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Nov˘ maìarsk˘
prezident
o vzÈahoch so
Slovenskom.
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Cena 11 Sk ❒ 15 Kã ❒ 7 HRK ❒ 1,30 EUR / ● ● ●

Vyplatí sa e‰te
stavebné
sporenie?
Budúci rok bude potrebné na
plnú prémiu nasporiÈ aÏ 25-tisíc.
6. strana

âíslo 146 / Roãník 14 / 24. 6. 2005 / PIATOK

Mozog vyuÏívame
na desaÈ percent

Syn Hitlerovho
veºvyslanca na Art Filme

Kapacitu mozgu ovplyvÀuje
aj strava. Preão?

Ludinov film Dve ãi tri veci, ktoré o Àom
neviem, vyvolal na Art Filme diskusiu.
Dne‰ná príloha

Príloha Zdravie
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Majetok získan˘ nad Blair bil v centre únie na poplach
pomery ‰tát vezme
Poslanci vãera 114 hlasmi schválili zákon o preukazovaní pôvodu majetku
BRATISLAVA - ªudia, ktorí nedokáÏu preukázaÈ príjmy, za ktoré
nadobudli svoj majetok, sa môÏu uÏ
od septembra tohto roku ocitnúÈ vo
veºk˘ch problémoch. ·tát im bude
môcÈ majetok zobraÈ, ak bude jeho
hodnota najmenej o 6,5 milióna korún vy‰‰ia ako ich legálne príjmy.
Poslanci vãera schválili zákon o
preukazovaní pôvodu majetku, ktor˘ minister spravodlivosti Daniel
Lip‰ic oznaãil za „dôleÏit˘ pre boj
proti korupcii a kriminalite“. Spokojn˘ bol aj jeden z predkladateºov,
predseda Smeru Robert Fico.
Za zákon hlasovalo 114 poslancov zo 144 prítomn˘ch. Väã‰ina poslancov HZDS ako jediného klubu
sa hlasovania zdrÏala, Vladimír

Meãiar nebol prítomn˘. Poslanec
HZDS Ján Cuper povedal, Ïe „ide o
primitívnu ficovinu“ a agendu na
získavanie voliãov. „Iba zavedieme
medzi ºudí udavaãstvo,“ hovoril.
Pôvodn˘ návrh zákona sa e‰te
menil, aby pre‰iel aj v kluboch vládnej koalície. Niektorí poslanci koalície si napriek tomu v kuloároch posÈaÏovali, Ïe hlasovali politicky.
Jirko Malchárek z ANO povedal,
Ïe zákon je správne nastaven˘ a ãlovek musí za nelegálne získan˘ majetok zná‰aÈ aj dôsledky. Poslanec
SDKÚ Peter Mi‰‰ík povedal, Ïe zákon je potrebn˘, „ako právnik v‰ak
hovorím, Ïe má viacero úskalí“.
·éf ústavnoprávneho v˘boru Ján
Drgonec, ktor˘ nedávno opustil

ANO, povaÏuje zákon za absolútne
neprijateºn˘. Podºa neho finanãná
polícia získa právomoci nad rámec
akéhokoºvek civilizaãného ‰tandardu. „Rovno vyhlásme novodobú
diktatúru,“ povedal. Keby sa uplatÀovali zákony, tak mnohé veci by sa
vyrie‰ili na základe trestn˘ch kódexov a „nemuseli by sme predstieraÈ
rie‰enia“.
Najväã‰í spor v zákone sa totiÏ
viedol o to, kto bude maÈ na súde
„dôkazné bremeno“. Fico tvrdil, Ïe
ak zostane na ‰táte, zákon nemá
v˘znam. V schválenej verzii zákona
je rozdelené medzi prokurátora a
podozrivého.
IGOR STUP≈AN
Viac na 2. strane

Bude Meãiar vysvetºovaÈ Elektru?
Najznámej‰ím a najviditeºnej‰ím
príkladom veºkého majetku, ktor˘
nemohol získaÈ politik svojou prácou, je vila Elektra expremiéra Vladimíra Meãiara. Médiá sa o nej dozvedeli v roku 1999, dovtedy tvrdil,
Ïe má iba jedno auto „korziãku“.
Meãiar pracoval za socializmu
ako podnikov˘ právnik, od roku
1990 je v politike. Jeho príjmy sa
dajú ºahko zistiÈ a spoãítaÈ. Jeho
manÏelka pracovala ako lekárka.

Z faktúr, ktoré sa objavili na verejnosti, vyplynulo, Ïe Meãiar za
rekon‰trukciu Elektry zaplatil v hotovosti 41 miliónov korún podnikateºovi Jánovi ëuri‰ovi. NehnuteºnosÈ podºa vlastn˘ch slov kúpil za
päÈ miliónov korún. Meãiar povedal, Ïe za rekon‰trukciu zaplatil menej, ale Ïe faktúry neskladuje a uÏ
ich nemá.
Meãiarovi peniaze v hotovosti
poÏiãal nemeck˘ podnikateº Peter

Ziegler, ão sám potvrdil. PôÏiãka je
na 10 rokov a Meãiar ju mal zaãaÈ
splácaÈ v tomto roku. Podnikateº povedal, Ïe expremiérovi poÏiãal viac
ako 40 a menej ako 100 miliónov
korún a dlÏník mu ruãí svojím majetkom.
Meãiar, ak je zmluva o pôÏiãke
reálna, mal zaãaÈ v tomto roku splácaÈ odhadom aÏ 800-tisíc korún mesaãne.
Pokraãovanie na 2. strane

Tony Blair vãera úniu varoval, Ïe sa musí zmeniÈ.

Nitra má podobn˘ spor ako Kia

Dnes príde do Teplíc
Nastassja Kinski
Americká hereãka Nastassja
Kinski, ktorá je zahraniãnou hviezdou tohtoroãného filmového festivalu Art Film, príde do Trenãianskych Teplíc dnes veãer. SprevádzaÈ ju bude jej dvanásÈroãná dcéra
Kenia a na viedenskom letisku ich
privíta prezident festivalu Milan
Lasica. V sobotu veãer odovzdá
hlavnú cenu festivalu Art Film za
najlep‰í hereck˘ v˘kon.
(sita)

NITRA - Nitra má podobn˘
problém s nevyrovnan˘mi pozemkami pod investíciu ako Îilina. Pár
t˘ÏdÀov po slávnostnom poloÏení
základného kameÀa musel stavebn˘ úrad pozastaviÈ stavbu zábavného centra za pol druha miliardy
korún. Objavili sa dediãia, ktorí si
robia nárok na ãasÈ pozemkov.
Hoci primátor Nitry Ferdinand
Vítek uÏ v máji hovoril, Ïe pozemkové spory sú vyrie‰ené, dnes hro-

zí mestu medzinárodná arbitráÏ.
Mesto pritom vedelo o nárokoch
dediãov pôdy, ale neinformovalo o
nich stavebn˘ úrad pred povolením
stavby. Vítek opísal situáciu slovami, Ïe sa „objavili zlatokopovia a z
hrobu vstávajú m⁄tvi vlastníci“.
Investori sa zatiaº k problému
nevyjadrili. Z plánovanej investície
uÏ minuli vy‰e 200 miliónov korún.
Právna zástupkyÀa dediãov pozemkov kritizovala postup mesta

aj stavebného úradu. Odhodlanie
dediãov domôcÈ sa spravodlivosti
vyjadril jeden z nich ochotou „predaÈ aj vlastn˘ dom, ak by nebolo
peÀazí na súdne v˘davky“.
Mesto má uÏ jeden súdny spor o
pozemky za sebou. Vyhrali ho majitelia pôdy, ktor˘m investor zaplatil asi osem miliónov korún. Súdny
spor o niekoºko mesiacov oddialil
otvorenie zábavného centra. (bej)
Viac na 5. strane

FOTO - REUTERS

BRUSEL - Britsk˘ premiér Tony Blair vãera priamo
v centre Európskej únie bil na
poplach. Európa sa podºa neho musí zaãaÈ modernizovaÈ,
inak jej hrozí obrovsk˘ kolaps s katastrofálnymi následkami.
Podºa Blaira, ktor˘ sa o
t˘ÏdeÀ ujíma ‰éfovania únie,
si Európa dostatoãne neuvedomila, akú obrovskú konkurenciu teraz predstavujú krajiny ako âína ãi India.
„Pokiaº budeme takto pokraãovaÈ, hrozí nám neúspech vo veºkom, strategickom meradle a nezískame
späÈ stratenú dôveru ºudí.
Dnes nie je vhodn˘ ãas obviÀovaÈ zo zrady t˘ch, ktorí
chcú zmenu,“ burácal pred
európskymi poslancami.
Ohradil sa proti názorom,
Ïe Británia chce vnútiÈ Európe svoj model liberálnej ekonomiky a men‰ích sociálnych
istôt. „Samozrejme, Ïe potrebujeme sociálnu Európu. Ale
musí to byÈ sociálna Európa,
ktorá funguje,“ poznamenal
Blair, ktor˘ odmietol vinu za
krach summitu únie minul˘
t˘ÏdeÀ a uprednostÀovanie
národn˘ch záujmov. Blair sa
totiÏ odmietol vzdaÈ britskej
zºavy z rozpoãtu únie, k˘m
‰tátnici nepristúpia na hlbokú
reformu priamych podpôr
farmárov. To zasa odmieta
Francúzsko.
JOHANNA GROHOVÁ,
Brusel
Viac na 9. strane

Robotníci zvíÈazili nad firmou
RUÎOMBEROK - Prepustení zamestnanci ruÏomberskej papierenskej
firmy Mondi Business Paper SCP vãera vyhrali súd a môÏu sa vrátiÈ do zamestnania. Súd neuznal v˘povede, ktoré im firma dala vlani za po‰kodzovanie svojho mena, a prikázal uhradiÈ piatim vyhoden˘m zamestnancom
u‰lú mzdu. Mondi má moÏnosÈ sa odvolaÈ.
Robotníci pred ãasom kritizovali svojho zamestnávateºa za neporovnateºne niÏ‰ie mzdy oproti svojim kolegom v zahraniãn˘ch poboãkách koncernu. Firma im v stredu v rámci mimosúdnej dohody ponúkala dvojnásobok toho, ão mohli vysúdiÈ. KaÏd˘ z robotníkov zhruba polmiliónovú sumu
odmietol. „To by sme si napºuli do tváre a aj v‰etk˘m, ktorí nás podporovali,“ vysvetlil ‰éf vzbúrencov Jozef Dani‰.
(wm)
Viac na 5. strane

Naposledy sa milovala dnes ráno... A vy?
Šokujúci román Sexus od Henryho Millera už v predaji. Nájdete vo vašom stánku. Len 185 Sk.
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USD
EUR
GBP
▲
▲
▲
31,650 38,286 57,650

CZK 100 HUF PLN
▲
▲
▲
1,284 15,462 9,526
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DNES

Polooblaãno

Dnes má meniny Ján.
Zajtra bude oslavovaÈ Olívia/Tadeá‰.

Teploty 24 aÏ 29 °C.
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