných obvodov. Vychádzajúc
zo skúseností z predchádzajúcich období, navrhujeme ponechať 6 volebných obvodov a znížiť
počet poslancov na 12. V materiáloch, ktoré vám boli doručené uvádzame matematický
prepočet počtu obyvateľov prislúchajúci na 1 mandát poslanca. Chcem upozorniť, že tento
zákon sa odvoláva na počet obyvateľov, nie na počet voličov v danom obvode – tieto čísla sa
líšia, keďže voličom je občan po dovŕšení 18. roku života.
J.Búry – Mňa prekvapila tá vec a to zníženie počtu poslancov vo volebnom obvode č. 6.
Nejde mi o to, že som tam poslancom ja, ale tento obvod zachytáva počtom obyvateľov
relatívne malú skupinu cca 600, ale rozlohou je to ďaleko väčšie ako ostatné volebné obvody.
Zasahuje to do viac členitejšieho prostredia, náročnejšieho. Prekvapuje ma, že dakedy boli na
Štáloch 3 poslanci, teraz sme tu 2 a chceme to znížiť na 1 poslanca. Zdá sa mi to, ako veľmi
zlé riešenie, lebo napr. volebný obvod č. 4, sú vlastne dve ulice, ktoré sú pri sebe a je tam
veľká koncentrácia ľudí. Takže na jednej ulici sa rieši napr. problém 800 ľudí, ale v našom

obvode sa riešia problémy 20 alebo 30 ľudí, ktorí bývajú na jednom a ďalší úplne na opačnom
konci obvodu. Myslím si, že by bolo lepšie zanechať 2 poslancov. Neviem, ako sa k tomu
postavia ostatní poslanci, ale ja zatiaľ nesúhlasím s týmto návrhom a nebudem ho
podporovať.
P.Forgáč – Ja by som mal dve veci. Jedna – koľko treba hektárov na jeden volebný mandát?
Myslím si, že na to, aby si získal mandát Ťa museli voliť občania a nie, že koľko máš
hektárov a nejakú rozlohu. Druhú vec už nebudem ani hovoriť, keď sa tu ozval niekto na to,
že je to v podstate zásadná vec a mňa zastavujú ľudia aj v tejto veci a pýtajú sa, že ako to, že
niekto je zvolený 352 hlasmi a niekto 70 alebo 80 hlasmi. To je tiež na zamyslenie. Z môjho
pohľadu, že koľko by malo byť v okrskoch poslancov si myslím, že je to „na mieste“. Ja by
som bol skôr ešte za to, aby ich bolo menej a to 11.
J.,Búry - Pán kolega, ja som nespomínal ani hektáre, povedal som, že je tu členitá rozloha
a je to ďaleko väčšia rozloha, ako dole v meste. Súhlasím s tým, že poslancov volia voliči
a volí nás trochu iný počet obyvateľov, ale nevadí mi to a možnože nebudem ani kandidovať
v ďalšom volebnom období. Jedná sa o to, že tí, čo budú robiť v ďalšom volebnom období po
mne, aby sa im ľahšie pracovalo. Na takejto veľkej rozlohe je množstvo rôznych problémov.
Na takom Železničnom rade sú problémy, ktoré sú spoločné. Viem, že aj tam sú problémy, ale
tam je na „kope“ množstvo ľudí a tu je to členitejšie, rozsiahlejšie a ďaleko pestrejšie. Ja som
si svoj názor povedal a nech sa vyjadria aj ostatní poslanci.
P.Forgáč – Osobne by som chcel vedieť, koľko domov v tej rozľahlej oblasti si navštívil,
pretože aj Ťa zoznámim s Tvojimi spoluobčanmi, z Tvojho volebného obvodu, ktorí ma
osobne pozývali domov. Dokonca som bol aj u niektorých kolegov a riešili sme individuálne
problémy a snažíme sa byť ku každému maximálne ústretoví. Toto by som nehovoril, že ide
o rozlohu, aby ste sa tam prechádzali dvaja poslanci. Chcel by som vedieť, koľko hodín si
strávil medzi ľuďmi. Ja Ti to viem povedať a nie je to o rozlohe, ale o tom chodiť pomedzi
týchto ľudí a dokonca Tvoji susedia oproti cesty ma žiadali o určité veci, nie som ich poslanec
a urobil som preto maximum. Pýtal som sa ich a povedal to ľuďom, ktorým to bolo
adresované. Takže to nie je o rozlohe, ale je to ohľadom toho, koľko aktivity chceme ako
poslanci vynaložiť. Z môjho pohľadu by bolo najlepšie, keby bolo poslancov iba 11 alebo
možno iba 9. Ja som sa vzdal peňazí a ja si ich nežiadam a myslím si, že každé ušetrené euro
v tomto meste je na plus, pomáhať tomuto mestu investovať do infraštruktúry – na cesty,
chodníky tak, aby sa dalo dobre žiť aj na Štáloch a nielen tu v meste.
Mgr.J.Havran - Chcel by som k tomuto bodu povedať, že dôležitý nie je ani tak počet ľudí,
ale ich aktivita a ochota poslanca chodiť pomedzi ľudí. My sme vychádzali z toho, čo je
uvedené v zákonoch. Vychádzali sme z toho, že keď je presný počet obyvateľov v okrsku cca
597, tak to je 0,9 mandátu, z týchto obvodov, čo sú dnes vytvorené. Pripadalo nám to správne.
Ten návrh, ktorý bol vznesený viem pochopiť, možno že to budú väčšie náklady, väčšie
množstvo času, ale myslím si, že takto pomerne je to potom správne. Rozhodne je to ale na
poslancoch, aby sa rozhodli, aký spôsob si budú chcieť určiť pre ďalšie volebné obdobia. Je tu
ešte Bukovina, kde je nižší koeficient a tam je to ešte komplikovanejšie, tam by potom nebol
žiadny mandát, ale to by už nebolo vhodné riešenie. Každopádne pokiaľ tam bude 12
poslancov, aj pri jednoduchých rozhodnutiach bude potrebné tiež 7 hlasov. Nadpolovičnou
väčšinou pri 12 poslancoch bude vždy 7. Toto je môj názor na túto vec. O tomto bode ešte
môže byť debata, ale my sme to v zásade navrhovali podľa toho, čo je napísané v tom zákone.
Nepoznám tie pomery, aké tu boli predtým, ale predpokladám, že keď vo volebnom okrsku č.
6 boli 3 poslanci, celkový počet poslancov bol asi 20.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
určuje
1.) počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani na volebné obdobie rokov
2014 - 2018 a to 12 poslancov
2.) volebné obvody pre voľby do mestského zastupiteľstva dňa 15. novembra 2014
Volebný obvod č. 1
A. Kmeťa, Bernolákova, Borošova, Cintorínska, Dodekova, Hviezdoslavova, Kalvárska,
Kollárova, Krátka, Námestie slobody, Nemocničná, Osvety, Spojná, Šibeničný vrch,
Švantnerova, Záhrbská
Volebný obvod č. 2
Banícka, Brezová, Čierny lúh, Hájles, Hájska, Kamenárska, Májová, Mariánska, Moyzesova,
Nálepkova, Odbojárska, Partizánska, Pod Gupňou, Pod Zvoničkou, Sládkovičova, Štúrova,
Švermova, Vodárenská, Vršky
Volebný obvod č. 3
Bôrina, Dlhá lúka, Horná, Hornozemská cesta, Hrádza, Kútovská cesta, Laznícka cesta,
Legionárska, Mieru, M.R. Štefánika, Nad Hrádzou, Podhorská, Pod Hrádzou, Pod sekvojou,
Poľná cesta, Robotnícka, Sedlova cesta, Slnečná, Spodná, Starohutská, Štefankova cesta,
Viničná cesta, Záhradná
Volebný obvod č. 4
Nábrežná, Školská, Železničný rad
Volebný obvod č. 5
Bukovina, Chotár, Stará Huta
Volebný obvod č. 6
Bačova cesta, Bexápel, Feriancov rígeľ, Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova dolina,
Lietajova cesta, Matiašova cesta, Pelúchova cesta, Poliačikova cesta, Potočná cesta, Prírodná,
Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Slameníkova cesta, Tajch
3.) počet poslancov mestského zastupiteľstva v jednotlivých volebných obvodoch
volebný obvod č.1
2 poslanci
volebný obvod č.2
3 poslanci
volebný obvod č.3
3 poslanci
volebný obvod č.4
2 poslanci
volebný obvod č.5
1 poslanec
volebný obvod č.6
1 poslanec

Spolu 12 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 5:
prítomní - 12
za - 5 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Natália Pinková, Katarína Štrbová)
proti - 6 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Ing. Jozef
Štrba, Anton Tužinský)
zdržal sa - 1 (Ing. Karol Tužinský)
nehlasoval – 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý

Mgr.J.Havran - Pokiaľ by to bolo možné, ponechal by som v tomto bode ešte diskusiu,
pretože v zmysle zákona je to potrebné schváliť.
J.Búry - Ja navrhujem, aby sa zostalo pri pôvodnom rozdelení, takže v tom znení, ako to bolo
doteraz, ak s tým väčšina súhlasí.

U z n e s e n i e č. 42/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
určuje
1.) počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani na volebné obdobie rokov
2014 - 2018 a to 13 poslancov
2.) volebné obvody pre voľby do mestského zastupiteľstva dňa 15. novembra 2014
Volebný obvod č. 1
A. Kmeťa, Bernolákova, Borošova, Cintorínska, Dodekova, Hviezdoslavova, Kalvárska,
Kollárova, Krátka, Námestie slobody, Nemocničná, Osvety, Spojná, Šibeničný vrch,
Švantnerova, Záhrbská
Volebný obvod č. 2
Banícka, Brezová, Čierny lúh, Hájles, Hájska, Kamenárska, Májová, Mariánska, Moyzesova,
Nálepkova, Odbojárska, Partizánska, Pod Gupňou, Pod Zvoničkou, Sládkovičova, Štúrova,
Švermova, Vodárenská, Vršky
Volebný obvod č. 3
Bôrina, Dlhá lúka, Horná, Hornozemská cesta, Hrádza, Kútovská cesta, Laznícka cesta,
Legionárska, Mieru, M.R. Štefánika, Nad Hrádzou, Podhorská, Pod Hrádzou, Pod sekvojou,
Poľná cesta, Robotnícka, Sedlova cesta, Slnečná, Spodná, Starohutská, Štefankova cesta,
Viničná cesta, Záhradná
Volebný obvod č. 4
Nábrežná, Školská, Železničný rad
Volebný obvod č. 5
Bukovina, Chotár, Stará Huta

Volebný obvod č. 6
Bačova cesta, Bexápel, Feriancov rígeľ, Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova dolina,
Lietajova cesta, Matiašova cesta, Pelúchova cesta, Poliačikova cesta, Potočná cesta, Prírodná,
Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Slameníkova cesta, Tajch
3.) počet poslancov mestského zastupiteľstva v jednotlivých volebných obvodoch
volebný obvod č.1
2 poslanci
volebný obvod č.2
3 poslanci
volebný obvod č.3
3 poslanci
volebný obvod č.4
2 poslanci
volebný obvod č.5
1 poslanec
volebný obvod č.6
2 poslanci
Spolu 13 poslancov mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 6:
prítomní - 12
za - 7 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 2 (Jozef Barniak, Peter Forgáč)
zdržal sa - 3 (Viera Hudecová, Natália Pinková, Katarína Štrbová)
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
3. Rôzne
J.Búry – Chcel by som otvoriť otázku koncertu. Chcel by som reagovať na prvú vetu p.
Beťka – problémy po 4 rokoch organizovania. Netvrdím, že boli nejaké vážne problémy, ale
boli problémy a myslím, že som to rozoberal aj pred rokom. Myslím si, že je dobré sa o tom
porozprávať a pripraviť takú vec, ktorá by bola pre obidve strany prijateľná a korektná. Bol
by som rád, keby sa o tom otvorila diskusia a myslím si, že je tu kopec ľudí, ktorí sa chcú do
diskusie prihlásiť. Jednak tí, ktorí tam bývajú a druhá vec sú tí ľudia, ktorých sa to dotýka aj
po druhej stránke tak, ako aj mňa. Ďakujem.
Mgr.J.Havran – Ak máte nejaké návrhy, ako to usporiadať, tak nech sa páči, kľudne ich tu
môžete predniesť. Pokiaľ môžem povedať za Mesto Nová Baňa, ja som presne toľko
primátorom tohto mesta, ako aj tento festival existuje. Pokiaľ mal predtým niekto nejaké
pripomienky, tak ich konzultoval väčšinou so mnou, prípadne s mestskou políciou. Moje
telefónne číslo a e-mailová adresa je k dispozícii na internete a preto ma kontaktujú občania
z rôznych kútov Slovenska. Predtým, ako toto všetko okolo festivalu vzniklo som ho vnímal
ako bezproblémový s malými vecami, ktoré sa vyskytnú pri každom festivale a koncerte.
Tých sťažností bolo minimum. Pripravil som článok do najbližšieho čísla Novobanských
novín, kde na to vyjadrím svoj názor. Nie oficiálne stanovisko, ale názor, ako primátora tohto
mesta. Tohto koncertu som sa zúčastnil dvakrát ako inkognito v čiernej mikine s kapucou na
hlave, aby ma nikto nespoznal. Chcel som sa tam ísť pozrieť, pretože, čo sa týka priebehu
a hluku, vždy to vnímali ľudia rôzne, tak som sa tam chcel ísť pozrieť osobne, ako to tam
vyzerá okolo polnoci, alebo neskoro v noci. Chcem k tomu povedať, že bez ohľadu na obsah
a kapely, ktoré tam vystupujú, bol ten festival veľmi profesionálne zorganizovaný, areál bol
úplne zabezpečený bezpečnostnou službou, ktorú zabezpečil organizátor. Bolo tam
dostatočné množstvo hygienických zariadení, nevidel som tam žiadne bitky, válanie, vracanie

a podobné veci. Nevravím, že tam neboli opití ľudia, samozrejme, že tam boli. Myslím si, že
sú podujatia v tomto meste, s ktorými sú oveľa väčšie problémy a máme ďaleko viacej
sťažností. Netvrdím, že to ľudí neobťažuje, ale môžem povedať, že vlani sa to hlasitosťou
zvuku už nepribližovalo k predchádzajúcim ročníkom, podľa toho, čo som ja počul. Prvý
ročník festivalu bol do 03.00 hod., minulý rok bol do 01.30 hod. a tento rok má byť do 00.30
hod.. To znamená, že tá vôľa obmedzovať intenzitu okolia hlukom tu je, aj s ohľadom
orientácie pódia, dĺžky trvania festivalu a aj zníženia intenzity hluku. To znamená, že
skutočne vôľa zo strany organizátora v tomto smere je urobiť určité opatrenia, aby to bolo
minimalizované. Chcem povedať, že akýkoľvek koncert, ktorý sa bude organizovať na území
mesta, bude občanov nejakým spôsobom obťažovať – hlukom. To znamená, buď sme
nejakým spôsobom ochotní to strpieť a zniesť v nejakej únosnej miere, ale osobne si myslím,
že nemôžeme nejako paušálne obmedzovať kultúru. Vždy, keď som na začiatku tvrdil, že nie
je možné nejakým jednoznačným spôsobom zakázať podujatie prijatím nejakého VZN alebo
iných ustanovení, ktoré by paušálne obmedzili možnosť konania takýchto alebo iných
podujatí, v určitých lokalitách, aby sme nezakazovali konkrétny festival, o ktorom nie je
jednoznačne preukázané, že sú porušované ustanovenia zákona, tak na to nie je jednoznačne
uvedený dôvod, kedy to môže byť urobené. V meste takisto obmedzuje ľudí jarmok, ktorý
trvá viac dní, ďalej to je Silvester. Miera obťažovania by mala byť ale primeraná, stanovená
a nejakým spôsobom by to malo byť dohodnuté. Ja som písal aj v tom článku, Tajch, oblasť
rekreačno-nerekreačná. V predchádzajúcich 20 rokov sa do tejto lokality málo investovalo
a rekreačná bola len názvom. To znamená, splašky vo vode, nefunkčná kanalizácia,
nepokosený areál a absencia občianskej vybavenosti. My sa snažíme teraz do tejto lokality
investovať, aby prilákala ľudí aj z iných regiónov a podujatia takéhoto typu sa v tejto oblasti
jednoducho budú diať. Sú tu aj iné podujatia a iná kultúra. Môžem vám ale zodpovedne
povedať, že s diskotékou na Tajchu a v HOŤAPE máme ďaleko viacej problémov, ako sme
mali s GOTHOOM-om za 4 roky. Pokiaľ som si pozrel petíciu, ktorá je o hluku, je tam
podpísaných asi 120 ľudí, čo žijú na Štáloch. Predpokladám, že nejakým spôsobom ich to
obmedzuje, tak to podpísali a zvyšní boli ľudia z iných častí mesta, ktorí o hluku na festivale
ani nechyrujú. Nehovoriac o ľuďoch z Orovnice, z Tekovskej Breznice, Želiezoviec a Viedne
a iných mestách, z ktorých tam boli podpísaní. Otázkou je, čoho sa teda týkala tá petícia?
Nechcem to ale znevažovať, lebo tí ľudia sa tam podpísali. Otázkou je, čo im ale hovorili
ľudia, čo petíciu iniciovali a dávali podpisovať petičné hárky. Vrátim sa k festivalu,
v skutočnosti s ním nebol zásadný problém, Môžete sa na to opýtať riaditeľa OR PZ, za
ktorým som bol osobne. Neboli tam žiadne bitky, žiadne rušenie verejného poriadku
a podobné záležitosti. Dostali sa ku mne nejaké právne názory a musím povedať, že nie so
všetkými súhlasím a tým, že som vyštudoval právnickú fakultu si to môžem dovoliť vyjadriť
svoj právny názor, ktorý sa nie vždy zhoduje s tým, čo tam bolo uvedené. Takisto za mesto
som požiadal právnu kanceláriu, aby vypracovala právnu analýzu, ktorá bude k dispozícii
poslancom a ostatným, ktorí k tomu vyjadria nejaký svoj názor. Čítal som veľa názorov a
s jedným konkrétnym som sa stotožnil. Mám tu aj vyjadrenie organizátora, ktoré bolo
doručené aj poslancom MsZ a ak dovolíte, prečítam ho:
Vážení pán primátor, vážené panie poslankyne, páni poslanci!
Po štyroch rokoch bezproblémového organizovania hudobného festivalu Gothoomn
v Novej Bani, kedy smerom k podujatiu nezazneli výhrady, či už zo strany polície,
regionálneho úradu zdravotníctva, prokuratúry, cirkvi alebo mesta, sme pred piatym ročníkom
nútení vydať oficiálne stanovisko, ktorého myšlienky a postoje sú všetkým zainteresovaným
dlhodobo známe, no vzhľadom na snahy jednotlivcov očierniť a kriminalizovať osobu
organizátora a spoločnosť festival zabezpečujúcu, robíme to aj takto oficiálne.

Spoločnosť Gothoom productions, hlavný organizátor festivalu Peter Beťko a rovnako
tak všetci ľudia podieľajúci sa na organizácii a zabezpečení festivalu sa verejne dištancujú od
akýchkoľvek prejavov násilia, rasizmu, xenofóbie, neonacizmu, antisemitizmu, či inej formy
diskriminácie na základe rasy, pohlavia, sexuálnej orientácie, či náboženského vierovyznania.
K takémuto kroku sme vyzvali aj všetkých návštevníkov a účinkujúcich na našom podujatí
a rovnako tak vyzývame prostredníctvom vás, volených zástupcov, aj ostatných
Novobančanov.
Rovnako tak, ako počas predchádzajúcich ročníkov, tak aj počas nadchádzajúceho
bude prísne dbať na dodržiavanie zákonov a Ústavy SR, verejného poriadku a bezpečnosti.
Zároveň zdôrazňujeme, že hudobný festival je medzinárodnou prehliadkou tvorby
metalových skupín. Všetci umelci a interpreti svojou hudbou, textami, či stage perfomance
počas vystúpenia umelecky prezentujú svoj pohľad na život, svet, či problémy života, sveta.
Na umelecké stvárnenie svojich pocitov, postojov využívajú k tomu rôzne výrazové umelecké
prostriedky, často veľmi expresívne, vizuálne sugestívne a v niektorých ohľadoch aj drsný
jazyk, no nechýba aj paródia alebo výsmech, no vo väčšine prípadoch ide o štylizáciu, ktorá
k metalu od jeho počiatkov patrí. Nepoznajúc kontext, pozadie umeleckej tvorby, či motiváciu
autora, je veľmi ťažké niekoho súdiť, zvlášť v umení, kde rešpektujúc slobodu slova
zakotvenú v Ústave SR, je vzhľadom na použité výrazové prostriedky prípustný širší výklad
zákona, keďže ide o hudbu, teda umenie. Aj judikát Európskeho súdu pre ľudské práva
v prípade Oberschlick vs Rakúsko v bode 2 hovorí:
„Sloboda prejavu je prípustná nielen pre informácie a myšlienky prijímané kladne
alebo považované za neútočné alebo ako veci ľahostajné, ale tiež pre tie, ktoré sú útočné,
šokujú alebo spôsobujú rozruch.“

Gothoom productons, s.r.o.
Nová Baňa

To je teda oficiálne stanovisko, ktoré sme dostali my a aj poslanci a považoval som to za
potrebné prečítať. V tejto veci som už prečítal veľa a snažím sa sociálnym sieťam, pokiaľ je
to možné vyhnúť, pretože tie debaty nie sú vždy konštruktívne a odoberajú človeku čas
a niekedy aj chuť. Myslím si, že v celej tejto veci, by malo dôjsť k určitému kompromisu
a pochopeniu jedného aj druhého stanoviska. Ľudia by sa mali snažiť rozmýšľať
v pozitívnych invenciách a mali by sa nájsť cestu k sebe. Myslím si, že zákaz, síce už pri
dnešnej formulácií uznesení to už nie je zákaz, ale nejaká forma kontroly, prípadne by to
niekto nazval cenzúry. Malo by to smerovať k tomu, že tí ľudia budú podporení a pochopení
navzájom. Prečítal som si ešte jeden názor a môžem zodpovedne povedať, že skutočne som sa
v ňom našiel a vedel by som sa pod tento názor aj podpísať. Prišiel mi dnes a ak dovolíte,
prečítal by som ho a prezentoval v tejto diskusii. Je od Štefana vandala, ktorý sa oficiálne volá
Štefan Chrappa a vystupuje aj v rozhlasoch a katolíckych reláciách a hlási sa aj k tomu, že je
metalista. Znenie je nasledovné:
Dianie okolo metalového festivalu Gothoom je absurdné. Hysterické hlasy ho
označujú za európske stretnutie satanistov. Chcú ho zakázať.
Viacero ľudí ma vyzvalo, aby som sa k téme vyjadril. Kresťan som 34 rokov.
V punkovej a metalovej scéne sa aktívne pohybujem vyše 20 rokov. (ČAD, VANDALI).

Byť kresťanom v punk a metal scéne nie je jednoduché. Niektorí ľudia zo scény si
ťukajú na čelo, označujú vás za psychopata. Ak verejne poviete, že „Nechať žiť“ je dobré,
budú na vás pľuť.
Hrať metal a byť kresťanom znamená, že aj niektorí veriaci si na vás ukazujú prstom,
že ste posadnutý zlým duchom, že ste blázon. Odsúsia vás.
Na Festivale Gothoom sme s našou kapelou ČAD hrali v roku 2013. Nebolo to
stretnutie satanistov!!! Bolo to srdečné stretnutie ľudí, ktorí milujú slobodu a tvrdú hudbu
a hľadajú si vlastnú cestu životom!
Slobodu daroval ľuďom BOH. Dokonca aj slobodu odmietnuť Boha!
Z vlastnej skúsenosti viem, že odmietanie kresťanstva v metalovej scéne je odmietanie
pokryteckej morálky niektorých kresťanov. (Fotky hajlujúcich kňazov a biskupov z II.
svetovej vojny, ututlávané pedofilné kauzy dneška, krížové výpravy stredoveku, finančné
machinácie....Metal je odmietnutie nedeľného obeda, vyžehlenej košele a predstieranej
dobroty, podľa porekadla: „Slovo „h...o“ nepovie, ale terorizuje celú rodinu.)
Sv. Ján Pavol II hovoril, že Svätá cirkev má byť domom zo skla. Aby každý mohol
nazrieť dnu a aby tam nenašiel nijakú špinu. No pokiaľ tu tá špine je, nemožno sa čudovať, že
cirkev niekto kritizuje. Sv. Augustín napísal, že „Priatelia veľa pokazia pochlebovaním. Ale
nepriateľ to napraví, lebo vám povie pravdu“. Ako kresťan som vďačný za to, že mi niekto
nastavuje zrkadlo a hovorí pravdu.
Nezastávam sa kapiel, ktoré oslavujú zabíjanie kresťanov, velebia satana a pľujú na
kríž. V mnohých prípadoch je to však vyprázdnené klišé a osvedčená lacná provokácia.
Je tu však jeden omyl: Satan nie je rohatý trtko s kopýtkom, ktorý príde 13. augusta do
Novej Bane!
Satan má tisíc podôb. Lákavých, voňavých, príťažlivých. Satanova papuľa je každý
hrací automat, kde živitelia rodín nahádžu výplatu. Satan je záložňa, satan je nebankovka,
ktorá posiela na ľudí exekútorov. Satan je štetka na telefón, satan je štetka pri ceste. Koľko
ľudí je posadnutých démonom alkoholu a drog. Koľko ľudí je závislých na liekoch! Kde sú
petície proti tomuto zlu?
Metalový festival Gothoom nie je zlo. Metalový festival je lakmusový papierik
slobody.
Ako všade, aj v metalovej scéne sa nájdu lumpi. Ale je tam veľa kvalitných ľudí. Ľudí,
pre ktorých je „svätá“ prirodzená etika. Benefičný festival Celestial help fest roky pomáha
detskému oddeleniu v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou. Náš koncert Vagabundi
houmlesákom podporil útulok pre bezdomovcov RESOTY.
Aj medzi kresťanmi sa nájdu vagabundi. Ale je tam skutočne veľa dobrých
a kvalitných ľudí.
Spoznávajme sa navzájom!
Odporúčam všetkým veriacim, aby predsudky nechali doma a vyzbrojený modlitbou
a otvoreným srdcom prišli na Gothoom. Nenájdu tam príšery, ale ľudí s tlčúcim srdcom!
Odporúčam všetkým milovníkom exxtrémej hudby, aby išli pozrieť do kostola
a predsudky a nenávisť nechali doma. Nenájdu tam len zlatú výzdobu, ale ľudí s tlčúcim
srdcom!

Štefan Chrappa

Mgr.J.Havran – Mňa tu zaráža jedna záležitosť, ľudia prejavili svoju vôľu a obrátili sa na
prokuratúru SR, aby rozhodla o tom, či postup mesta je v tejto veci zákonný alebo nezákonný
a oznámili určité skutočnosti. Ja som na to reagoval aj v médiách, kde som sa vyjadril kriticky
na stranu prokuratúry, pretože sa nevyjadrila k predmetu veci a to je to, či verejným
prehrávaním pesničiek, ktoré tu už boli niekoľkokrát spomenuté, ktoré sú prístupné na
internete vo forme videí a textov sú porušované zákony SR, či sú páchané trestné činy.
Považujem za aroganciu a alibizmus, že sa k tomuto oficiálne niekto nepostavil a nevyjadril
svoj názor z orgánov činných v trestnom konaní, alebo z iných inštitúcií, ktoré v tejto
republike fungujú. Mal som množstvo telefonátov a jeden z nich bol od okresnej
prokurátorky, ktorá mi zatelefonovala, predstavila sa svojim menom a povedala mi prvú vetu:
“Pán primátor, to čo bola za reakcia v médiách?“ Povedal som jej: „Pani prokurátorka, taká
istá, ako vaša, akú ste nám poslali poštou.“ Viete, keď vám niekto oznámi, že má podozrenie
na to, že prehrávaním týchto textov a vystupovaním týchto kapiel, by mohli by páchané
trestné činy, tak by ste sa tým mali zaoberať. Snažila sa mi vysvetliť, že ona je z civilného
kolégia a ona to nemá na starosti a ona by riešila túto záležitosť a to je všetko. Tak som sa jej
spýtal, kto v tejto republike sa má týmto zaoberať? Kto je na to kompetentnejší povedať, či
tieto otázky, čo som položil sú namieste a ako sa má v tejto veci jednať? Tak tú žiadosť
postúpte, ja neviem na špeciálnu prokuratúru, generálnu prokuratúru, ale dačo s tým urobte?
Viete, lebo aj generálny prokurátor nabáda všetkých prokurátorov, aby konali iniciatívne,
pretože je ich povinnosťou v zmysle zákona na prokuratúre, že keď sa dozvie
o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že by mohol byť spáchaný trestný čin, aby začali vo
veci konať sami, alebo prostredníctvom iných orgánov, ktoré dali na to podnet. Až sa oni
tvária, že nikto oficiálny podnet nedal, aby riešili voči mestu, či konalo alebo nie, tak to je
potom zle. To som im povedal, že buď sa tým budete zaoberať vy, alebo nikto, lebo my tam
dáme z úradu nejakého úradníka, ktorý akým spôsobom posúdi, kde je hranica medzi
slobodou prejavu alebo umeleckým prejavom a kde sa už pácha trestný čin a porušujú zákony
SR? My v tejto republike platíme na to orgány, ktoré sú na to špecializované a majú sa tým
zaoberať a mne odporučia, aby som tam za mesto dal dohľad, ktorý vie kvalitne po anglicky.
Nechcem to zosmiešňovať, pôvodne som mal zámer, pustiť kapelu, ktorá tam spieva – určite
ste si ju viacerí pustili a chcel som sa vás spýtať, či vás to urazilo. Ja som to nikdy neriešil,
pretože som im nerozumel a ani nehľadal o čom spievajú a ani som sa k tomu nikdy nevrátil.
Zistil som, že väčšinou tam „rurúkajú“ a v zásade som sa o texte nedozvedel nič. Kto teda ten
spev a akým spôsobom vyhodnotí? Viete, požadovať dopredu záväzne, ktoré kapely vystúpia,
aké pesničky, presné texty – ale to je to, čo sme povedali. Dopredu vypočuť pesničky, texty,
viete to už mi skutočne pripomína inú dobu. Ja som povedal, pani prokurátorka, Vy nečakajte
na Gothoom v Novej Bani, veď tie kapely vystupujú inde, šíria toto, tak nečakajte na festival
v Novej Bani? Zasiahnite a zakážte činnosť, alebo začnite trestné stíhanie, ale voľačo urobte,
ale alibisticky nám neriaďte, aby sme si zohnali anglicky hovoriacu osobu, ktorá bude na
dostatočnej úrovni. Ja tam maďarská skupina, španielska, brazílska, čo keď vynechá text,
alebo ho vypípa alebo zaimprovizuje, to už ide ale do absurdity a hlavne ten čas, keď ľudia
posudzovali, či ten text je dobre alebo nie je dobre. Toto je ale alibizmus hrubého zrna a oni
to hodili všetko na samosprávu. Ja som požiadal organizátora, aby zabránil prejavom
extrémizmu, aby sa znevažovali kresťanské symboly, ja si neprajem, aby sa to tam dialo. Kde
sú ale orgány SR, ktoré v tej veci majú konať. Ak chce, nech sa festivalu zúčastní kriminálna
polícia a urobí si záznam. Viete, požadovať od mesta, aby prijalo uznesenie, aby sme vytvorili
videozáznam, na to sú ale autorské práva. Kvalifikovanú osobu budeme hľadať inzerátom
v celoštátnych novinách, aby rozumela metalovému spevu? Podľa mňa sú to veci, ktoré sa
ťažko vykonajú, ale to netvrdím, že v tejto veci netreba po komunikácii s organizátorom
prijať opatrenia. To sú ale veci, ktoré sú právne na hrane a musia sa s nimi vysporiadať
zákonodarci v tejto republike a takisto aj orgány, ktoré majú dozerať na uplatňovanie zákonov

a nie zvaliť to na samosprávu. To ale v tejto republike nevie vyriešiť nikto, lebo kapela, ktorá
vystúpila a nie raz prezentovala svoje pesničky a nikto nekonal, to je podľa mňa zásadná vec.
J.Barniak – Dobrý deň, vážení prítomní dovoľte mi na začiatku sa poďakovať všetkým, ktorí
mi poslali e-maily a dopisy. Chcem sa poďakovať hlavne tým, čo sa vedia aj podpísať
a nebola sa povedať svoj názor a potvrdiť to svojim podpisom. Tých si vážim najviac.
Nevážim si takých ľudí, ktorý píšu anonymy po Novej Bani a vieme, z akého prostredia to je.
Je to taká jedna pani s bradavicou a ona si dovoľuje takého veľmi zlé anonymy písať.
Kriminálna polícia to už ale vyšetruje, už chýba len malý detail a budeme vedieť, kto to je.
Vážim si pána Palaja, ktorý hovorí otvorene, Michala Motyku, ktorý hovorí svoj názor
otvorene, jasne a zrozumiteľne. Takýchto ľudí si budem vážiť vždy. Poviem vám na rovinu,
že tomuto som sa dosť venoval a bol som sa na to spýtať pána Igora Mošku, nakoľko ja som
tam nebol ani raz, aby mi povedal, ako to na tom Tajchu vyzerá. Povedal mi, že je to
inteligentný národ, to sú bankári, advokáti, ktorí sú slobodní, ako naše slobodné kráľovské
mesto Nová Baňa. Nie sú v žiadnej politickej strane, v žiadnej cirkvi, spravia si tam taký
program a zahrajú hlavne proti neduhom, čo sa robia v našej spoločnosti. Veľká väčšina sa
zamerala na problémy, hlavne v katolíckej cirkvi. To sa vyjadrím potom neskôr. Bol tam
perfektný poriadok. Igor Moško povedal jednoznačne – bez problému. Bol som sa spýtať aj
tam, kde sa stravovali v penzióne a tam s nimi tiež nemali žiadne problémy. Tento rok sa tam
určite pôjde pozrieť a budem tam až do záverečnej a určite budem s tými ľuďmi aj
komunikovať. Overím si, či je to pravda, čo som počul. Mám napísané, že proti nie je
ministerstvo kultúry, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti, okresná a krajská
prokuratúra, Biskupský úrad Banská Bystrica. Pozrime sa, kto je proti, však bola napísaná
petícia. Veľa ľudí z nich poznám a povedali mi, že to podpísali, ale nejako to vydržia a moje
deti nepodpísali. Sú to ľudia zo Štálov a môžem absolútne bez problému povedať aj konkrétne
mená. Organizátor festivalu je z Novej Bane a proti sú Novobančania a aj za, sú
Novobančania. Výsledok je aký? Dovolil by som si prečítať článok z Pravdy – „Posudzovať
ľudí na základe ich odlišného výzoru je ľahké, obvykle aj veľmi divné. Človek nemusí mať
rád tento druh hudby, ba dokonca aj z duše nenávidieť, niet však dôvodu podujatie zakazovať,
lebo skutočná sloboda tkvie v tom, že aj keď s niekým nesúhlasíme, umožníme mu, aby
mohol vyjadriť svoj názor“. Hluk – majú pravdu tí ľudia, tí, čo to nechcú počuť majú pravdu,
že tam je hluk a počuť im to do príbytkov. Festivaly teraz ale sú napr. pri Dobrej vode, pri
jazerách, všetko je vonku, hrá sa a zabáva sa. Ako pomôcť týmto ľuďom, ktorí nechcú tento
hluk počúvať? Môžeme sa vymeniť s pánom Pittnerom na 4 dni, on pôjde ku mne a ja
k nemu. Až bude chcieť, ja to tam pretrpím tie 4 dni. Mám teraz nejaké voľné kapacity
a určite by som pomohol niekomu, aby to tam nemusel počúvať. Toto myslím smrteľne vážne
a nech sa páči, ktokoľvek sa môže na mňa obrátiť. Prečítal som články a veľvyslanci všetkých
štátov, ktoré prídu je ich 15, s týmto súhlasia. Vlani tu bol pán z Brazílie, prídu zo Španielska,
viete, akí sú to páni a súhlasia s týmto. Sme tu slobodní občania kráľovského mesta a každý si
môže povedať svoj názor. Sloboda - múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty
k slobode. Nám tu chýba diskusia, vy ste za jedným plotom a my sme za druhým. Tu na
Novej Bani sa to od roku 1989 začalo deliť. Ja som chodil do základnej školy, kde sme boli
všetci, aj veriaci a stretávame sa dodnes. Tu ale vidím, ako sa Nová Baňa delí už od malých
detí, je tu jedna škola, druhá škola. Toto sa mne, ako občanovi mesta Nová Baňa nepáči.
O tomto všetkom treba diskutovať, to sa nedá za poriešiť za 15 minút. Tu musí byť obrovská
diskusia vypočuť si názory. Pozeral som televíziu, pozeral som tlač a médiá sú na strane
festivalu. Festival zrušiť nemôže, to v žiadnom prípade. V 70 % alebo 80 % hudobníci, čo tu
budú vystupovať poukazujú na zločiny, ktoré sa robia v katolíckej cirkvi.
O 16.30 hod. odchod poslankyne Viery Hudecovej.

J.Barniak - Nie sú proti kresťanom a katolíckej cirkvi, sú proti zločinom, ktoré sa robia
v tejto cirkvi. Študoval som rôzne knižky z cirkevného prostredia, kde píšu veľkí teológovia,
profesori, ktorí sú v katolíckej cirkvi vo Vatikáne a aj tí, ktorí sú v opozíciách a vo vnútri
cirkvi sú veľké diskusie. Duchovné cvičenia, čo tu robíte, tak tieto veci sa tu nedozviete
a o tom treba otvorene hovoriť. Katolícka cirkev je najstarším a čo do počtu najsilnejším
a pravdepodobne aj najvplyvnejším predstaviteľom kresťanstva. Cirkevní historici
a teológovia hovoria, že katolícka cirkev je obrovský starý strom, ktorý ustavične rastie
a rozvíja sa. Problém však je, že rodí zhnité ovocie a vysychajú mu konáre. Čo je to zhnité
ovocie v katolíckej cirkvi? Vytýkajú obrovské problémy katolíckej cirkvi, ktoré sú vo vnútri.
Všetko je o tom, že tieto skupiny hovoria o týchto veciach. Keď zapálili bibliu, boli to poľské
skupiny. Frontman tejto skupiny robí v štátnej televízii Poľska a jeho skupina spálila bibliu
a papierový kríž z toho dôvodu, že to čo už robí katolícka cirkev sa na to už nemôžu dívať.
Proti tomu sa bojuje. Keď sa vrátime späť, dakedy určitá skupina kňazov pálila naše ženy,
živé tvory. V článku „Spor cirkev verzus ženy“ , ktorý napísala advokátka je uvedené,
manifest kresťanských aktivistov podporuje diskrimináciu žien, čo je v rozpore s Ústavou SR
a medzinárodnými záväzkami Slovenska. Verejnosť by mala zvážiť, či naďalej financovať
katolícku cirkev. Čudujem sa, že ženy ešte chodia do týchto stánkov, keď sú druhoradé. Tieto
skupiny bojujú proti tomuto zlu, čo sa deje v katolíckej cirkvi. Štátna prokuratúra Talianska
zastavila chod Vatikánskej banky pre podozrenie zo sprenevery, spolupráce s mafiou, prania
špinavých peňazí. To sa mi hnusí aj čítať. Znásilňovanie malých detí v Írsku, Rakúsku, to je
absolútna katastrofa, čo sa to tu deje. Frontmeni týchto skupín na toto poukazujú, na
znásilňovanie malých detí, to je katastrofa. Som zvedavý pán Motyka, kedy napíšeš protest
proti týmto neduhom, čo sa robí v katolíckej cirkvi a začnime od Novej Bane. Vidím problém
v tom, že títo frontmeni sa neboja a otvorene hovoria proti zločinom, proti strašným neduhom,
ktoré sa robia v katolíckej cirkvi. Na záver poviem, že som nechodil, ale teraz určite prídem
na festival a budem sa tam s ľuďmi rozprávať a o mesiac sa znovu vyjadrím k tomuto
festivalu. Mne sa páči ešte aj druhé miesto na Novej Bani a to je futbalový štadión, ja by som
spravil takéto stretnutie aj tu na futbalovom štadióne. Keď to tu bude, ja tam bývam vedľa, ale
budem trpieť, lebo sloboda v našom kráľovskom meste je číslo 1. Ďakujem.
J.Búry – Chcel by som povedať kolegovi, že ja to sledujem, čítam a som za to, aby boli
potrestaní tí, čo to konajú. Preto trochu odsudzujem aj tento koncert, lebo neviem, ako rieši
túto vec a načo poukazuje, keď niekto povie „zabi žida, zabi kresťana, zabi dieťa“. Podľa mňa
to je vyzývanie k násiliu a nie riešenie nejakých problémov. O tých problémoch, čo si
povedal pán kolega viem a myslím si, že všetci, čo tu stoja, nepáčia sa im a vystupujú proti
nim. Možnože Ty o tom nevieš, ale vystupujú proti tomu. Tí ľudia o tom vedia a netreba im to
rozprávať. Poďme teda ku konkrétnym veciam, ku koncertu.
P.Forgáč – To, že ľudia o tom vedia a netreba im to pripomínať. Treba im to pripomínať
každý deň. Ja by som povedal jedno, som poctený návštevou pána poslanca NR SR
a možnože oveľa viac by som privítal, keď sa rozprával s pánom prezidentom PZ alebo
s pánom ministrom vnútra a mal sa opýtať, že odkiaľ zobral pán Sokol peniaze, či už to
vyšetrili? To by ma zaujímalo. Čítal som článok v Živote a bol som dojatý tým, že sú
aktivisti, ktorí zakazujú tancovať nejakým dvom tanečníkom v dance show z toho dôvodu, že
majú nejaké sexuálne presvedčenie. Nie je toto osobitný motív, lebo viete, vyťahujeme
osobitný motív, kedy sa nám to zíde. Keď niekto spieva nejaké bludy, tak vyťahujeme
osobitný motív. Myslím si, že som slušný občan a určite nie som slušnejší občan, ako je pán
Peter Beťko. To je takisto slušný občan, ako ja a taktiež má rodinu. Vážim si ho aj
s manželkou, pomáha ľuďom, je to slušný chlap. Atakujete tu človeka, ktorý sa snaží niečo
robiť, platí dane a platí aj vašu cirkev, aj moju, lebo aj ja som kresťan. Som otec 2,5 ročného

chlapca a keď bude mať 18 rokov, a keby prišiel by za mnou v čiernom tričku, pomaľovaný
a začal by ziapať vo dverách, vôbec by ma to netešilo. Určite by som sa ho spýtal, čo tým
chce dosiahnuť? Ale prisahám, keby chcel ísť ako 10 ročný do cirkevného tábora, tak kto by
som mu zakázal, lebo by som sa bál, že ho bude niekto obťažovať a obchytkávať. To vám
hovorím úprimne. Mne toto, čo sa týka festivalu stále zaváňa nejakým zakazovaním. Ja som si
to tiež púšťal, tiež som to počúval aj som požiadal Petra Beťka, aby mi spieval. Spieval mi,
ale ja som vôbec nerozumel, čo spieva. Keď som sa ho spýtal, či to bolo v poľštine alebo
hebrejčine alebo v akom jazyku, povedal mi, že si môžem vybrať v akom to bolo jazyku
a nepovedal mi, čo zaspieval. Poznám väčšinu ľudí, čo tu sedia a ako poslanec urobím
maximum preto, aby sa tu nediali nejaké hlúpe veci, pretože ja mám malé dieťa a vychovám
slušného človeka, aby si vážil aj všetky morálne zásady. Budem rád, keď bude mať niekto iný
názor a povie mi ho do očí. Vadí mi to, že chceme niečo zakazovať ľuďom a urobíme
maximum preto, aby sme niečo zakázali. Dostal som e-mailom právnu analýzu, kde je na
konci uvedené „Je potrebné zdôrazniť, že ak by aj poslanci MsZ schválili nejaké uznesenie
alebo VZN, ktoré by bolo protiprávne, na základe ktorého by prišlo k vzniku škody.
Subjektom zodpovedným za vznik škody, je v tomto prípade mesto, nikdy nie poslanci MsZ.“
Takže, keď zahlasujem za hlúposť, môže to mať dopad na mesto a na čokoľvek. Nikdy za to
nebudem zodpovedný ja, včetne nás všetkých poslancov. Takže, keď niečo pokazíme, zaplatí
to mesto. Niektorí tu dokonca sedia medzi nami a výsledok toho je, že sa tu na niečo dopláca,
čo mohlo ísť na MŠ alebo na chodníky. Chcem, aby sme boli zodpovední a k týmto veciam
pristupovali zodpovedne a aby sme si vážili slobodu, za ktorú možnože niektorí aj osobne
bojovali v roku 1989.
K.Štrbová – Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Vážení prítomní, ja sa myslím, že ten list,
ktorý čítal pred chvíľou pán primátor, ktorý je od organizátora tohto podujatia pána Beťku, je
zárukou toho, že ten festival bude prebiehať tak, ako je to tam uvedené. Nemusíme mať obavy
z nejakých protizákonných vecí, ja tomu verím a preto prajem tomuto festivalu a aj ľuďom,
ktorí tam bývajú v okolí, aby to prežili, vydržali a aby boli navzájom k sebe tolerantní.
J.Búry - Bol by som rád, keby sa mohli vyjadriť občania a povedali by konkrétne
pripomienky, ktoré ich trápia a ktoré by chceli, aby sa odstránili.
Poslanec NR SR PhDr. Marián Kvasnička – Ma priamu výzvu, či som s p. Kaliňákom
rokoval o pánovi Sokolovi. Samozrejme že áno. Viete, ja tu nie som na to, aby som zastával
nejaké fundamenstalistické náboženské postoje. Obraciate tento problém na otázku cirkvi.
O tom to vôbec nie je. Je to o tom, do akej miery sme ochotní tolerovať násilie. Ako som
povedal, že táto spoločnosť to má v zákone napísané tak, aby netolerovala nijaké násilie. Je
jedno, či sa udeje na festivale Gothoom alebo v katolíckej cirkvi. Môj názor je v tomto úplne
jasný. Veci treba nazývať pravými menami a obracať to iným smerom, je podľa mňa hlúpa
demagógia. Čo sa týka listu pána Chrappu, poznám ho dobre osobne a tento rok vystupoval aj
na festivale Pohoda. Tento človek prednáša aj na univerzite v Trnave, je metalista, ale nikdy
nešiel do útočných a násilných, intolerantných a verbálnych obsahov, aj keď tá hudba je
brutálna, agresívna aj muzikantsky veľmi dobre zahraná. Pokiaľ ide o účasť veľvyslancov, to
ma vôbec nedojíma preto, pretože mnohí z týchto veľvyslancov nemajú problém zúčastňovať
sa Dúhových pochodov, oficiálne ich podporovať a teda vnášať do našej spoločnosti, kultúru,
ktorá je v rozpore so zdravým rozumom a prirodzenosťou. Ja si myslím, že aj veci, ktoré sa
týkajú tohto festivalu, že sú aj veci prostredné a ľudia v tejto dobe už nie sú takí, aby si
nechali vnútiť všetko. Úplne vážne a je jedno, či je to z takej alebo onakej skupiny. Toto je
jediný dôvod mojej dnešnej návštevy, aby sme v tomto boli tolerantní. Pokiaľ ide o tie právne
otázky, nikto pán primátor nemá guráž povedať jednoznačné stanovisko, čo áno a čo nie, lebo

naozaj je to veľmi háklivá otázka autorského práva. To ale neznamená, že si máme nechať
všetko vnútiť. Takto by ste mali vnímať aj zápas ľudí, ktorí sú možno aj Vašimi voličmi. Ide
im o to, aby toto mesto bolo na úrovni slobodného kráľovského mesta. Ďakujem.
Ing.arch.J.Kôpka – Chcem povedať pánovi Beťkovi, že si veľmi vážim jeho stanovisko k
tejto veci a poprosím diskutujúcich a pána primátora, aby sme dodržali diskusiu vo vecnej
rovine. Návrh na uznesenie, ktoré som dal, tu už nebudem riešiť, ale jednotlivé veci, ktoré sú
tu vypísané nám prišli e-mailom a sú verejne známe. Podstatu problému vidím v tom, že
akákoľvek skupina občanov sa obráti na orgány mesta, či už primátora alebo poslancov, mali
by sme vedieť k tejto veci zaujať nejaké stanovisko. Keď ho nezaujme prokuratúra, od nás sa
to očakáva, pretože občania nášho mesta od nás čakajú, že sa k tejto veci vyjadríme. Môj
názor, myslím, poznáte všetci. Nie som za tento festival, na mieste, kde sa koná a kde sa aj
konal. Podľa môjho názoru, to je nevhodná zóna. Z tohto vlastne pramenia aj problémy, ktoré
boli s hlukom. Zistili sme, že kultúrne podujatie, ktoré je konané, nie je možné zakázať. To si
myslím, že v tejto chvíli vieme všetci. Ďalšia vec, ktorý vyplýva z analýz je naše VZN, ktoré
nerieši takéto festivaly. Rieši len festivaly, alebo kultúrne podujatia, ale len na verejných
priestranstvách, nie na súkromných pozemkoch. Myslím si, že stojí do budúcnosti za
uváženie, prepracovať toto VZN-ko v takom duchu, aby boli spokojní všetci občania. Bude
tam potrebné zapracovať mieru hluku, miesto, kde sa môže uskutočňovať takýto festival.
Vrátil sa ale k princípu, ak nejaká skupina občanov v Novej Bani dá podnet poslancom
a primátorovi, mali by sme sa vedieť k tomu všetkému vyjadriť.
P.Beťko – Pre tento festival Gothoom som za posledné 3 mesiace musel naozaj veľa zniesť,
cez anonymy, vyhrážky smrťou v mene kríža, v mene boha, upálenia celej mojej rodiny. Tieto
veci, ktoré som ja musel znášať a sú len kvôli tomu, že pár ľudí, ktorí sa prisťahovali do
rekreačnej oblasti Tajch. Ja za to nemôžem, že Nová Baňa nemá nijaký iný priestor, kde by sa
takýto festival dal spraviť. Naozaj som skúšal, ale naozaj som nič nenašiel. Snažil som sa tam
spraviť miestnu kultúru. Robil som to 4 roky a nevedel som, že až tak ďaleko to zájde
a takýmto spôsobom. Čo sa týka koncertu, musím vám povedať, že áno má to politický
podtón. Keď 4 roky neboli voľby, tak sa do toho neopieral nikto. Najprv to bola petícia proti
hluku, potom zrazu kresťanský zámer a nakoniec satanistický festival. Chcem vám povedať
len to, že sa tam stretnú tolerantní ľudia, takí istí ako vy, čo tu sedíte. Mňa veľmi mrzí to, že
tá hlavná myšlienka toho festivalu, tá charita, tá pomoc deťom, ktoré sú na Hrabinách, či
útulku zvierat, alebo zbieranie obyčajných plastových vrchnákov pre Michala, ktorý trpí
bdelou kómou. My robíme a dali sme viacej, ako vy tu, čo chodíte do kostola. Ja musím
všetko zdaniť, zo všetkého odvediem dane. Každého človeka prihlásim na zdravotnú
a sociálnu poisťovňu a zaplatím za neho odvody. V kostole ani jeden miništrant nie je
zaplatený a prihlásený. Darmo sa smejete, toto nie je sranda. Keď platia pre mňa zákony, tak
majú platiť aj pre vás, pre všetkých rovnako. Nechcem byť konfrontačný, ale naozaj to vo
mne vrie, pretože naozaj za posledné 3 mesiace bolo toho strašne veľa, čím si prešla moja
rodina. Boli to psychické útoky všade, aj na internete, z každej strany na nás útočili. Ja som
predtým nemal žiadneho nepriateľa a teraz som mal nepriateľov 10 tisíc a tí ľudia na mňa
vysielali negatívnu energiu. Vďaka bohu za to, som síce evanjelik, ale ďakujem za to, že mám
takú rodinu, priateľov a množstvo ľudí aj v tomto meste, ktorí nás podržali. Zo srdca vám za
to ďakujem. Teraz sa stalo to, čo sa stalo vám v roku 1989, že cirkevníci boli perzeukovaní za
vyslovenie svojho názoru. Z vás sa za 25 rokov stali obyčajní komunisti a robíte teraz presne
to isté, čo robili vám komunisti. Toto si uvedomte. Čo sa týka textov, poviem vám len jednu
vec. Deväťdesiat percent z tých textov, ktoré ste vy uviedli, sú vytrhnuté z kontextu. Keby ste
si prečítali ďalšie veci, ktoré tam boli napísané – zabi kresťana, nie kresťana, ktorý chodí do
kostola, nie farára, ktorý robí to, čo má. Zabite kresťana, ktorý pedofilne zneužíva deti alebo

kradne. To je proste zrkadlo tejto doby. Texty sú presne také isté, aké máte aj v televízore.
Násilie – máte kopu spevákov, ktorým rozumiete, lebo spievajú česky a slovensky, sami
vidíte, ako tam nadávajú a s tým nie je žiadny problém. Toto nikto nevidí. Tak isto internet,
ľudia si všetko nájdu na internete, dobré aj zlé. To nezakazujete. Počítačové hry plné násilia.
Neverím tomu, že z tých, ktorí ste tu, čo tak tlieskate, ste nepozerali násilnú hru alebo horor.
Za 4 roky, čo tu bol festival, nikto nikoho nezabil, nikto nikoho neupálil a nikto nikomu
neublížil nijakým spôsobom. Ľudia sem prišli a nechali tu svoje peniaze v Novej Bani, na
miestnych daniach, za ubytovanie a v reštauráciách. Ak chceme niečo v Novej Bani mať,
musíme sem prilákať turistov, pretože my nemáme bane ako Banská Štiavnica, ktoré by sme
mohli ukazovať. Ak chceme, aby toto mesto prosperovalo musíme sa jednoducho otvoriť
ľuďom. Ja som otvorený ku komukoľvek, ale ja mám stále robiť kompromisy? Ja som tu
organizátor a mňa sa nikto na nič nepýtal. Poslali ste všetko na prokuratúru, na políciu, do
médií a ja som vždy len reagoval na vaše útoky na moju osobu alebo na festival. Chcem vás
poprosiť, vydržte tieto 4 dni a uvidíte sami, že toho, čoho ste sa najviac báli, je len váš strach
z neznáma. Ďakujem.
Ing.T.Palaj – Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení občania Novej Bane, dosť sa tu
toho narozprávalo, dosť sme si tu toho vypočuli, teraz by som chcel povedať ja niečo z druhej
strany. Zo strany tých zlých fundamentalistických extrémistov. V prvom rade by som chcel
povedať, že sa dištancujem od akéhokoľvek prejavu násilia, od akéhokoľvek prejavu, že sa
niekto vyhrážal p. Beťkovi. Môžem vám garantovať, že som to nebol ja a ani nikto z týchto
ľudí, ktorí sú tu. Pretože toto je to, proti čomu bojujeme, mrzí nás to, ale útoky z našej strany
to určite neboli. My občania Novej Bane chceme, aby tu bol pokoj, aby sa tu nediali takéto
veci, určite nie sme proti organizovaniu festivalu a keď bude niekto niekde také vyjadrenie
čítať, že Palaj a kresťania z Novej Bane sú proti Beťkovi, to nie je pravda, ja som nikdy nič
také nepovedal. Toto určite nie je naším cieľom a ani sme to nerobili. K samotnému festivalu
chcem povedať len toľko, ja som tu ten, ktorý zastupuje určitú skupinu občanov a ukázal som
na petícii, ukázal som na otvorenom liste a ukazuje sa to na celoslovenských aktivitách, ktoré
sme nerozvinuli my, rozvinuli sa mimo Novej Bane. Zastupujem skupinu ľudí, ktorá je
pobúrená extrémami kapiel, ktoré sem prídu. Nikto nehovorí, že účastníci festivalu sú zlí
ľudia, že sem prídu zabíjať. Toto nikto nepovedal a ani to, že pán Beťko je zlý človek a určite
to nehovorím ani ja. Myslím si, že pán Beťko je slušný človek a robí to, čo on považuje za
kultúru, aby sem pritiahol ľudí a aby pomohol tomuto mestu. Toto ja rešpektujem a vážim si
to ako človek, ktorý tiež organizuje kultúrne podujatie. Avšak akokoľvek si vážim pána Beťka
a účastníkov festivalu, ktorí sem prídu a budú tu tráviť čas, my hovoríme jasné nie tomu, že
sem prídu kapely, ktoré otvorene vystupujú proti určitej skupine ľudí. Vystupujú proti
kresťanom, vystupujú proti židom, proti moslimom a proti ďalším skupinám obyvateľstva.
Keby sem prišli, takí, čo by vyhlasovali, že zabíjajte rómov, tak by sme reagovali rovnako.
Nie som ten, kto sem prišiel obraňovať všetky cirkevné zločiny, politiku, nie som v žiadnej
politickej strane. To, že je to politická kampaň, pán Beťko nehnevajte sa, vy ste dostali list od
KDH a Vy ste ho dali do médií. My sme radi, že nás z KDH podporili, však sme
kresťanskodemokratická strana, takže sme za. Nie je to ale akciou KDH, nie je to akciou
cirkvi, je to akciou občanov. My sme nehovorili o tom, že to je satanistický festival, áno
niektoré skupiny sú satanistické, lebo sami sa k tomu priznávajú. Priznávajú sa k tomu ich
lídri, nájdite si to na internete. Dobre, je to ich vierovyznanie, nech robia čo chcú, nech
vyznávajú a uctievajú satana, keď chcú. Je tu ale sloboda slova, ja môžem povedať čo chcem,
ale ak verejne propagujú násilie, ak verejne propagujú extrémizmus, tak tam sloboda slova
končí. Na toto sú ale zákony. Prečo máme v trestnom zákone, zákon o extrémizme? Takže
opakujem ešte raz. Kapely, ktoré sem prídu, sú to, proti čomu sa my kresťania postavíme
a proti čomu budeme bojovať. Nie proti tomu, že ony sú zlí, ale preto, lebo útočia na nás a na

slušných ľudí a vyzývajú k násiliu. Myslíme si, že toto nemá miesto v kultúre, lebo toto nie je
kultúra, toto nie je umenie. Ak je to iba póza, tak to nie je umenie. Umenie je to, čo vychádza
zo srdca, to čím prezentuje svoju osobnosť a ak toto je póza, tak sa potom netvárte, že toto je
umenie. Ak je to teda umenie, tak to potom tí umelci myslia vážne, naozaj chcú toto robiť?
Bol by som rád, keby sme túto diskusiu naozaj nesmerovali k tomu, že prečo sa neozývame
proti zločinom v cirkvi. Ozývame a nie sme s tým spokojní. Nestavajme to na tom, že túto
kampaň robí KDH. No, neviem, koľko ľudí, čo sem prišli je členmi KDH. Rovnako to
nestavajme proti organizátorovi a proti celému metalovému svetu. To vôbec nie je pravda.
Kopa z týchto ľudí metal počúva, akurát nie taký, čo nejakým spôsobom uráža a útočí na
iných. Rovnako to nestavajme do tej pozície, že my tu chceme niečo zakazovať. My sa tu
bránime proti týmto prejavom a keď mám na niekoho ťažké srdce, určite to nie je na pána
Beťka, lebo on je organizátor a bráni si len to, čo organizuje. Mám ale ťažké srde na mesto,
lebo toľko ľudí sa tu proti niečomu ozve a mesto nie je ochotné o tom ani diskutovať. Páni
poslanci, nehnevajte sa, kde je potom sloboda slova. Pán Forgáč tu hovoril o tom, akí sú
poslanci aktívni, ako počúvajú občanov a ako riešia ich problémy. Koľko ľudí sem dnes prišlo
rokovať k určitej veci a vy nie ste schopní o tom v programe ani rokovať. V tom bode to nie
je o zákaze, cenzúre a potláčaní slobode slova. To je všetko z mojej strany.
P.Forgáč – Ja som Vás pán Palaj chvíľu počúval a Vy tu prednášate o tom, čo je extrémizmus
z Vášho pohľadu. Keby som si predstavil, čo je extrémizmus z môjho pohľadu, tak to je
pohľad na Vás a Vaše konanie. Vy, keď chcete mňa hodnotiť, čo sa týka môjho konania ako
poslanca, verte mi, že ja si svoju úlohu poslanca plním zadarmo a nikto ma nefinancuje, ani
nepodporuje. To je jedna zásadná vec. Ak máte problém s extrémizmom, tak nežiadajte od
tohto mesta a od poslancov, ale žiadajte od vášho poslanca za KDH z NR, nech dá
legislatívny návrh, však je legislatívec, nech o tom odhlasuje. Keď sa všetci v NR prestanú na
tom smiať, tak zistí, že tam bude osamelá hŕstka KDH-kov, ktorí sú na zasmiatie celému
národu. Potom zbadá, že ako to dotiahne. Keď chcú od nás, aby sme zakazovali a aby som ja
vedel povedať, čo je dobré, čo spieva proti ani neviem komu. To je jedna zásadná vec.
Poviem vám druhú zásadnú vec. Vy ste strašne pobúrení z nejakého festivalu a z toho, čo tu
hlásajú a chcete povedať jasné nie. My sme tu tiež drvivá väčšina, viete koľko ľudí prišlo za
mnou, aby sme spísali petíciu. Ja to ale nebudem robiť. Ja som pobúrený z toho, že tu niekto
obďaleč obchytkáva dievča a povie, že jej nahrádza otca. Nechcem zakázať cirkev. Ja som
pobúrený z toho, že niekto robí niekomu „cestičku vo vlasoch“. Vy tu máte 650 podpisov, pán
Beťko vám prinesie 1500 podpisov. Tisícpäťsto ľudí z toho festivalu povie, že chce, aby ten
festival tu bol. Vy chcete od nás, aby sme rozhodovali. Ja nikdy nebudem o tom rozhodovať
a ani nikdy by som za to nezahlasoval. Okresná pani prokurátorka k tomu nevie nič povedať
a pošle to sem. Príde sem jeden pán poslanec, ktorý jeden zabudol vrátiť odstupné, druhý
zatajil byt a teraz sa tu tvárime – urobte to. Však oni tam sedia a berú za to kopec peňazí, nech
zahlasujú a povedia, že festivaly tohto druhu nebudú. Ja chodím pomedzi ľudí a pýtam sa ich,
či netreba asfaltovať cestu. Ja som si v tomto meste nedal asfaltovať cestu, mne ju nikto do
domu neasfaltoval. Možnože by som to presadil, ale som to nedal. Ja zastávam 350 ľudí
z okrsku a ja pomedzi nich chodím a plním si svoje úlohy, tak ako vy si plníte svoje politické
úlohy, tak ja si plním svoje. Ale o extrémizme, to by som si s vami vydebatoval bez
problémov, že kto je väčší extrém, či vy alebo ja. Mne tiež vadí, že niekto v nedeľu spieva,
tiež mám s tým problém a nikdy som nikoho neosočil. Sedím ticho a počúvam a budem sa
z toho tešiť. To že niekto húka, no mrzí ma to, lebo nie je to príjemné počúvať. Ja bývam
oproti Tajchu a ja to tiež počujem. Stále to tam huláka, ale to nie je len festival. Tam niekto
pustí hudbu a to ide celým týmto mestom. Ide len o štipku tolerancie, o nič viac.

JUDr.M.Dolinaj – V prvom rade by som chcel oceniť to, že sa otvorila diskusia na túto tému
a vážim si vyjadrenie každého jedného, ktorý sa vyjadril. Rád by som sa vrátil k vecnej
stránke veci. Preto sa chcem vyjadriť, lebo som vyštudoval právo a pracujem v práve. Dal
som si tú námahu a pozrel som si zákon o verejných kultúrnych podujatiach. Musím uznať
pán primátor, že to nie je jednoduché a legislatívny návrh je zjavne nedokonalý, avšak čo
robiť. Za daných okolností si myslím, že ani v zrýchlenom legislatívnom konaní by sme
nedokázali presadiť zmenu zákona, aby ste mali jednoznačné legálne mantinely, v ktorých sa
môžete hýbať. Nezostáva vám nič iné, len pracovať s tým zákonom, s takým, aký je. Súhlasím
s tým, že je to veľmi citlivá téma, sloboda prejavu, sloboda slova proti slobode vierovyznania
a náboženstva. Musím uznať, že áno, pán primátor má pravdu, že okresná prokuratúra ako
orgány činné v trestnom konaní by mali prešetrovať prvky, či sú trestným činom, alebo nie sú
trestným činom. Dokonca toto nie je oprávnený riešiť ani správny orgán, či niekto sa dopustil
trestného činu, alebo nie. Avšak je potrebné uviesť, že legislatívny návrh počíta aj s takými
možnosťami, napr. v trestnom poriadku § 3 hovorí, že „obce sú povinné bez zbytočného
odkladu, alebo bez meškania oboznamovať orgány činné v trestnom konaní, ak sa objavia
skutočnosti nasvedčujúce, že by mohol byť spáchaný trestný čin. Ďalší legislatívny rámec
hovorí o verejných kultúrnych podujatiach nasledovné „obec je oprávnená dozerať, či sa
podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 3“ a teraz o § 6 o verejných kultúrnych
podujatiach v ods. 2 „osoba, ktorú obec výkonom dozoru písomne poverila ako dozorný
orgán, upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upozorní ich o tom, aké následky podľa
tohto zákona môže mať ich neodstránením. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva
a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže resp. ho preruší.“ Ja rešpektujem a ďakujem Bohu,
že máme v tejto dobe slobodu slova. Som ale zástancom tej teórie, že sloboda jedného končí
tam, kde začína sloboda druhého. Vážení, pokiaľ by to tak nebolo, tak ten druhý by nemal
slobodu. Ja si veľmi vážim pána Beťka a myslím si, že si svoju robotu robí kvalitne, všetka
česť. Zároveň však sa chcem však pripojiť k stanovisku Tomáša Palaja, že nikto nenapáda
týchto ľudí, ktorí tam prídu. Otázka je naozaj postavená tak, že čo tie texty? Chápem, že to je
ťažká úloha pre mesto, lebo mesto dostalo kompetencie zakázať podujatie, pokiaľ sa na ňom
porušujú práva a slobody. Vážení, ja súhlasím s tým, že máme slobodu prejavu a dovolím si
odcitovať čl. 26 z Ústavy „Sloboda prejavu a právo informácie sú zaručené.“ Článok 26 ods.
4 však hovorí „Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie môžeme obmedziť
zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobody iných,
bezpečnosť štátu alebo verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ Ten
zákon o verejných útokoch hovorí jasne, že sa zakáže, ak sa porušujú ľudské práva a slobody.
Súhlasím s tým, že je to veľmi náročné určiť, či sa porušujú alebo neporušujú. V tomto
aspekte by dokázal dať záväzné stanovisko asi len súd, lenže sa pýtam, na akej platforme? Či
v konaní o náhradu škody, keď mesto zakáže, alebo v konaní, že mesto je nečinné? Chápem,
že toto je ťažká pozícia, ale zároveň si uvedomujem aj význam samosprávy, zabezpečovať
verejný poriadok a dohliadať, aby sa neporušoval. Svedčí o tom aj prijaté VZN č. 1/2014
o verejnom poriadku. Mrzí ma, že sa to zvrhlo do roviny cirkev proti necirkev. Ja sám
nezastávam zločiny cirkvi. Myslím si, že sv. otec Ján Pavol II. sa tiež ospravedlnil za zločiny
inkvizície. Chcem povedať, čo by sa stalo, keby túto iniciatívu nenaštartovala hŕstka ľudí
kresťanského vierovyznania. Tie texty si myslím sú ozaj na „vážkach“, ak je v texte napísané
„zabi toho alebo toho“ alebo „zabi dieťa“, keby sa toho chytil niekto iný ako kresťan,
rozmýšľam, či by tu obstáli tie argumenty typu „cirkev je pedofilná a spreneveruje Vatikán“.
Možno sa celá vec mohla komunikovať iným štýlom od začiatku, avšak si myslím, že to
neuberá na vážnosti celej veci. Odporúčanie prokuratúry dosadiť tam niekoho so znalosťou
anglického jazyka, tie texty sú ťažko zrozumiteľné, preto si myslím, že toto treba vnímať zo
strany prokuratúry ako smerovanie alebo náznak k tomu, aby sme to prešli, aby ten dozor, na
ktorý je mesto oprávnené konal efektívne a kompetentne. To znamená, že keby tam nebol

človek so znalosťou anglického jazyka a nevidel tie texty, ani by ich nepochopil. Ruka v ruka
s tým, že by dozorom mala byť poverená osoba so znalosťou anglického jazyka, by mala byť
zároveň požiadavka zo strany obce, ktorá je oprávnená vykonávať dozor a zákon hovorí jasne,
že usporiadateľ je zodpovedný za to, že sa výkon tohto dozoru umožní. Čo som počul, pri
druhých koncertoch nie je problém dostať takýto playlist, zoznam skladieb, ktoré sa budú hrať
aj prípadne s textami. Možno to vyzerá ako za čias socializmu, kedy je obmedzená sloboda
slova, ale myslím si, že keby sme nič neurobili, tak zase zostane diskriminovaná druhá strana.
Ak to bude celý čas v súlade so zákonom tak potom si myslím, že to nie je problém a nikto sa
nemá čo báť dozoru.
O 17.15 hod. odchod poslanca Maroša Marka.
N.Pinková – Ja by som odpovedala na to, čo by sa stalo? Nič. Tak ako sa nič nestalo za celé
minulé 4 roky. Dnes sa niekto zobudil a robí z toho celoslovenskú aktivitu. Lenže tá
celoslovenská aktivita, ktorá tu bojuje proti festivalu, rozvírila dokonca aj festival ľudových
pesničiek, ktoré údajne nabádajú alkoholizmus, cudzoložstvo. V Hrušove sa robí každý rok
Hontianska paráda a okresné KDH vo Veľkom Krtíši podalo verejný list. Chcem k tomu
povedať ešte toľko, že ďakujem pánovi Beťkovi, že sa nedali zdecimovať vašimi listami.
Chcem ešte povedať, že keď sa vám niečo vymyká, tak všetko je proti vám.
JUDr.M.Dolinaj – Nie som tunajší, neviem, ako to tu predtým prebiehalo, len čo som tu
zachytil nejaký šum, možno nám niečo povie pán Beťko. Na celú vec sa treba pozrieť možno
aj z toho pohľadu, že po 4 rokoch ľudia nenašli iný spôsob ako sa ozvať. Štyri roky to tu bolo,
ale možno sa pán Beťko vyjadril, že 5. ročník sa už sťahuje preč. Takže, keď sa vrátil
piatykrát späť, možno to bol ten impulz. Nehovorím, že to tak bolo, ale mohlo to tak byť.
Ďalší názor predniesol účastník festivalu Rasťo v tom zmysle, že metal počúva 10
rokov a zúčastňuje sa aj tohto festivalu a strašne ho štve, že niekto im chce zobrať festival.
Festivalu sa zúčastňujú aj rodiny s deťmi a pre neho je to istá forma relaxu. Tie kapely, čo
tam vystupujú, vyjadrujú to, v akej dobe žijeme. V Čechách bývajú tiež takéto festivaly a tam
s nimi nemajú žiadny problém. Metal je životný štýl a ďakuje pánovi Beťkovi za to, že takéto
festivaly organizuje.

Ing.arch.J.Kôpka – Keďže naše VZN-ko je také, aké je, chcem sa pána Beťku a pána
primátora priamo opýtať na hluk, nakoľko je tu podnet od občanov, ktorým vadí hluk. Je tu
vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorá pripúšťa nejaké hodnoty počas dňa, počas večera
a počas nočných hodín. Čo urobíme v tejto veci ohľadom hluku?
P.Beťko – Tie normy platia minimálne 5 rokov. Už aj minulý rok som stiahol zvuk tak, ako
sa mi dalo. V tomto Losos campe som tú aparatúru nasmeroval do kopca a takisto tú hlasitosť
sa budem snažiť udržať na maximálnej úrovni. To znamená, že to určite nebude hlasnejšie,
ako bolo minulý rok a to sme zaznamenali veľký posun, čo sa týka hlasitosti. Budem sa snažiť
dať to čo najtichšie. Ja sám som už ubral ľuďom tým, že som to skrátil do 00.30 hod. Čo som
mohol spraviť v tejto veci, som spravil. Chcete, aby som to zrušil, to sa ale nedá. Je to také
isté podnikanie ako iné. Keby som ja siahol na vaše podnikanie a hádzal vám polená pod
nohy? Zúčastnia sa ho skupiny z celého sveta a celkový rozpočet festivalu je cca 100 tis. eur.
Všetko, čo bolo možné spraviť v mojej právomoci som spravil. Nedokážem to spraviť tak, že
to tí ľudia nebudú počuť. To nedokážem, keby som mohol, verte, že to spravím. Je to ale
festival metalovej hudby a tam tieto veci jednoducho sú. Teraz napr. bola na Tajchu na

amfiteátri Rocková noc a hralo sa do 03.00 hod. ráno. Bola aj nejaká sťažnosť, nejaká
iniciatíva? Hralo sa do tretej do rána. Nikto sa nesťažoval a ja sám zo svojej vôle som koncert
stiahol do 00.30 hod. Ja sám som tu diskriminovaný. Chcete, aby tu pre mňa platili nejaké
pravidlá, tak nech platia pre všetkých? Nech sa tu potom nerobí nič, žiadne motozrazy
a žiadne podnikanie. Ja vám tiež nesiaham na vaše podnikanie. Ja čo som mohol, som spravil
a riešte teda vec komplexne, nech sa tak teda nerobí nič a nebude to žiadna rekreačná zóna.
Potom tu nebude bývať nič a Nová Baňa bude potom tak, ako bol ten nápis „mesto duchov“.
Mgr.M.Pastierová - Neviem, či niekto z tu prítomných, má bližšie nehnuteľnosť ako moja
rodina, je to 50 m. Štyri roky nás to neobťažovalo o nič viac, ako akákoľvek iná akcia, ktorá
tu býva. Tento víkend tam bola akcia do 03.00 hod. a bolo to horšie, ako celý Gothoom za 4
roky.
J.Búry - Áno bol ten koncert, ale bol v sobotu a tento koncert bude stredu, štvrtok, piatok
a sobotu. To sú aj pracovné dni. Súhlasím, možno vás to neobťažovalo, lebo tam máte chatu.
Sú tam ale ľudia, ktorí tam blízko bývajú. Chcem ale počuť názor ľudí, ktorí tam bývajú, či sa
dohodnú a nebude im tá zvuková bariéra vadiť.
Ing.J.Pittner – To, že sa 4 roky nič nedialo, iba teraz sa začalo robiť, tak to nie je pravda. My
sme si mysleli, že ten festival ide preč. Keď sme sa dozvedeli, že festival tu znovu bude, ľudia
začali proti tomu konať. Môžem povedať, že absolútne zlá poloha na festival, lebo vlani to tu
taktiež bolo. Čo si myslíte, že starí ľudia zo Štálov sem prídu na rokovanie? Poznám človeka,
čo bude chcieť prísť guľovnicou to tam vystrielať. Jednoducho na toto musíte brať ohľad,
lebo to nie je sranda. Taktiež nesúhlasíme s textami, to je jasná vec. Takže nie je pravda, že
sa tu 4 roky nič nediali, ale všetci sme si mysleli, že festival už ide preč. Nepodarilo sa to, tak
nech sa to teraz rieši.
Mgr.J.Havran – Diskusia by tu mala prebehnúť vo všeobecnosti, myslím si, že každý
koncert, ktorý sa tu bude diať, hlukom obťažuje všetkých naokolo, keď sa bude diať aj na
poli. Je to o tom, aký by mala mať charakter táto oblasť, čo by sa tam malo diať a do koľkej
by to malo byť a kedy by sa to malo konať. Ja vám zodpovedne poviem, že doba sa mení
a jednoducho to nebude rekreačná oblasť len tým, že tam je trochu vody, ktorá smrdí po
splaškách. Tieto lúky sa tu predávajú preto po 20 € alebo 25 €, lebo tam je pekná príroda.
Ľudia si cenia to prostredie, lebo tam je rekreačná oblasť, kde sa dá oddychovať, kultúrne
vyžiť a dá sa tu aj zašportovať. Ten hluk tu bude a povedal som to aj pánovi Pittnerovi, ktorý
si tu postavil dom, aby počítal s tým, že tieto podujatia sa tu budú diať. Čo sa týka diskoték
v Hoťape, mám to „na stole“ každý druhý týždeň. Problém s otvoreným balkónom,
s rozbitými fľašami, bitkami. Sú tu ľudia, ktorým to tiež prekáža, počuť to na ul. Štúrovu
a non stop na široko ďaleko. Potom sa pýta mládež, čo chceme robiť akú kultúru a podujatia
v Novej Bani? Ja si tiež myslím, že 4 dni „ručania“ je dosť a možnože aj 3 dni by bolo dosť,
od štvrtka podvečer, piatok, sobota a dosť. Tí, ktorí sa o to trošku zaujímajú vedia, že na
víkend sem nedotiahne nikto žiadne špičkové skupiny, takže jediná možnosť je ich pritiahnuť
sem cez týždeň – streda, štvrtok, piatok. Tým chcem povedať, že diskusia vo všeobecnosti má
byť o hluku a o tom, ako bude využívaná táto rekreačná oblasť. Tým, že sa spravila
kanalizácia, čistička odpadových vôd, amfiteáter, cyklo-korčuliarsky okruh, teraz sa idú robiť
sprchy, šatne a prezliekárne a pripravuje sa projektová dokumentácia na čistenie vody,
chceme z nej spraviť skutočnú rekreačnú oblasť. Tam ale nebude ticho, mňa to skutočne mrzí
a ja keby mám dom, tak tiež dám ponuku ako Jozef, nech sa tam tí ľudia presťahujú. Ja viem
ľudí pochopiť, ale jednoducho sa stretáva jeden záujem s druhým záujmom. Tak, ako sa
stretáva záujem, aby neboli porušované práva niekoho, na slobodu prejavu a ďalšie veci, to je

v hornej hranici toho. Ja som jednal rok s pánom Beťkom a každý rok to skracujeme, tento
rok to bude do 00.30 hod. a som presvedčený, že ak to bude na budúci rok, tak to bude len na
3 dni a bude to možno len do polnoci. Vždy sa dá nájsť kompromis, len musí byť vôľa sa
dohodnúť. Pretože tento priestor by mal žiť športom, kultúrou, oddychom, relaxom
a čímkoľvek. Iniciátorom bola hladina hluku a potom sa k tomu pridalo kopec iných vecí
a hluk už popritom pomaly aj zanikol. Poznám aj festivaly, ktoré sa dejú aj v strede obce a tí
ľudia sú spokojní, pretože sa sem navalí 30 tisíc ľudí na 3 dni, aby tu minuli peniaze a ony to
jednoducho strpia. Tá dedina žije z toho celý rok a sú v poriadku. Ja chápem aj tých ľudí,
ktorí tam podnikajú. Očakávalo sa to ale od iniciátora petície, že pozná, aká je doba
v podnikaní. Tí ľudia tam za 4 dní v podnikaní zarobia toľko, koľko nezarobia ani za mesiac
ani za celú sezónu. To sa ich môžete kľudne opýtať. Na toto som ale nechcel poukázať, toto
som ani nepísal do článku, toto je druhoradý aspekt. Tí ľudia sa sem vrátia, spoznajú Novú
Baňu, je to o cestovnom ruchu o poznaní mesta. Ja nesúhlasím s textami, ktoré sú takýmto
spôsobom formulované. Bolo povedané, že to bolo vytrhnuté z kontextu, mohli byť myslené
iným spôsobom. Keď sa pojmú tak, ako chcú expresívne povedať, tak poburujú každého
jedného, nielen kresťana. Pokiaľ sa vnímajú v kontexte ako umelecké texty, ktoré vyjadrujú
nejaký názor, ktorý je v prenesenom slova zmysle, tak potom sme sa na tom skoro všetci
zhodli. Ja, keď tu počúvam nikto nie je proti pánovi Beťkovi, nikto nie je proti festivalu,
vieme nájsť nejaké spoločné názory na tie veci. Čo sa týka toho posúdenia. Ja tam rád
niekoho z úradu pošlem, ale to čo mi navrhoval pán poslanec a čo bolo aj pôvodne v uznesení,
zohnať človeka, ktorý bude hovoriť na úrovni anglicky, ktorý bude vedieť posúdiť právnu
stránku veci a ktorý bude rozumieť tomu „rurákaniu“, tak to bude ale úloha by som povedal,
do médií. Dám inzerát do celoslovenských novín. Poznám jedného pána, ktorý pracuje
v advokácií a povedal jednoznačne, že to nie sú jednoduché záležitosti a toho sa chcela zbaviť
aj prokuratúra. Tak ako povedal aj poslanec NR, to sú komplikované veci právne aj pre súdy,
nie pre nejakého úradníka, ktorý začne hovoriť niečo o porušovaní práv. Keď mu niekto začne
hovoriť o slobode prejavu a slova, tak čo budú robiť, budú sa tam vadiť? Budú tam policajti,
rozprával som sa o tom aj s okresným riaditeľom PZ a s ďalšími funkcionármi, ony tam pošlú
ľudí, ktorí na vec budú dozerať, aj si to nahrajú. Čo očakávam od orgánov tejto republiky?
To, že sa tým budú zaoberať iniciatívne, poslanec v rámci legislatívy. Legislatíva – trestné
činy, porušenia zákonov, ale keď ich nemá ani kto uplatniť a nebude ich mať kto vykonať
priamo v teréne, tak sú nevykonateľné a sú úplne zbytočné. Všetci tu hovoria o tom, že sú
porušené práva, trestný zákon, trestný čin, tak ale nech konajú tí ľudia, nech robia. Ponúkol
som to aj pánovi Motykovi, aj pánovi Palajovi, nech idú za mesto, ja im to dovolím. Nech to
zistia, overia a upozornia, že to tak je. Myslím si, že je to v poriadku a všetci na tom majú
rovnaký záujem. Poverená môže byť aj osoba, ktorá je mimo úradu. Nie je to jednoduchá
úloha a ďalšia vec, záväzne požadovať zoznam skupín, playlisty, texty a my si to potom
pozrieme a povieme, či to tak bolo odspievané? To už skutočne zaváňa niečím iným, už sa
dostávame do inej roviny. Spravíme prehrávaciu skupinu ľudí, ktorí posúdia, či to bol „čierny
kvet“ alebo „biely kvet“, či to niekto pozmenil, alebo to myslel inak. To je ale úplne na hrane.
Skutočne, nech konajú orgány, ktoré sa tým majú zaoberať a ktoré na to majú kvalifikované
osoby. To je ale preťažká úloha, pre hocikoho. Z celej tejto veci by som očakával oveľa
pozitívnejšiu komunikáciu. V dnešnej dobe, keď si každý cení svoju osobnú slobodu, zákaz je
nepriateľ. Potom sa to teda ale zmenilo, dnes už zákaz nikto nepožaduje. Nikto nepožaduje,
aby to bolo zakázané, ale človek by očakával od ľudí s takým vierovyznaním, že k veci budú
pristupovať pozitívne. Možnože tí ľudia zišli z cesty, alebo rozmýšľajú nesprávne, že by som
ich presvedčil, vysvetlil. Možnože spraviť o týždeň festival gospelovej hudby a tam sa o tom
porozprával. Toto ja vnímam ako pozitívne chovanie. Možnože sú to zlé príklady, ale
nie atak smerujúci na podporovateľov festivalu, na organizátora. Podľa môjho
názoru treba urobiť ďaleko viacej, aby to ľudia pochopili, de facto diskusia,

vysvetlenie, pochopenie a zistí sa úplne iná vec, lebo podľa mňa je v tomto veľa demagógie.
Ja som nikdy nespomínal politiku, ani sa tomu nemienim venovať, ani komunálnu ani
celopolitickú, ani ma to nezaujíma, pretože sa zaujímam o vecnú časť. Pokiaľ sú texty
jednoznačné a nie sú prenesené a nie sú myslené z umeleckého pohľadu, aby niekoho
šokovali a primeli k nejakému pohľadu, tak potom ma to takisto zaráža a neprajem si to
takým spôsobom. Pokiaľ sú myslené ako umenie, v prenesenom slova zmysle, že chce tým
povedať niečo ďalšie, tak to viem pochopiť, ale neviem sa s tým úplne stotožniť. Pokiaľ sa
očakáva, že mesto v tejto veci bude konať iniciatívne, tak to bude. Bez toho, aby to mestské
zastupiteľstvo požadovalo, mesto podá trestné oznámenie, aby prokuratúra konala v tejto veci,
nech to prešetrí. Požiadame ministra vnútra, generálneho prokurátora, NR SR, aby sa k tejto
veci jednoznačne postavili. Dáme tam človeka, ktorý pôjde, aj keď si myslím, že to bude
problematické, pre to, čo som tu povedal.
Pharm.Dr.A.Dodoková – Vážený pán primátor, vážení páni poslanci. Som rada, že som
mala možnosť zúčastniť sa na vašom stretnutí. Kedysi dávno som bola aj ja poslankyňa, tak
mám nejaké skúsenosti a veľmi som rozrušená z týchto udalostí, čo sa momentálne v našom
meste dejú. Čítala som v Novobanských novinách článok o dvoch smutných brezách, ktoré
smutne skončili. Napísala to moja bývalá profesorka pani Jányová. Na mestský úrad prišli
dvaja nemenovaní ľudia, ktorí navštívili patričné oddelenie a týmto ľuďom bolo vyhovené
a dve brezy boli spílené. Ja sa pýtam, v Novej Bani podalo petíciu dostatočné množstvo ľudí,
nenašiel sa spôsob, aby sa to riešilo? To je prvá otázka. Druhá vec, pýtam sa, či sa bol niekto
dopredu pýtať ľudí, čo žijú v tejto oblasti Tajch, kde mám aj ja svoju rodinu a priateľov, či
s tým súhlasia a či s tým nemajú problém? To nie je o tom, že 4 roky o tom nikto nehovoril.
V manželstve niekedy ľudia nehovoria 10 rokov a na 11 rok to už tresne. Ďalej sa dotknem
niektorých pánov poslancov, ktorí tu útočili na cirkev, na zlo, ktoré cirkev pácha. Nemajú
právo takto rozprávať, museli by sme tu rozprávať o komunizme, čo všetko sa dialo a nebolo
ani zverejnené. Je to veľmi smutné, že sa vyťahujú také veci, že od roku 1989 sa vytvorila
taká skupinka ľudí, ktorá delí toto mesto. Chcem vidieť tú skupinku, lebo to nie je pravda.
O tom, že je zriadená cirkevná škola a mestská škola, to nie je o tom, že sa títo ľudia delia.
Predsa ľudia majú právo, slobodu rozhodnúť sa. Pýtam sa, či ľudia, čo žijú v tej oblasti
nemajú právo sa k tomuto vyjadriť a žiadať nejaké ústupky? Sú tu nejakí z vás, čo by tam
chceli 4 dni počúvať toto ujúkanie? Mám tu priateľku, ktorá ma k nej cez festival pozvala
a napriek tomu, že idem do práce, budem tam a budem vám o tom spätne písať. Myslím si, že
to je koncert, ktorý do Novej Bane nepatrí, malo sa nájsť iné a kopu miest to odmietlo. Obsah
piesní, ktorý tam je, neprináša nič pekné ani morálne.
Ing.T.Palaj – Pán primátor, je to akcia, ktorá trvá 4 dni, napr. žiadna Folková Nová Baňa nie
je o tom, že tam bude cez tisíc ľudí. S počtom ľudí rastú nároky a hlasitosť, na tom sa
zhodneme. Po tretie je to metal, ja nemám nič proti metalu, ale vlastnosťou metalu je to, že je
hlučný. To vie určite aj Rasťo a aj pán Beťko. Vlastnosťou metalu je to, že sa nepočúva
potichu, ale nahlas. To je to, čo na tomto festivale nemôžeme posudzovať rovnako, ako
všetky ostatné akcie. Áno, ja som za to, aby sa tam veci diali, ale aby neboli tie veci dlhšie,
ako ostatné akcie, väčšie ako ostatné akcie a ešte na dôvažok z princípu hlasnejšie, ako
ostatné akcie, pričom ešte iný okruh, ako divákov z Novej Bane. Je to naozaj rekreačná oblasť
a budú sa tu diať veci, ale tá rekreačná oblasť tu nie je len pre turistov, ale v prvom rade pre
občanov a zároveň nemôže rekreačná oblasť obmedzovať ľudí okolo. To znamená, že pokiaľ
sú tu občania, ktorí majú určité výhrady proti tomu, tak treba s nimi o tom rokovať a nie
oznámiť festival. Pán Beťko síce oznámil, že bude festival kratší, len do 00.30 hod., ale
zabudol dodať, že oproti minulému roku pridal jeden deň. Povedal, že to obrátil do kopca, no
nebude to len do toho kopca, lebo to sa vracia naspäť, toto tu ale nechcem rozoberať. Čo

chcem povedať je to, že práve na tomto festivale je toľko negatívnych faktorov kvôli hluku,
čo sa netýka žiadnej inej akcie. Skúsme brať do úvahy fakty a nie sa tu baviť o tom, že je to
rekreačná oblasť a drahé pozemky. V prvom rade tu majú byť akcie pre ľudí, ktorí tam
naozaj žijú. Akcia, ktorá je pre 1500 ľudí zo Slovenska, je tam minimum percent ľudí z Novej
Bane, ale množstvo ľudí z Novej Bane je tam dotknutých.
Mgr.M.Pastierová – Zavádzate pán Palaj, moja rodina má nehnuteľnosť 50 m od miesta
konania a 4 roky nás to neobťažovalo o nič viac alebo menej, ako ostatné akcie. Tak
nezavádzajte.
Mgr.J.Havran - Chcem povedať, že tieto podujatia nie sú organizované len pre obyvateľov
tohto mesta. To je niečo podobné, ako keby na naše podujatia chodili len Novobančania. To
tak nie je, ani to tak nie je myslené. Aj keď to organizuje mesto, aj keď sa to organizuje
súkromne. Myslím si, že Nová Baňa je malé mesto na to, aby sa tu úspešne mohol úspešne
organizovať nejaký väčší koncert, aby sa to aspoň nejako rentovalo. To znamená, že je to
organizované pre turistov, pre našich občanov a aj pre ďalšie osoby. Ja nepochybujem o tom,
že tá miera hluku je väčšia, ako pri iných podujatiach, preto som povedal svoj názor, že
nesúhlasím, aby sa to dialo 4 dni. Urobili sa opatrenia, ktoré by mali zlepšiť ten stav a robí sa
tak každý rok, takže ich pripomienky sa tolerujú. Takisto mám iný názor na to, že keď je
viacej ľudí je intenzívnejšia hudba. Osobne si myslím, že dôležitá je kvalita toho ozvučenia.
Čo sa týka briez, tomuto sa dnes nebudem venovať, toto neprejednávame. Bolo povedané, že
koncert do Novej Bane nepatrí. Vždy dávam otázku, prečo je to tak? Prečo práve do Novej
Bane nepatri? Či sa pýtať tých ľudí, či takéto niečo chcú na Tajchu? Viete, volení
zástupcovia, prípadne iné orgány alebo niekto iný, čo tu niečo organizuje, niekedy zoberie
na seba zodpovednosť a prijme rozhodnutie bez toho, aby sa obyvateľov opýtal. Vždy, keď sa
dostávajú do konfliktu nejaké práva, činnosti alebo aktivity ľudí, tak niekoho obmedzujú.
Každá činnosť niekoho obmedzuje. Každá akcia vyvoláva reakciu. Otázka je vždy o miere
prístupu, výsledkov a prínosov toho celého. Vždy je to na polemiku, čo to prinesie, čo to dá
a nemôže to tak fungovať, že na všetko sa budeme chodiť pýtať, lebo skutočne nič neurobíme.
To je ako s rozhľadňou, dal som ľuďom priestor, aby si ideovo vybrali štýl, ktorý by bol
možný a niekto sa ozval, nám sa ani jedna nepáči a kde je tá kategória za to, že ani jedna
rozhľadňa sa nám nepáči. Mohol som kľudne zobrať zodpovednosť, ale prijal som spôsob, že
dám ľuďom možnosť sa k tej veci vyjadriť. To je presne to, kto sa bol pýtať tých ľudí?
Nechodíme sa pýtať pri každej jednej príležitosti, ani to tak nerobievame. Niekedy
jednoducho prijmeme rozhodnutie, kompetencia mesta je taká, aká je, ale to, že tam bude
rekreačná zóna som si nevymyslel ja, je to rekreačné stredisko a je to dané tým prostredím.
Tí, čo vytvárali toto stredisko, chceli z toho niečo mať a ja v tom pokračujem a snažím sa
s tým niečo urobiť. To, akým spôsobom to má byť využívané je o diskusii a rozhodnutí, ale
nemyslím si, že skutočne pri každej príležitosti sa budeme chodiť pýtať, lebo to nevedie
k ničomu, k neprijatiu žiadneho rozhodnutia. Ja prijímam politickú zodpovednosť za
rozhodnutia a takisto aj poslanci, ktorí sa zodpovedajú svojim občanom. Ja mám svoje číslo aj
e-mailovú adresu zverejnenú aj na internete a na mňa sa ľudia obracajú a volajú mi. Som
presvedčený, že 90 % z tých ľudí, čo mi volali kvôli festivalu, nebolo zo Štálov. Normálne
som sa s nimi rozprával a snažil som sa im to vysvetliť. Keď ale niekto hľadí len svoj záujem,
potom sa ťažko hľadajú spoločné mienky a spoločné riešenia. Keď som sa aj vlani dohodol
s organizátorom, že kedy to ukončí, tak to tam potom zhaslo a bolo ticho. To som dal
jednoznačné podmienky a to platí aj pre tento rok, ako odbije 00.30 hod., tak to skončí. Ak sa
tam bol niekto pozrieť tak vie, že takto to tam funguje. Nie, ako bolo teraz na Tajchu, že bolo
dohodnuté hrať do 01.30 hod. a hrali do 02.30 hod. Tí podľa mňa obťažovali všetkých
ostatných a obťažovali aj diskotéky. Dnes tam už diskotéky nie sú. To ale nie je naším

zásahom. Je to pre to, že ľudia od toho očakávajú viacej a pôjdu tam, kde je to atraktívnejšie,
kde je lepšia cena piva a pod.
Ing.M.Kurek – Vážený pán primátor, vážení páni poslanci som tu z impulzu môjho otca Ing.
Jozef Kureka, profesora na gymnáziu a ktorý má svoj dom od miesta konania festivalu asi 500
m. Aj tento rok mi povedal s rozčarovaním, že tento festival tu bude. Petíciu podpísalo 653
občanov a podľa mojich informácií, keď sa v Amerike vznesie petícia, alebo vznesie podnet
na niečo 10 % občanov, tak sa poslanci a mesto vážnym spôsobom týmto zaoberajú a ak
vznesú protest, tak sa protestu vyhovuje. Môj otec každý rok na tieto 3 alebo 4 dni odchádza
preč. Odchádza na Oravu, hovorí že chce byť v tichu, chce mať kľud. Mňa zaráža to, že mesto
doteraz nejakým spôsobom nekonalo. Mňa zaráža to, že sa chce vyhovieť úzkej skupine
podnikateľov, minimálne oproti 10 %-tám občanov a to nehovorím o 10 tis. hlasoch z celého
Slovenska. To znamená, že celé Slovensko sa pozerá na to, akým spôsobom zareagujete. Páni
poslanci vyzývam vás na to, aby sme niečo spravili. Aby ste niečo spravili, aby mesto dalo
nejaký impulz, že naozaj sa reflektujú potreby občanov, že je vypočutý ich hlas. Ďakujem.
Mgr.J.Havran - Často sa tu hovorí počet 653, nechcel som sa tomu venovať, ale evidentne
musím. Som presvedčený, že množstvo z tých ľudí, ktorí to podpísali, nepodpísali petíciu
proti Gothoomu. Som presvedčený, že podpisovali petíciu proti satanistickému festivalu, že
podpisovali petíciu proti hanobeniu náboženských symbolov a ďalším iným skutočnostiam,
ktoré sa ich ďaleko bytostnejšie dotýkali, ako hluk z festivalu, ktorý sa deje na Tajchu. Okrem
100 podpisov zo Štálov tam bolo ďalších 553 podpisov, ktoré boli z iných častí Novej Bane –
Školská, Štúrova, Nábrežná, Starohutská, ďalšie časti až po Bukovinu. Ďalej okolité obce,
vzdialenejšie obce až po Rakúsko. Ja rád vypočujem hlas ľudí, nestaviam sa k nemu
ľahostajne, pretože tak, ako som tu povedal, snažil som sa obmedziť tie veci čo najviac. Nie je
v mojej kompetencii a ani mojim presvedčením, že tento koncert by tu mal byť zakázaný. To
si nemyslím, že by to tak malo byť. To je môj názor. Informácie, ktoré boli podávané nie vždy
zodpovedali realite a často boli vytrhnuté z kontextu a podobali sa mi na demagógiu.
Zatelefonovala mi poslankyňa do EP jedna, druhá, podpredsedníčka NR, lebo ja som nikoho
neodmietol, ja som s nimi debatoval. Neodpísal som nikomu na e-mail, pretože ich bolo
množstvo a strávil by som tým veľa času. Ja som tomu ale venoval čas. Keď som
komunikoval aj s poslancami do EP, povedali, že by chceli som mnou komunikovať, lebo im
prišli e-maily a považovali to za potrebné. Ja som sa im to snažil vysvetliť, aby si mohli
spraviť vlastný obraz v tej veci. Nepresviedčal som ich, ani som im to nevyhováral. Keď sa
ale niekto sťažuje na hluk z podujatia, ktoré sa má uskutočniť, tak môžem konať podľa
predchádzajúcich skutočností, tak sa snažím obmedziť organizátora, aby urobil opatrenia.
Potom sa k tomu môžem stavať v čase konania a pokiaľ to bude žiadúce, tak to aj urobíme.
Dnes ale urobiť niečo preventívne, ako dajte texty, my to pozrieme, ukážte nám čo hráte. Ako
sa k tomu postaví človek, ktorý nemá s tými textami a myšlienkami, čo tu boli povedané, nič
spoločné. Sú tu kapely aj iného štýlu, nielen black metal a death metal. Ako sa k tomu
postavia tí ľudia? Toto je komplikovaná záležitosť a nemyslím si, že budeme v tomto smere
úspešní.
Ing.M.Kurek - Pán primátor, spomenul si, že mesto je ochotné nejakým spôsobom
zabezpečiť meranie hluku. Správne som to zachytil?
Mgr.J.Havran – To som nepovedal, ale som povedal, že sa budem interesovať o intenzitu
hluku.

Ing.M.Kurek - To znamená, že vie mesto zabezpečiť, aby nebola porušená nejaká vyhláška,
ktorú spomenul pán poslanec Kôpka?
Mgr.J.Havran – To má ale zabezpečiť organizátor a nie mesto.
Ing.M.Kurek - Mesto, podľa toho čo tu právnik rozprával, tam bola jasná definícia, že mesto
má pozorovať a je povinné dozorovať takéto podujatia.
Mgr.J.Havran - Ale nezodpovedá za hlučnosť podujatia.
Ing.M.Kurek - Moja otázka teda zostáva, či dokáže mesto zabezpečiť to, aby neboli porušené
tieto vyhlášky?
Mgr.J.Havran - Myslím si, že toto mesto nedokáže zabezpečiť.
Ing.M.Kurek - Dokáže mesto zabezpečiť meranie, ktoré by to dokázalo?
Mgr.J.Havran - Ja neviem, či sme oprávnení merať a čím merať. Nedokážem si to
predstaviť.
Ing.M.Kurek – Zvuk sa meria pred oknami obytnej zóny.
Mgr.J.Havran - Pokiaľ bude na to podnet, budeme sa ním určite zaoberať.
Ing.T.Palaj – Meranie hluku si vždy objednáva mesto a ak podá podnet ktokoľvek,
objednáva si to vždy mesto. Ja som ochotný na tej hygiene tento podnet dať na to meranie
hluku. Ak tento podnet podám a z hygieny príde podnet, tak si objednáte meranie hluku?
Mgr.J.Havran – Pán Palaj, nežiadajte tu odo mňa verejné vyhlásenia. Problém budeme
riešiť, pokiaľ nastane. Myslím si, že podnet na úrad verejného zdravotníctva bol podať pán
poslanec Kôpka, to znamená, že tam podnet už majú.
M.Moharčiak – Spomínal sa hluk, že tam vadí, ale pritom pán Palaj povedal, že nemá nič
proti metalu, tak si odporuje. Mne by sa nepáčilo, keby 24 hodinovku skrátili na 21 hodín. To
tam ani nemusím ísť. Podľa mňa je to dosť veľký ústupok a neviem, čo majú viac proti.
Ing.J.Pittner – Chcem sa vrátiť k tej petícii a začnem tým, že bola robená proti hluku. Čo sa
hovorí o tých podpisoch, že sú tam aj z inej oblasti, nie je to tak, ako ste hovorili, že 120,
potom 100 a 118 podpisov z okolia, čo sa týka aj ulíc, ako Matiašova, Rekreačná, Potočná. Čo
sa týka ostatných podpisov, sú to ľudia, ktorí sympatizujú a cítia s tými ľuďmi, čo tam
bývajú. Spomínate Viedeň, je to Novobančan, ktorý žije vo Viedni, ale bol tu v tom čase
a povedal, že toto je neskutočné. Sú to ľudia, ktorí s tým sympatizujú. Chcem sa opýtať, na čo
je vlastne VZN mesta Novej Bane, kde sa hovorí, čo je rekreačná oblasť a čo je nočný kľud,
ktorý trvá od 22.00 hod. do 06.00 hod.? Tam sa tak isto hovorí, čo je rušenie nočného kľudu.
Bolo ešte povedané, že 4 roky tu bolo ticho. Áno, ľudia to trpeli, ale presťahovalo sa to do
obytnej zóny. Pýtam sa, že sa tu porušuje nočný kľud a ľudia, ktorí v Novej Bani pracujú
a žijú si nemôžu oddýchnuť počas pracovných dní. Čo je vlastne rekreácia? Je to oddych,
relax, pohoda a skúste mi ukázať jedného človeka, čo vám povie, že počas týchto dní zažil
relax a pohodu. Pýtal som sa niektorých poslancov, čo na to hovoria? Keď som sa niektorých spýtal, či
by si dal metalový koncert 100 m od domu, niektorí mi dokonca povedali, že „ja by som ich hnal

lopatou.“ Zamyslite sa aj nad tým, či by ste súhlasili, keby sa toto dialo pri vašom dome. Či
by ste boli spokojní a nereagovali proti tomu. Ak keď si p. Beťka vážim, ale darmo mi ako
organizátor povie, že o 00.30 hod. skončí, lebo určite on nedokáže zabezpečiť, aby 1500 až
2000 ľudí bolo potom ticho. To viete, do štvrtej tam budú rozprávať a spievať a my tam
nebudeme môcť spať. Takže to nie je, že to o 00.30 hod. skončí. Ľudia, čo sú tam na okolí od
stredy od 10.00 hod. sa nevyspia do nedele rána. Rád by som videl aj vás, ktorý by ste s tým
boli spokojný.
O 18.17 hod. odchod poslanca Petra Forgáča.
Pharm.Dr.A.Dodoková – Chcela by som reagovať na slová pána primátora, že sa tu nebude
hovoriť o brezách. Druhá vec, ktorú chcem povedať, nikto ma sem osobne nepozval, chcela
som sama dobrovoľne prísť. Ja si pána Beťku vážim ako človeka, ale na druhej strane
nesúhlasím s tým, aby sa do nášho mesta vznášali skupiny, ktoré šíria násilie a neprinášajú
pokoj a ľudia, ktorí žijú v blízkosti Tajchu naozaj trpia. Takisto chodia ľudia večer z Hoťapa,
sú hluční a musím zavrieť okno, keď sa chceme vyspať. Pán primátor citoval článok od
človeka, ktorý sa hlási ku kresťanstvu. Jedna vec je hlásiť sa ku kresťanstvu a druhá vec je
žiť skutočne podľa toho. Myslím si, že ten koncert bude, to je jasné a verím, že urobíte všetko
pre to, aby boli dodržané pravidlá. Verím, že budúci rok ten koncert bude pokračovať v iných
mestách, ktoré prijmú týchto ľudí.
Mgr.J.Havran – O brezách som nehovoril preto, lebo nie sú predmetom rokovania. Ľudia,
ktorí chodia z Hoťapa sú hluční a takisto boli hluční, keď chodievali zo Zvoničky. Nikdy som
nevyšiel von a neprotestoval som. Nechcem to tu rozoberať, lebo to tu už bolo povedané, že
to je iná miera obťažovania. Prísľuby, ktoré sme tu dali budú reálne, skutočné a ja som ich
písal a deklaroval aj žiadateľom. Komunikoval som znovu s usporiadateľom a urobíme všetko
preto, aby to bolo v súlade so zákonmi a ľudia, ktorí tam žijú, aby boli čo najmenej
obťažovaní. Osobne sa tejto akcie viackrát zúčastním, aby som sa presvedčil, aký to má
priebeh. Verím, že na to dohliadneme v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní a
v spolupráci s občanmi. Osobne si myslím, že pán Beťko nikoho neodmietne, či to už bude
pán Palaj alebo pán Motyka a aj ďalší sa presvedčia o tom, v akom duchu sa tento festival
nesie a spravia si na to svoj vlastný obraz a nie obraz sprostredkovaný z internetu. Vážim si
iniciatívu ľudí, že sa dokázali zmobilizovať a vysvetlili svoj názor, tak sa to tu nedialo 4 roky.
Mrzí ma to, pretože témy sú rôzne. Preto som otvoril túto zasadaciu miestnosť, aby ľudia mali
voľný prístup a preto sú návrhy zverejnené aj na internete. My sme otvorení komunikácii
a verím tomu, že pokiaľ sa tu budeme zaujímať o veci a budeme ich rozoberať, budú
rozhodnutia lepšie a správnejšie.
Ing.arch.J.Kôpka - Pán primátor, ďakujem Ti za Tvoj prísľub, vyhlásenie, ktoré si teraz dal
ohľadom tohto festivalu. Aby som uviedol vec na správnu mieru, na hygienu som podnet
nedával. Bol som tam riešiť iné veci, využil som túto situáciu a opýtal som sa aj na otázky
ohľadom dodržiavania vyhlášky ministerstva zdravotníctva o hluku a čo môžeme v tejto veci
podniknúť. Chcel by som vyzvať Teba pán primátor, pánov poslancov a občanov mesta Nová
Baňa, aby sme upravili všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré asi takéto prípady nerieši,
aby sme našli riešenie a jasné pravidlá pre všetkých, aby to tu bolo jasne formulované. Bol tu
poslanec NR. Môžeme „tlačiť“ na našich zákonodarcov, aby v týchto veciach podnikli
konkrétne kroky, aby zákony ktoré sú v naše republike, aby boli jednoznačné, aby sa potom
nedali vykladať rôznym spôsobom.

Mgr.J.Havran - Dnes sme dostali ďalší list od okresnej prokuratúry, v ktorom nás žiada o
zaslanie VZN o verejnom poriadku, to znamená, že bude predmetom skúmania prokuratúry.
Následne, keď skončíme toto skúmanie a okresná prokurátorka vyjadrí svoj právny názor na
samotné VZN-ko, môžeme sa vrátiť k jeho obsahu a podstate. Ja sám budem iniciovať orgány
činné v trestnom konaní – generálneho prokurátora, predsedu NR a takisto pána poslanca,
ktorý tu bol, aby to iniciovali. Zákony by mali jednoznačne platiť a podľa mňa by nám ušetrili
veľa komunikácie a roboty, aby sme vedeli nájsť spoločnú cestu k sebe.

Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján
Havran poďakoval za účasť a o 18.27 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.
Prílohu zápisnice tvorí aj zvukový záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva
v Novej Bani.
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