INTERPELÁCIA
MESTO ILAVA

poslanca mestského zastupiteľstva

§ 25 ods. 4 písm. b) až d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

1.) Interpelácia poslanca
2.) Vysvetlenie - postupu Mestského úradu vo veci : externé zdroje „výzva TSK – zelené oči“; zriadenie mestskej
polície, postupy VO uplatňované mestským úradom Ilava; participatívny rozpočet TSK, rekonštrukcia MŠ
Klobušice

Meno a priezvisko poslanca:

Karin Bartošová

Adresa trvalého bydliska:
K. Bartošová – Medňanská 517/11, 01901 Ilava
Interpelácia určená pre: primátor mesta Ilava p. Wiedermann

ZNENIE:
1. Dňa 30.5.2019 uhradilo mesto Ilava faktúru firme AGRO –NOVA SK vo výške 6733,32EUR za Úprava a
výsadba zelene, záhradnícke práce - Výsadba kruhového objazdu Ilava stred. Otázka: prečo mesto na takýto
druh práce nevyužíva externé zdroje, ako napr. v rámci výzvy TSK „zelené oči“, určenej primárne na
zveľaďovanie verejných priestorov a výsadbu zelene“ v maximálnej výške 2000EUR a tým zníži výdavky
mesta ?
1a: v zápisnici MsZ Ilava zo dňa 25.8.2019 sa v súvislosti s obstaraním „výsadby kruhového objazdu Ilava“
na otázku poslanca p. Fila, že práce neboli zahrnuté do nevydaného plánu verejného obstarávania mesta Ilava,
uvádza: Ing. Peter Proszczuk informoval, že podľa zákona o verejnom obstarávaní mesto nič neporušilo
nakoľko zákazka do 5.000 Eur bez DPH, nemusí ísť formou verejného obstarávania. Uviedol, že na novej
stránke informácia bude. Smernica je v štádiu prepracovávania. Podotýkam, že: 1. Uvedené práce nie sú
zahrnuté do zverejneného plánu obstarania mesta Ilava na tovary, služby a stavebné práce v roku 2019
(zverejnených 10 položiek) 2. Podľa zákona o VO sa v prípade prác firmy AGRO-NOVA SK jedná o bežne
dostupné tovary a služby a hodnota zákazky prekročila sumu 5000tis EUR s DPH? Ako teda mesto dodržiava
zákon o VO?
1b: kedy bude poslancom mesta Ilava predložený skutočný plán verejného obstarávania? A prečo nebol
dodnes predložený, keď primátor mesta Ilava na MsZ dňa 25.5.2019 vyhlásil, že plán VO je vypracovaný?
V akom stave je aktualizácia internej smernice o VO mesta Ilava?
2. Dňa 3.6.2019 uskutočnil primátor mesta Ilava rozhovor v rádiu Regina o zámere zriadiť v okresnom meste
mestskú políciu. Ako je možné, že primátor dodnes nepredložil poslancom návrh/ zámer na zriadenie vrátane
nákladov a predpokladaného počtu zamestnancov?
3. Mesto Ilava získalo v rámci dotačného systému TSK „participatívny rozpočet“ dotáciu na kultúrnu udalosť
„Bartolomejský jarmok“ dotáciu vo výške 2200EUR na zabezpečenie kvalitného kultúrneho programu.
Otázka: v akom štádiu je príprava kultúrneho programu a je potrebné pozvať predsedu VUC Trenčín na
jarmok – kedy mu bude odoslaná pozvánka?
4. Rekonštrukcia MŠ – stav stavebných prác (externé zdroje EU): v diskusii na MsZ dňa 25.5.2019 sa
diskutovalo, v akom stave sú práce na rozšírenie MŠ Klobušice; v tejto súvislosti vedúci oddelenia rozvoja p.
Čiernik uviedol: Ing. Pavol Čiernik informoval, že pre mesto to vysúťažila externá firma, pri ktorej nikto
nezisťoval, či firma má, alebo nemá zamestnancov a pre túto externú firmu budú robiť ďalší subdodávatelia.
Uviedol, že im telefonuje každý druhý deň. Súčasne uviedol, že sankcie zmluve nie sú žiadne. Poznamenal, že
pokiaľ sa Ing. Filo stretne s bývalým vedením mesta nech položí túto istú otázku aj im. Podľa zmluvy by mala
byť kolaudácia v 12/2019.(koniec citácie p. Čiernika) Ako je možné, že vedúci predstaviteľ mesta vyslovuje
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nepravdivé informácie? Každá zmluva s dodávateľom prác, ktoré sú refinancované z externých zdrojov EU,
musí obsahovať sankčné podmienky za nedodržanie zmluvy (tieto zmluvy odobruje príslušný riadiaci orgán
štátnej správy) a vo zverejnenej zmluve medzi mestom Ilava a spoločnsťou MLO s.r.o. je celý článok č. 9
venovaný zmluvným pokutám a podmienkam odstúpenia od zmluvy. Je toto dôsledkom úmyselného
zavádzania občanov alebo neschopnosti dostatočného ovládania svojej agendy?

V Ilave dňa 25.6.2019

.......................................................
Podpis
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