obystrického samosprávneho kraja
íslo 02/2014

Obsah

www.BBSK.sk

Marian Kotleba oslobodil Úrad BBSK

Rozhovor
s Marianom
Kotlebom
Predseda BBSK nám ako
prvým poskytol exkluzívny
rozhovor, v ktorom
opisuje prvých 100 dní
boja pro polickej mai
v BBSK.

str. 2-3

Hlavným
kontrolórom
je opä Kažek
Poslanci Zastupitestva
BBSK v tajnom hlasovaní
zvolili za hlavného
kontrolóra BBSK
Michala Kažeka.

str. 3

So nad zlato
BBSK mohol za bývalého
vedenia ušetri v prepote
až viac než 84 mil. Sk
na dodávke posypovej
soli. Nestalo sa tak.

str. 6

Predražený plyn
Komu vyhovoval
predražený plyn?
Komu plynuli nancie
z verejných zdrojov
nad obvyklú cenu?

str. 6

De rados v BBSK
De rados v BBSK
Predseda BBSK Marian
Kotleba spolu
s predsedom
S Naše Slovensko
Marnom Beluským
v spolupráci s rmou
EURONICS TPD Zvolen
podporili rodinu
s trojatami.

str. 7

Bzovík
Banskobystrický kraj
ukrýva vzácny klenot
– opevnenú gockorenesannú pevnos
v Bzovíku.

str. 8

14. marca, v de slávneho 75. výroia slovenskej štátnos, Marian Kotleba
(S Naše Slovensko) oslobodil úrad BBSK z rúk Európskej únie (EÚ) a vrál ho Slovákom.
14. marca 2014 sme si pripomenuli 75. výroie slovenskej štátnos. Pri príležitos tohto významného
jubilea ignorovaného mocou bola z rozhodnua predsedu BBSK Mariana Kotlebu zmenená vlajková výzdoba
Úradu BBSK. Z budovy v historickom centre Banskej Bystrice bola odstránená okupaná vlajka Európskej únie
a stará vyblednutá vlajka SR bola nahradená novou a žiarivou vlajkou, krásnou ako samotné naše Slovensko.
Od vstupu SR do EÚ ubehlo už desa rokov. Za e roky nám naše lenstvo v nej vea pozivneho neprinieslo.
Na druhej strane však polika EÚ zapríinila rozvrat tradiných hodnôt, likvidáciu domácich výrobcov
a obmedzenie samostatnos SR. Boli sme nútení sa úplne podriadi legislave EÚ. Vládu bruselského diktátu
na slovenskej pôde symbolizujú práve okupané vlajky EÚ rozvešané po úradných budovách. Tieto vlajky
sú poda Mariana Kotlebu prejavom nadvlády poliky EÚ nad národno-štátnymi záujmami SR a jej obana.
Oznaovanie slovenských budov vlajkou EÚ neprikazuje žiadny zákon, ide len o dobrovoné rozhodnue
štatutárnych zástupcov jednotlivých inštúcií. Zvesením okupanej vlajky EÚ predseda BBSK ukázal príklad
slobodného vyjadrenia názoru, ktorý je hodný nasledovania. Svoj názor na fungovanie EÚ budú môc
obania ukáza vo vobách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutonia už 24. mája.
(nat), foto BBSK

100 dní boja pro polickej mai
3. apríla uplynulo
100 dní od nástupu
Mariana
Kotlebu
z udovej strany Naše
Slovensko do funkcie
predsedu BBSK. Pri
tejto príležitos nám
predseda BBSK poskytol
exkluzívny
rozhovor.
Pán predseda, ako
hodnote vaše prvé
tri mesiace na ele
Banskobystrického
Marian Kotleba samosprávneho kraja?
Prvé
mesiace
udová strana Naše Slovensko
boli o oboznamovaní
sa s prostredím. Zamerali
sme sa najmä na dve hlavné oblas: zefekvnenie innos samotného
Úradu BBSK a analýzu rôznych zmlúv, prijatých bývalým vedením kraja.
V ase môjho nástupu do funkcie úrad zamestnával 165 udí,
z ktorých mnohí ani nevedeli denova svoju pracovnú nápl.
Preto sme museli pristúpi k organizaným zmenám, ktoré
už prinášajú prvé ovocie v podobe vyššej akvity krajských úradníkov.
Druhým obrovským problémom boli vyslovene nevýhodné zmluvy
prijaté predošlým vedením kraja. Hne prvá zmluva, ktorú mi dnes
už bývalí zamestnanci úradu predložili na podpis, by znamenala
neohraniené zadlžovanie kraja zo strany regionálnej správy ciest.
Napriek extrémnej nevýhodnos táto zmluva prešla predbežnou
nannou kontrolou, tzn. podpísalo ju 7 vysokoškolsky vzdelaných
úradníkov. Ani jednému z nich sa zmluvné podmienky nezdali
podozrivé. Takže už táto zmluva mi ukázala, ako to na úrade
a v celom kraji poas predošlého volebného obdobia fungovalo.
Dokázali by ste ako nový predseda vymenova aspo pár
konkrétnych skutkov, ktoré ste za prvých sto dní v prospech udí
vykonali?
Dovolím si poveda, že okrem už spomenutého personálneho
auditu na úrade a prehodnocovania nevýhodných zmlúv, sme
toho pre udí spravili viac. S cieom priblíži výkon regionálnej
samosprávy obanom sme zaviedli pravidelné výjazdové rokovania
Zastupitestva BBSK v jednotlivých okresoch kraja. Týmto vyzývam
všetkých obyvateov – prí te na zastupitestvo vo vašom okrese
a pýtajte sa, podávajte návrhy a kontrolujte prácu poslancov,
aj ma ako predsedu.
Vypracovali sme rozpoet zameraný na oddlženie kraja
a na oživenie dlhodobo zanedbávaných regiónov. Žia, ako si mohli
itatelia všimnú, poslanci najväšieho klubu Smer-SD a KDH
tento rozpoet nepodporili. Zvýšili sme transparentnos innos
vedenia BBSK. Zverejnili sme platy všetkých riadiacich pracovníkov
a umožnili sme priamu komunikáciu obanov s vedením kraja.
V mnohých prípadoch s obanmi komunikuje bu riadite úradu,
vedúca kancelárie predsedu, alebo ja osobne. Musím poveda,
že osobný kontakt s u mi mi prináša niekedy šokujúce informácie.
Na základe obianskych podnetov sme vykonali niekoko
vyšetrovaní, z ktorých mnohé sa ukázali ako opodstatnené.
Za všetky spomeniem prozákonný návrh na vymenovanie
riaditeky Domova dôchodcov a sociálnych služieb v Tisovci,
podozrivé nakladanie s nannými prostriedkami klientov
v Domove sociálnych služieb v Luenci, prozákonné obsadenie
funkcie farmaceuta BBSK i existenciu ilegálnej chovnej stanice
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vekých psov v centre Zvolena. Mnoho podnetov sme po prešetrení
vyriešili vo vlastnej pôsobnos, alebo sme ich postúpili orgánom
inným v trestnom konaní.
ím sa vo funkcii predsedu BBSK zaoberáte v týchto doch?
Každý de prináša nové podnety a problémy. Všetky sa snažíme
rieši v prospech slušných udí, bez ohadu na záujmy rôznych
lobisckých skupín a polickej mae. Osobne sa momentálne
zaoberám najmä riešením nevýhodného a neudržateného
systému prímestskej autobusovej dopravy a riešením problémov
spojených s poskytovaním lekárskej služby prvej pomoci v odahlých
regiónoch kraja. V spolupráci s niektorými starostami pripravujem
projekt na vytvorenie niekokých desiatok pracovných miest
a zlepšenie bezpenostnej situácie v obciach so zvýšeným výskytom
asociálnych parazitov.
Musím poveda, že si neviem predstavi, ako funkciu predsedu
zvládal môj predchodca Maka. Môj pracovný de sa zaína
zvyajne najneskôr o ôsmej a nikdy sa nekoní skôr ako o šiestej,
a stále mám o robi.
Preto aj ke sa moja udová strana Naše Slovensko zúastní
májových volieb do Európskeho parlamentu, rozhodol som
sa na funkciu poslanca Európskeho parlamentu nekandidova. Som
presvedený, že sa nedá zodpovedne pracova súasne v Banskej
Bystrici a v Bruseli. S dôverou, ktorú do ma obyvatelia kraja vložili,
nemienim hazardova.
V médiách rezonujú informácie o napä medzi Vami, ako
predsedom BBSK na jednej strane a poslancami klubu Smer-SD
a KDH na strane druhej. Ako túto situáciu vidíte Vy?
Je evidentné, že predstavitelia zaa najsilnejšej polickej strany
dodnes nerozdýchali volebnú porážku ich kandidáta a bývalého
predsedu kraja. Na rokovaní zastupitestva sa snažia vystupova
z pozície sily, ignorujúc nielen moje návrhy a návrhy i pripomienky
Úradu BBSK, ale väšinou aj návrhy a pripomienky ostatných
poslaneckých klubov. V aka Bohu však v zastupitestve nemajú
trojpänovú väšinu a tak bez toho, aby na svoju stranu nezískali
aj poslancov z iných klubov, nemôžu moje rozhodnua prelomi.
V tejto súvislos musím upozorni na dvojitý meter, ktorý
sa po mojom zvolení zaviedol nielen v práci Zastupitestva BBSK,
ale aj vo verejnej správe ako takej. Uvediem dva príklady: kým
bývalý predseda Maka (Smer-SD) mal možnos výrazne využíva
tzv. predsednícke zmeny rozpotu, mne túto kompetenciu
chcú poslanci obmedzi na sumu 0 eur. Ešte výraznejší rozdiel
je v posudzovaní zvyšovania efekvnos orgánov verejnej správy.
Minister vnútra Róbert Kaliák (Smer-SD) vyjadril zámer zníži
v rámci reformy ESO poet úradníkov o dve percentá a všetci
mu za to zatlieskali. Ja som od nástupu do funkcie znížil poet
úradníkov na Úrade BBSK o 10 percent a som oznaovaný
za neschopného zastáva funkciu.
Napriek všetkému si však myslím, že poslanci asom pochopia,
že sa so zmenenou situáciou musia naui ži a ak chcú aj oni
pomáha u om, tak im nezostáva ni iné, len ma ako u mi
zvoleného predsedu kraja rešpektova.
alšou témou, ktorá už dlhšie zaznieva v médiách, je zastavenie
projektu tzv. „cyklocesky“ medzi Zvolenom a Sliaom. Opýtam
sa na rovinu. Aká je pravda?
Tesne pred koncom funkného obdobia bývalého predsedu
Maku (Smer-SD) bola narýchlo podpísaná zmluva o dielo
na realizáciu projektu „Rodinná ceska B. Bystrica – Zvolen, úsek
A: Zvolen – Slia“, a ež zmluva o spolupráci medzi BBSK a mestom
Slia, ktorou sa BBSK zaviazal na realizáciu cyklotrasy poskytnú
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mestu Slia dotáciu vo výške takmer 650-síc eur (takmer
20 mil. Sk). Tieto zmluvy boli bývalým predsedom podpísané bez
zabezpeenia zodpovedajúceho rozpotového krya na rok 2014.
o je horšie, projekt „cykloceska“ bol podpísaný v ase, ke kraj
nedokázal zodpovedne plni svoje úlohy vyplývajúce mu zo zákona
. 416/2001 a stara sa o cesty II. a III. triedy. Z celkovej d žky
610 km ciest II. triedy je v nevyhovujúcom a havarijnom stave
207 km. Z 1857 km ciest III. triedy je v nevyhovujúcom a havarijnom
stave 888 km. Krický stav ciest je v okresoch Veký Krš, Brezno,
Revúca a prekvapivo najhoršie je na tom samotný okres Banská
Bystrica. Musíme si uvedomi, že hovoríme o havarijnom stave
komunikácií, na ktorých sa neraz rozhoduje o udskom živote
i zdraví. Preto ma úprimne zarazil návrh poslanca Demiana
(Smer-SD), ktorý namiesto toho, aby bojoval za zlepšenie stavu ciest
vo svojom okrese Brezno, navrhol do rozpotu BBSK zahrnú takmer
650-síc eur na stavbu „cyklocesky“ v d žke 5 km v okrese Zvolen.
Za túto sumu by sme vedeli opravi viac ako 70 km ciest.
Napriek týmto skutonosam som so zástupcami mesta Slia
a Zvolen niekokokrát rokoval o spôsobe, akým by sme projekt
„cyklocesky“ mohli zrealizova. Hoci ide o invesciu do cudzieho
majetku, vedenie kraja do rozpotu na „cyklocesku“ vyhradilo

takmer 260-síc eur (viac než 7 mil. Sk). Mesto Zvolen sa však
na spolunancovaní tohto projektu odmietlo podiea.
Tak kto v skutonos tento projekt zastavil?
o by ste na záver chceli odkáza itateom a obyvateom Nášho
kraja?
Na úrovni Banskobystrického kraja sme zaali boj. Boj pro
polickej mai. Boj za slušný život pre slušných obyvateov nášho
kraja. V tomto boji, v našom spolonom boji, musíme pokraova.
Teraz máme možnos pokraova v boji na úrovni Európskej únie.
Únie, ktorá svojimi nezmyselnými nariadeniami a príkazmi postupne
nií všetko dobré, o v kraji a republike máme. Únia svojou polikou
nií našich výrobcov, náš priemysel, naše ponohospodárstvo,
a o je horšie, likviduje tradiné slovenské hodnoty – hodnoty
národné a kresanské. Tento stav nemôžeme ignorova, ale musíme
ho zmeni. Preto týmto vyzývam všetkých, ktorým osud Slovenska
a našich potomkov nie je ahostajný, aby sa v sobotu 24. mája 2014
zúastnili volieb do Európskeho parlamentu. Uisujem vás, že tak,
ako v kraji, ani v Európskom parlamente vašu dôveru nesklameme.
(alb), foto BBSK

Hlavným kontrolórom BBSK je opä Michal Kažek
BBSK má opä hlavného kontrolóra.
Na základe tajného hlasovania poslancov
Zastupitestva BBSK sa ním stal Michal
Kažek, ktorý tento post zastával
aj v uplynulom šesronom období.
Do výberového konania na post
hlavného
kontrolóra
sa
prihlásilo
9 uchádzaov, z ktorých splnilo
stanovené
podmienky
sedem
uchádzaov: Iveta Hrúziková, Anežka
Poradová, Peter Dupej, Pavel Madák,
Dušan Španko. Medzi kandidátmi boli
aj dvaja doterajší hlavní kontrolóri
BBSK Vladimír Šagát a Michal Kažek.
Po vystúpení prítomných kandidátov
a porade poslaneckých klubov zvolilo
zastupitestvo v tajnej vobe za hlavného
kontrolóra kraja Michala Kažeka. Svoj hlas
mu dalo 28 zo 47 hlasujúcich poslancov,
druhý skonil Vladimír Šagát so ziskom
18 hlasov. Michal Kažek po zvolení uviedol,
že jeho cieom je pokraova v doterajších,
poda neho, dobrých trendoch v kontrole
kraja. „Kontrolór je de facto pred ženou
rukou zastupitestva,“ dodal. Predseda
BBSK mu po zvolení zastupitestvom
poprial vea úspešných kontrol. „Dúfam,
že Útvar hlavného kontrolóra bude akvne
a dynamicky plni svoje úlohy aj nad rámec
toho, o mu urí zastupitestvo. Vedel
by som si predstavi úzku spoluprácu
aj s Úradom BBSK.“
Po 24 doch tak Marian Kotleba
( S Naše Slovensko) skonštatoval, že BBSK
má opä hlavného kontrolóra a zákonný
stav je obnovený. V súvislos s vobou
hlavného kontrolóra tož odznelo zo strany
poslancov a médií množstvo obvinení,
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že za jej neskoré vyhlásenie je zodpovedné
nové vedenie kraja. Pozabudli však na fakt,
že hlavný kontrolór je orgánom
zastupitestva a návrh na vyhlásenie jeho
voby predkladajú samotní poslanci. Návrh
však podal poslanec za koalíciu SMER-SD
a KDH Michal Bagaka až 14. januára
2014. Z tohto dôvodu nebola dodržaná
zákonná lehota, aby sa voba vykonala
poas posledných šesdesiach dní
funkného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra. To uplynulo 14. februára 2014.
Napriek tomu, že kraj zostal isté asové
obdobie bez hlavného kontrolóra, innos
Útvaru hlavného kontrolóra pokraovala
bez obmedzení. V minulos už v našom
kraji došlo k podobnej situácii, ke bol

BBSK bez hlavného kontrolóra 55 dní. Da
21. 12. 2007 sa skonilo volebné obdobie
hlavného kontrolóra Vladimíra Šagáta,
priom Michal Kažek bol zvolený až
14. 2. 2008. Predseda BBSK sa poas
prezentácie Michala Kažeka pred
vobou hlavného kontrolóra opýtal
na fakt, že osoba s tým istým menom
a
dátumom
narodenia
guruje
v zoznamoch Ústavu pamä národa medzi
spolupracovníkmi ŠtB. Na túto otázku
mu nebolo relevantne zodpovedané.
Napriek
upozorneniu
zo
strany
predsedu BBSK, poslanci Michala
Kažeka za hlavného kontrolóra znova
(mb)
zvolili.

Zdroj: h p://www.upn.gov.sk/regpro/vysledky-vyhladavania.php?kraj=&priezvisko=K%C5
%88a%C5%BEek&meno=Michal&datum_narodenia=&kategoria=
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Marian Kotleba ocenil tnesku Evu Marnkovú
Marian Kotleba (udová strana Naše Slovensko) 14. marca 2014 ocenil
za reprezentáciu jednu z najúspešnejších športovký nášho kraja a Slovenska
Evu Marnkovú. V kategórii tnes získala pätnás tulov majsterky sveta
a je aj niekokonásobná šampiónka Európy. V minulom roku obhájila tul
profesionálnej majsterky sveta. Ako uviedla Eva Marnková, toto ocenenie
si váži, pretože jej ho odovzdali v kraji, v ktorom žije, v meste, v ktorom
sa narodila a v ktorom sa pripravovala na športovú kariéru.
Fitneska Eva Marnková je majsterkou a vicemajsterkou sveta, Slovenska a R
v roku 2007 a majsterkou Európy 2008. Bola aj trea na MS v Kanade, Miss World
tness sport 2008 a absolútnou majsterkou sveta 2008. Zvíazila aj na podujaach
v Linzi, Grazi a v Bindlach v roku 2009. Je aj majsterkou a absolútnou majsterkou
Európy Klaipeda ME 2009. Marnková vyhrala aj Internaonal Contest 2009
v Kitzbuhele. Je majsterkou a vicemajsterkou sveta 2009 z Montrealu.
Získala aj 1. miesto Mr. & Mrs. Universe 2009 Slovensko, je absolútnou
majsterkou Mr. & Mrs. Universe 2009 Slovensko, absolútnou majsterkou
sveta v Tallinne 2009, absolútnou majsterkou Európy 2010, absolútnou
majsterkou sveta 2010, bola trea na ABFF Alaska Pro-Am State 2010. Eva
Marnková bola dvanástou na IFBB Flex Pro Championships 2011, je absolútnou
majsterkou Európy 2011, prvá na Team USA 2011, je majsterkou sveta
amatérov 2011 vo Viedni, absolútnou majsterkou sveta 2011 vo Viedni. Eva
Marnková sa môže pochváli aj tulom majsterky sveta profesionálov 2011
v Brusne, je majsterkou Európy Fitness Model 2012, majsterkou Európy 2012,
absolútnou majsterkou Európy 2012. V roku 2012 sa stala aj absolútnou
majsterkou Mr&Mrs. Universe, absolútnou majsterkou sveta a majsterkou sveta
profesionálov. V roku 2013 získala tuly majsterky Európy, stala sa aj majsterkou
(mb), foto BBSK
sveta profesionálov 2013.

Marian Kotleba
(udová strana Naše Slovensko)
s Evou Marnkovou.

Prvá Slovenská republika bola úspešná
14. marca 2014 uplynulo 75 rokov
od vzniku prvej Slovenskej republiky.
Jej založením sa naplnil stároný sen
našich predkov o vlastnom štáte.
14. marca 1939 sa splnil sen
o samostatnom štáte. „Slovenský národ
pod ochranou Boha všemohúceho
od vekov sa udržal na životnom priestore
mu urenom, kde s pomocou jeho,
od ktorého pochádza všetka moc a právo,
zriadil si svoj slobodný Slovenský štát,“ znelo
v slovenskej ústave. Prosperoval priemysel,
vyrábali sme kvalitné tovary, mali sme
potravinovú sebestanos, silnú korunu.
Nezamestnanos bola takmer odstránená
a životná úrove napriek vojne rástla.
O tom, že prvá SR bola úspešným štátom
svedí aj potravinová sebestanos. V ZSSR
dochádzalo k úmram od hladu, ale naše
zásobovanie bolo v Európe nadpriemerné.
Dokonca sme pomáhali Švajiarsku. Išlo
o
kvalitnejšie
zásobovanie
než
v povojnových rokoch. Slovenskému štátu
sa podarilo úplne vyhnú rozsiahlejším
stratám na životoch. Do vypuknua
takzvaného SNP nebolo v Slovenskom štáte
zabíjanie, neboli vykonané ani žiadne tresty
smr.
V prvej SR reálne rástla životná úrove.
V obchodnej Európe bola slovenská
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mena najlepšou. Existoval efekvny
a spravodlivý sociálny systém. Na zlepšenie
životnej úrovne vplývali aj kvalitné sociálne
opatrenia, napr. zavedenie spravodlivých
rodinných prídavkov, ktoré sa vymerali
poda potu odpracovaných dní. Rodiov
teda nabádal k práci, prídavky tak nebrali
ako príživnícke príjmy. Ústava dokonca
prikazovala, že duševná i telesná práca
je obianskou povinnosou. 94-roná
Vilma Makytová, ktorá zažila vládu
prezidenta Tisa, potvrdila, že sa žilo ako
v nebi. Nášmu úspešnému štátu, ktorý
uznala väšina krajín, dal požehnanie
aj apoštolský nuncius na Slovensku Xaver
Ri er: Svätý Otec si vysoko vážil šachetné
city a snahy prinášajúce vekú nádej,
že veriaci obyvatelia Slovenska idú
v ústrety blaženejším asom.
Poet robotníkov sa zvýšil z 231-síc
na 332-síc. Nezamestnaných ubudlo
z 30-síc na 4-síc. Priemyselná výroba
vzrástla až o 62 percent, výroba pre civilné
potreby o 35 percent. Preto nie je pravdou,
že vzrast bol spôsobený iba vojenskou
výrobou. Priemysel sa zmodernizoval v aka
vekým invesciám asi dvoch miliárd korún
v priebehu dvoch rokov. Zvýšil sa aj poet
obcí s elektrickým prúdom z 28 percent
na 42 percent. Slovenský štát postavil
vyše síc kilometrov bezprašných ciest.
Prosperovala aj kultúra, vydaných bolo

približne 700 umeleckých diel. Vznikol
Slovenský rozhlas i Slovenská akadémia vied
a umení. Ministerstvo školstva podporilo
vysokoškolákov
špendiami,
spolu
vo výške takmer 6 mil. korún.
Prvú SR uznalo 27 štátov: Belgicko,
Bulharsko,
ína, Dánsko, Ekvádor,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko,
Chorvátsko, Japonské cisárstvo, Juhoslávia,
Kostarika, Libéria, Litva, Lotyšsko,
Ma arsko, Mandžusko, Nemecko, Posko,
Rumunsko, Švajiarsko, Švédsko, Taliansko,
Vakán, Veká Británia a ZSSR.
Zdroj: ZMENA 17/98 a Slovák 247/38
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Ako poslanci rozpoet znefunknili
Na zasadnu Zastupitestva BBSK
28. februára Úrad BBSK predložil
komplexne spracovaný návrh rozpotu
odobrený hlavným kontrolórom.
Poslanci za poslanecký klub Smer-SD
a KDH však schválili pozmeujúce návrhy,
ktorými rozpoet úplne znefunknili.
Poslanci si zjavne poplietli jednotlivé
programy, podprogramy a prvky, zrejme
z dôvodu neznalos ich funkcie a urenia.
V poslancami Smeru a KDH navrhovanom
rozpote by výdavky boli o cca 8,5 mil.
eur (256 071 000 Sk) vyššie než príjmy,
ím by bola narušená podmienka
vyrovnaného rozpotu.

o pozmeovacie návrhy spôsobili?
V programovom rozpote poslanci
všetky výdavky úradu zaradili do prvku
podujaa na úrovni predsedu. Úradom
navrhovanú iastku 7 500 eur (225 945 Sk)
poslanci zvýšili na 9 666 665 eur
(291 217 950 Sk). O týchto prostriedkoch
by rozhodoval len predseda a na iné prvky
rozpotu by poda návrhu poslancov Smeru
a KDH už neostalo. Dokonca pozmeujúci
návrh na zvýšenie Dotácie poda VZN BBSK
15/2010 riešili ešte poda starého VZN
z roku 2010, kým nové VZN BBSK
. 19/2012, ktoré si sami navrhli

a schválili je už z roku 2012. Toto VZN
BBSK je o poskytnu prostriedkov
úelovo urených na akcie vo verejnom
záujme alebo v prospech rozvoja územia
a na podporu všeobecne prospešných
služieb, podnikania a zamestnanos.
Prostriedky z tohto prvku zvýšili zo sumy
150 000 eur (4 518 900 Sk) na 400 000 eur
(12 050 400 Sk), ale nancie im už na tento
úel neostali.
Na vydávanie mesaníka Náš kraj
poslanci stopli peniaze úplne, aj ke
v minulom roku na vyhradili až 150 000 eur
(4 518 900 Sk).
Podobne
zoškrtali
naplánované
prostriedky na právne a poradenské
služby Úradom navrhnutých 70 000 eur
(2 108 820 Sk) poslanci znížili na 30 000 eur
(903 780 Sk), priom predchádzajúce
obdobia boli plánované vo výške
357 980 eur (10 784 505 Sk).
alším
prešapom
poslancov
je pozmeujúci návrh na doplnenie
kapitálových výdavkov na spolunancovanie projektov deinštucionalizácie dvoch
domovov sociálnych služieb vo výške
221 796 eur (6 681 826 Sk). Z technických
dôvodov realizácia týchto projektov
pripadá do úvahy až od roku 2015. Preo ich
poslanci zaradili už do rozpotu na rok 2014
preto ostáva záhadou.

Rodinná ceska
alší prehmat poslancov Smeru a KDH
sa týka „Cyklotrasy – rodinná ceska Zvolen
– Slia“ v d žke 5,1 km. Túto naplánovali
nancova v plnej výške 633 000 eur
(19 069 758 Sk) bez prispenia miest Slia
a Zvolen, aj ke im po predošlých návrhoch
už neostali nanné zdroje. Zárove
pripomínam, že v jednaní boli všetky
zúastnené strany a na spolunancovaní
sa predbežne dohodli BBSK (250 000 eur,
teda 7 531 500 Sk) a mesto Slia
(60 000 eur, teda 1 807 560 Sk),
len mesto Zvolen (323 000 eur,
teda 9 730 698 Sk) v zastúpení jeho
primátorom Kuseinom sa do dnešného
da nevyjadrilo, aj ke majetok, ktorého
sa to týka, patrí Sliau a Zvolenu. o týmito
návrhmi poslanci sledovali? Je to celkom
jasné z predchádzajúceho vysvetlenia.
Netreba pravdivo obana informova
o dianí v BBSK prostredníctvom
objekvneho
asopisu
Náš
kraj,
ve nejde o obana a treba znefunkni
súdne pojednávania, aj ke sa ahajú
od
predchádzajúcich
predsedov,
ale znepríjemníme novému vedeniu život!
A nakoniec, preo tak trvajú na „ceske“,
ke
každý súdny lovek, dokonca
aj samotní cyklis, krúa hlavou nao
(jš)
a preo tak draho?

Predseda BBSK prijal zástupcov súkromných roníkov
O stretnue s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)
požiadali aj súkromne hospodáriaci
roníci, ktorých Marian Kotleba (S Naše
Slovensko) prijal 6. marca.

Poda
súkromne
hospodáriaceho
roníka Jozefa Krchavého išlo o informané
stretnue. Krchavý je presvedený,
že „štát neustále kladie také polená pod
nohy, ktoré sú až neznesitené“. Nazdáva
sa, že štát ochrauje iných. „Na druhej

strane ochrauje tých vekých a len tým
dáva všetky vymoženos. Podnikate ako
taký musí len dáva, ale my sa pýtame,
o nám štát dáva,“ dodal Krchavý.
(alb)

Marian Kotleba bojuje za bezpenos
Súasný predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja akvne rieši
problémy s bezpenostnou situáciou
v kraji.
Predseda BBSK 1. marca preveril
informáciu o ohrození bezpenos v centre
Zvolena. Obyvate Zvolena ho podnetom
upozornil, že sa tu nachádza ilegálna
chovná stanica vekých psov. Tie v minulos
zabili loveka. „Po príchode na miesto
nás napadla svorka psov bez známok
a náhubkov,“ povedal Marian Kotleba
( udová strana Naše Slovensko), ktorý
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podal trestné oznámenie pre podozrenie
z páchania trestného inu všeobecného
ohrozenia. „Následne sme v sprievode
štyroch príslušníkov PZ SR vykonali
obhliadku miesta,“ dodal predseda BBSK
s tým, že obhliadka potvrdila nelegálnu
chovnú stanicu s pätnásmi dospelými
psami a väším množstvom šteniat. Poda
vyjadrenia chovatea sú registrované len
dva. Objekt s nelegálnou chovnou stanicou
je na mieste prístupnom verejnos.
Marian Kotleba ( udová strana Naše
Slovensko) v tejto veci požiadal o možnos

nazrie do úradnej správy. Mala by
vypracovaná príslušníkmi PZ SR prítomnými
pri obhliadke. To mu doposia nebolo
umožnené.
Vzhadom na podozrenie o možnom
prepojení chovatea psov na špiky
PZ SR, sa obyvatelia kraja môžu oprávnene
obáva
možnos
zmanipulovaného
vyšetrenia. Vytvorenie verejného tlaku
na transparentný priebeh vyšetrovania
je v záujme obyvateov mesta Zvolen,
(nat)
ale aj celého kraja.

www.BBSK.sk

So nad zlato alebo rozprávka pre vyvolených (komentár)
BBSK mal za bývalého vedenia možnos výrazne ušetri.
Až takmer 2,8 mil. eur (v prepote viac než 84 mil. Sk) prerobil
na dodávke posypovej soli. Súaž vyhrala až štvrtá ponuka
v poradí. Ide o spolonos, ktorú je možné spája so Smerom.
Navyše spolonos s najlacnejšou ponukou bola nezákonne
vylúená zo súaže. Nehospodárne nakladanie s majetkom
a prostriedkami daových poplatníkov je pre Mariana Kotlebu
(S Naše Slovensko) neprijatené. Súasné vedenie BBSK preto
robí všetky kroky, aby zdedený neutešený stav napravilo.

uzavrie z dôvodu asovej esne kše na 3 roky. Navyše konateom
spolonos, ktorá zákazku dostala, je zrejme osoba, ktorá
má pravdepodobne nieo spoloné so stranou Smer-SD. Tož takéto
meno s rovnakým akademickým tulom gurovalo v zozname
kandidátov na poslancov Braslavského samosprávneho kraja
s podporou Smeru. Navyše, osoba s rovnakým menom a tulom,
len s rozdielnym vekom, gurovala aj v zozname kandidátov
na poslancov braslavského magistrátu, rovnako s podporou
Smeru. Práve zo Smeru je bývalý predseda BBSK.

Potvrdili neopodstatnenos
Banskobystrická
regionálna
správa
ciest
(BBRSC),
ktorej 100-percentným vlastníkom je BBSK, vyhlásila súaž
na kúpu takmer 64-síc ton soli. Víazom sa mala sta
rma Obchod s palivom s.r.o., ktorá by so dodala o takmer
2,8 mil. eur (viac než 84 mil. Sk) lacnejšie než víazná rma NELUX BA.
Súaže sa zúastnili aj spolonos Euromar (viac než 9 a pol mil. eur,
teda viac než 286 mil. Sk), Laperr (viac než 7 mil. eur, teda takmer
223 mil. Sk) a N-Pover (viac než 7 mil. eur, teda viac než 223 mil.
Sk). Najnižšiu ponuku na dodávku soli ku du otvárania obálok
1. októbra 2010 dala spolonos Obchod s palivom (viac než
5,888 mil. eur, o je viac než 177 mil. Sk). Následne 4. novembra
2010 BBRSC zrušila verejnú súaž pre nariadenie Úradu pre verejné
obstarávanie (ÚVO). BBRSC mala poda zákona vybra ponuku
od spolonos Obchod s palivom, no vybrala spolonos NELUX
(8 mil. eur, teda viac než 261 mil. Sk).

To, že rma s najnižšou ponukou bola vylúená neoprávnene,
potvrdil aj ÚVO. BBRSC sa bránila tým, že materiál použijú
na zimnú údržbu ciest v zimnom období, teda požiadavky referencií
považovala za nevyhnutné a primerané. Pravdu mal sažovate:
poda zákona sa tož „pri zadávaní zákaziek musí uplatova
princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie,
princíp transparentnos a princíp hospodárnos a efekvnos“.
Kontrolóri ež potvrdili, že preukáza schopnos dodávania soli
bolo možné urobi inak ako to navrhla BBRSC. Kontrolný úrad
potvrdil, že podmienkou mohli diskriminova „záujemcov, ktorí (...)
priemyselnú so v predchádzajúcich troch rokoch riadne dodávali“
iným subjektom, o však poda názoru kontrolného úradu „žiadnym
spôsobom neznižuje mieru ich schopnos doda predmet zákazky
v súlade so zmluvnými podmienkami“.

Divná podmienka

Logika neplala

Za víaza urili práve Nelux, a to napriek faktu, že išlo o takmer
2,8 mil. eur (viac než 84 mil. Sk) drahšiu ponuku. Uchádza, ktorý bol
o takmer 2,8 mil eur (viac než 84 mil. Sk) lacnejší bol vyradený preto,
že ešte nedodával so pre cestárov. Toto však reálne ani nemohol
splni, ke že pre cestárov ešte nedodával. No dodával už iným
spolonosam v požadovaných objemoch. Pritom Úrad pre
verejné obstarávanie potvrdil, že táto podmienka bola nezákonná.
Nezákonné bolo aj vybrae spolonos, ktorá nedala najnižšiu
ponuku. Napriek tomu BBRSC vybrala rmu NELUX BA a dokonca
v rámci asovej esne na 3 roky dopredu. BBRSC si poda ÚVO,
ako uviedol v rozhodnu, má by vedomá, že „obdobie, v ktorom
je pre zabezpeenie bezpenos a plynulos cestnej premávky
potrebné aplikova predmet zákazky, zaína každorone v približne
rovnakom ase“. ÚVO ež potvrdilo, že BBRSC nemala dôvod

BBRSC tak 3 roky kupovala so o takmer 2,8 mil. eur (viac než
84 mil. Sk) drahšie než by mohla. A tak len na tomto tendri prišiel
BBSK za 3 roky o viac než 84 miliónov Sk. Išlo tak o zlatú
bau zrejme pre vyvolených. Navyše so sa pri vstupe
a výstupe nevážila. Obchod s palivom dal 20. decembra
2010 na kontrolný úrad podnet na vykonanie dohadu nad
verejným obstarávaním z dôvodu neoslovenia dodávatea
s najnižšou cenou. ÚVO 25. januára 2011 odpovedal,
že vo veci vykoná „kontrolu postupu zadávania predmetnej
zákazky po uzavre zmluvy“. Pretože všetky úrady sú v rukách
vládnej strany Smer-SD, v tejto kauze sa ni neudialo.
(nat)

Komu vyhovoval predražený plyn?
Nákup zemného plynu pre potreby
BBSK bol uskutonený na základe
nadlimitnej verejnej súaže vyhlásenej
12. júna 2013.
V lehote na predkladanie ponúk
predložili ponuky len dvaja uchádzai
MET Slovakia, a.s., Braslava a A.En.Gas,
a.s., Marn. Elektronická aukcia dopadla
v prospech rmy A.En.Gas, a.s., Marn,
ktorá ponúkla nižšiu cenu. Vysúažená
cena aj tak presahovala predpokladanú
hodnotu zákazky pri zadávaní verejného

www.BBSK.sk

obstarávania, ktorá bola stanovená
na 1 768 306 eur (53 271 986,56 Sk)
Zmluva bola uzatvorená na sumu
33 eur/MWh (viac než 994 Sk/MWh),
priom aritmecký priemer denných cien
zverejnených burzou EEX (obvyklá cena)
bol v tom ase 26,7159 eur/MWh (viac než
783 Sk/MWh). Dohodnutá zákazka bola
teda predražená o 23,5 percenta.
V celkovom vyjadrení bývalé vedenie
BBSK
uzavrelo
nevýhodnú
zmluvu
na
kontrahované
množstvo
plynu
46 754,6 MWh, v celkovej sume
1 925 541 eur (58 008 848,166 Sk).

Pri uplatnení obvyklej ceny na trhu
by bolo možné nakúpi toto množstvo
za 1 572 968 eur (47 387 233,968 Sk).
Zmluvná cena presahuje obvyklú cenu
na trhu o závratných 352 573 eur
(10 621 614 Sk).
Komu plynuli nanné prostriedky
z verejných zdrojov nad obvyklú cenu?
Komu teda vyhovoval takto predražený
plyn? O odpovediach na eto otázky
môžeme len špekulova, ale zodpovednos
treba jednoznane pripísa bývalému
vedeniu BBSK, ktoré takúto nevýhodnú
(jš)
zmluvu podpísalo.
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14. marec - de rados slušných udí
Predseda
BBSK
Marian
Kotleba spolu s predsedom
udovej strany Naše Slovensko
Marnom Beluským v spolupráci
s rmou EURONICS TPD Zvolen
podporili rodinu s trojatami.
Alexandre a Jánovi Sabackým
z Iliaša pri Banskej Bystrici
pomohli pri príležitos osláv
75. výroia slovenskej štátnos,
da rados všetkých slušných
udí.
Marian Kotleba sa spolu
s predsedom udovej strany Naše
Slovensko Marnom Beluským
rozhodli kona. Z vlastných peazí
darovali rodiom trojiat novú
práku, sušiku a elektronického
strážcu de. Urobili tak za výraznej
podpory rmy EURONICS TPD
Zvolen. Predseda BBSK chce
aj týmto aktom prebudi boj pro
diskriminanému systému, ktorý
likviduje slušné rodiny.
Podporou
trojiat
Emílie,
Nikolky a Simonky chce zdôrazni,
že ke pán Boh požehná slušnej
rodine, ktorej sa narodili trojatá,
je nevyhnutné im pomôc. Súasné
vedenie BBSK preto oslovilo
viaceré rmy, ktoré mohli prispie
k
pomoci
Sabackým.
Najústretovejší prístup prejavila
spolonos EURONICS TPD Zvolen.

Rodina Sabackých z Iliaša pri Banskej Bystrici.

Diskriminaný systém
Sabackí z Iliaša sú presvedení,
že štát sa k slušným rodinám
chová macošsky a nepomáha
im. Nespravodlivos systému
spoíva v tom, že ak má
matka tri de naraz,
tak
dostane len 50 % z príspevku.
Materskú dovolenku dostane
iba jednu a rodiovský príspevok
jej kráa. Systém štátnej sociálnej
pomoci výrazne krizuje aj Marian
Kotleba ( S Naše Slovensko).
„Systém je zvrátený v tom,
že ke má napr. cigánka tri de
za sebou, tak dostane rodiovské
v plnej sume, o je diskriminané
voi slušným rodinám strojatami,
ktorým musí stai len polovica.
Systém
je
nastavený
nespravodlivo a je zlatou baou
pre tých, o si z plodenia de
robia biznis.“
(nat), foto BBSK
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Zava predseda udovej strany Naše Slovensko Marn Beluský, rodina Sabackých
a predseda BBSK Marian Kotleba.

www.BBSK.sk

Banskobystrický kraj ukrýva vzácny klenot
Krupinský okres ponúka kultúrnu atrakciu
európskeho formátu: opevnenú gockorenesannú protureckú pevnos v Bzovíku.
Iba ako jeden z dvoch slovenských kláštorov
má for kané opevnenie. Vybudoval
ho oligarcha Balaša, ktorý v roku 1530 z objektu
vyhnal rehoníkov.
Kláštor
chodí
obdivova
množstvo
turistov. Obúbené miesto viacerých Slovákov
si vychutnali aj dve rodiny spoza rieky Moravy.
Jaroslav Matula do Bzovíka chodieva už od roku
1984. „Jazdíme s demi, turistami, mládežníkmi,“
objasnil usmiaty pán, ktorý si váži prírodu
v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK).
„Je tu všade pekne. Zvláš kopce sú krásne,“
povedal nadšenec bzovíckeho kláštora, v ktorom
organizuje pochody, turiscké a putovné tábory
urené pre mládež.

Atmosféru majestátneho kláštora Bzovík jednoducho treba zaži.

História kláštora
Kláštor v Bzovíku vznikol pôvodne ako
benediknsky kláštor zasvätený prvému
uhorskému kráovi Štefanovi. Románsky
dvojvežový kostol, ku ktorému pribudla neskôr
po dostavbách kláštorná budova, bol jednou
z
našich
najvýznamnejších
románskych
stavebných pamiatok.
Zaiatkom 16. storoia sa jeho majiteom
stal Žigmund Balaša. Ten v roku 1530 z kláštora
vyhnal rehoníkov a objekt obstaval mohutným
opevnením. Celý areál chránili široké priekopy
a mohutné nárožné bašty.
V roku 1620 hrad vyhorel a koncom
17. storoia sa opä vrál cirkvi. V roku
1678 ho dobyli povstalci Imricha Tökölyho.
Po krátkom vlastníctve rádu jezuitov
a ostrihomského arcibiskupa zaal objekt
zaiatkom 19. storoia pustnú. Poslednú ranu
v procese chátrania mu uštedrili boje poas
druhej svetovej vojny i následné nienie
miestnymi obyvatemi.
Po roku 1989 vzniklo niekoko iniciav
na obnovu života v kláštore. Konali sa tam
koncerty a rôzne stretnua záujmových
obianskych skupín. V ostatnom období areál
isla skupina benediknov.
Most, vstupnú bránu a niektoré nosné
drevené konštrukcie opravili na kláštore v Bzovíku
z prvého štátneho grantu v roku 2011. Približne
20-síc eur (cca 602 520 Sk) tak pomohlo
odstráni všetky nebezpeenstvá, ktoré hrozili
návštevníkom pri vstupe do areálu. Na celkovú
obnovu kláštora s kaplnkou na jeho nádvorí
by bolo potrebných približne 10 mil. eur
(301 260 000 Sk).

Kláštor v Bzovíku zaa odoláva zubu asu.

Poda predsedu BBSK Mariana Kotlebu
(S Naše Slovensko) je záchrana bzovíckeho
kláštora jednou z priorít súasného
(alb, tasr), foto alb
vedenia BBSK.

Bzovík sa ešte dá zachráni.
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