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

INTERPELÁCIA
MESTO ILAVA

poslanca mestského zastupiteľstva

1.) Interpelácia poslanca
2.) Vysvetlenie - postupu Mestského úradu vo veci : plán verejného obstarávania na rok 2019

Meno a priezvisko poslanca:

Ing. Pavol Filo, Bc. Karin Bartošová

Adresa trvalého bydliska:
P. Filo – Kpt. Nálepku 180/7, 01901 Ilava
K. Bartošová – Medňanská 517/11, 01901 Ilava
Interpelácia určená pre: primátor mesta Ilava p. Ing. Viktor Wiedermann

ZNENIE:
Dňa 1.1.2017 vstúpila do platnosti interná smernica č. SMERNICA o verejnom obstarávaní
č. 1/2017 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z..
1) V čl. 1 v bode 3 sa uvádza: Zodpovednosť za proces verejného obstarávania v podmienkach Mesta Ilava ( ďalej len
„Ilava„ ) zabezpečuje štatutárny orgán – primátor mesta ( ďalej len „ verejný obstarávateľ“) v súlade s platným
zákonom, aktuálnymi vyhláškami a na základe Plánu verejného obstarávania na príslušný rozpočtový rok.
2) Verejný obstarávateľ po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte a na základe schváleného rozpočtu, spracuje
plán verejného obstarávania na príslušný rozpočtový rok.
3) V čl. 10 bod 2 je uvedené: Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Mesta Ilava a po jej vydaní
a oboznámení sa s ňou sú povinní všetci zamestnanci ju dodržiavať.
Ako je možné, že poslanci odo dňa schválenia rozpočtu mesta Ilava na MsZ 19.2.2019 do dnešného dňa t.j. 28.5.2019
neobdržali plán VO?
Ako je možné, že o obstarávaniach sa dozvedajú po ich uskutočnení?
Z akého dôvodu sa nedrží primátor schválených interne záväzných predpisov i napriek x urgenciám poslancov –
členov Finančno-majetkovej komisie?
Kto zo zamestnancov je zodpovedný za predloženie plánu VO a kedy bude predložený poslancom MsZ?

V Ilave dňa 28.5.2019

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