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Vážený pán podpredseda vlády, 
 
 
Obraciam sa na Vás s interpeláciou vo veci Vašich výrokov, ktoré ste uviedli vo vysielaní 
televízie JOJ dňa 2.12.2007. 
Okrem iného ste povedali, že „Tie stá hektárov, ktoré má pán Mikloš, či sa niekedy nezmení to, 
čo on má, nezmení na golfové ihriská ...“.   
Keď sa Vás redaktorka opýtala, odkiaľ máte takéto informácie, odpovedali ste: „Ja som 
presvedčený, ja z Myjavska viem veľmi dobre, chodím tam veľmi často ako to nadobudol pán 
Mikloš a samozrejme budem aj v tejto veci konať“. 
Na otázku, ako budete konať ste odpovedali: „Budem konať. Počúvajte, viete, keď zoberieme tie 
stá hektáre, viete čo, keby to bola reštitúcia, tak  za bývalého režimu pred rokom 38 je to 
latifundista na Slovensku. To boli poľnohospodári, však mne nikto nedokáže, že jeho rodina mala 
takéto obrovské polia v takomto prostredí ako je na Myjavsku, hoci pochádza z východného 
Slovenska, od Svidníka“. 
Ďalej ste v súvislosti s tvrdením Róberta Fica, že som sa mal obohatiť pri privatizácii SPP, kvôli 
čomu som na neho podal žalobu, uviedli: „Ja si takisto myslím, že pán Mikloš patrí k tým, ktorí 
patria k tomu top, čo sa týka a bol veľmi dlho, veľmi dlho bol v politike“. 
Na opätovnú otázku redaktorky, na čom staviate tieto obvinenia ste povedali: „Pozrite sa, však sa 
pozrite do tých jeho registrov. To je latifundista na Slovensku. A bol veľmi dlho v politike a kedy 
to získal?“ 
 
V súvislosti s tými to Vašimi tvrdeniami sa Vás pýtam: 
Na akých dôkazoch staviate Vaše tvrdenie o tom, že vlastním stovky hektárov pôdy a som 
latifundista? 
Na čom zakladáte  Vaše tvrdenie o tom, že na Myjavsku vlastním veľké pozemky? 
Ako a kedy budete konať v súvislosti s mojimi pozemkami? 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pán 
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