„Poslanecký klub Srdce Pezinka (ďalej SP) sa ohradzuje voči nepravdivým a pravdu skresľujúcim
tvrdeniam, ktoré boli uverejnené v Pezinčanovi dňa 24.4.2015, v článku na str.8 pod názvom
„Pokrytectvo a klamstvá na prvej strane“ od autora Olivera Solgu (ďalej OS). V zmysle § 8 zákona č.
167/2008 Z.z. (tlačový zákon) žiadame uplatniť naše právo na odpoveď uverejnením tejto odpovede:
Nie je pravda, že mesačník SP na prvej strane uverejnil pokrytectvo a klamstvá. OS toto tvrdenie vo
svojom článku nepodložil ani jedným argumentom tak, aby si čitateľ dokázal urobiť vlastný úsudok.
Nie je pravda, že členovia OZ SP po zvolení do MsZ nechceli priložiť ruku k spoločnému dielu. OS
neposkytol ani jeden argument o tomto nepravdivom tvrdení. Naopak, členovia poslaneckého klubu
SP napríklad podporili svojim hlasovaním mestský rozpočet na rok 2015. Nie je pravda, že program
OZ SP je "prešpikovaný demagógiou a nejakým tým klamstvom". OS necitoval ani jednu časť
volebného programu OZ SP, ktorý by potvrdzoval jeho slová. Nie je pravdivé tvrdenie OS, že členom
SP chýbal záujem na práci na etickom kódexe. Na zasadnutí MsZ poslankyňa za SP predložila na
rokovaní o etickom kódexe poslanecký návrh, ktorý väčšina poslancov podporujúcich OS zamietla.
Návrh spočíval v tom, aby bol kódex stiahnutý z rokovania MsZ a po prepracovaní bol zaradený do
programu najbližšieho zasadnutia MsZ. Tvrdenie OS, že poslanci za SP nevedia dostatočne vysvetliť
kolegom poslancom ani svojim voličom fakt, že nehlasovali za etický kódex, je hrubo zavádzajúce. Je
na OS, aby dokázal a konkrétnymi svedectvami preukázal, že SP nevie svojim voličom niečo vysvetliť.
OS neuviedol, v čom vidí etickosť hlasovania Adama Solgu pri hlasovaní za zvýšenie platu primátora,
ak nesúhlasí s označením tohto konania za neetické. Ak by v čase hlasovania Adama Solgu bol v
platnosti etický kódex, Adam Solga by ho porušil. Ak nie je pravdou, že poslanecký návrh a hlasovanie
viceprimátora Miloša Andela poškodilo mesto a občanov, prečo OS neuviedol, v čom bolo konanie p.
Andela pre mesto výhodné. Máme za to, že návrhom Miloša Andela prišla pokladňa mesta o rovných
13 800 eur. Milan Grell nebol tvárou v tvár usvedčený a nebolo mu dokázané klamstvo, ako tvrdí OS
vo svojom článku. Naopak, OS nepíše pravdu, že predmetný článok o primátorovi Trstenskom
neexistuje. Článok bol uverejnený v Pezinčanovi dňa 31. 10. 2014 na strane 2 pod názvom "Mesto
Pezinok obstálo..." a podpísaný je pod ním (os). Z týchto faktov vyplývajú ďalšie klamstvá OS, ktoré
uverejnil vo svojom článku: Nie je pravda, že Grell nevie, o čom píše. Nie je pravda, že Grell vedome
klame. Nie je pravda, že "to možno píše niekto za neho a on tieto výmysly len podpíše".
Na záver článku OS píše: "Ak je toto tá nová politická kultúra a politika pre občanov, ktorú nám
sľubovali pred voľbami, potom nech Pán Boh ochraňuje Pezinok, ak by v budúcnosti mali možnosť
vládnuť v tomto meste!" Keďže etický kódex je platný od 16. 4. 2015 a článok OS bol zverejnený 24.
4. 2015, týmto konkrétnym tvrdením a ďalšími zavádzaniami a lžami OS porušil množstvo ustanovení
etického kódexu. Preto nám neostáva nič iné, ako sa obrátiť na splnomocnenca pre etiku, aby toto
konanie Olivera Solgu vyhodnotil."

