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VEC : Informácia o preložení materiálu: „Správa o kontrole zákonnosti, hospodárnosti,
účelnosti a efektívnosti pri príprave a rekonštrukcii priestorov MsÚ: 1. Klientské
centrum, 2. Rekonštrukcia priestorov č. 250 a 290 a „Prehľadu realizovaných a
nerealizovaných investičných akcií v jednotlivých volebných obvodoch - doplnenie“
V zmysle uznesenia MsZ č. 66/2011 zo dňa 28. apríla 2011 bola prednostovi MsÚ v spolupráci s
kontrolórom mesta uložená povinnosť:
I. Vykonať kontrolu zákonitosti, hosporádnosti, účelnosti a efektívnosti pri príprave a rekonštrukcii
priestorov MsÚ:
1.
Klientské centrum
2.
Rekonštrukcia priestorov č. 250 a 290;
pričom správu je potrebné predložiť na rokovanie MsZ 21.06.2011.
II. Dopracovať zoznam nezrealizovaných stavieb o osoby zodpovedné za mestský úrad z a
vypracovanie doteraz nezrealizovanej projektovej dokumentácie a o uvedenie projektanta príslušnej
nezrealizovanej projektovej dokumentácie.
Vzhľadom na pripravovanú zmenu organizačnej štruktúry navrhujeme odklad plánovaných činností
podľa bodu I. a II. so zámerom o zabezpečenie jej vyššej objektívnosti.
Z tohto dôvodu navrhujeme preloženie prerokovania uvedeného materiálu na zasadnutie MsZ v II.
polroku 2011, o čom som informoval hlavného kontrolóra mesta.
III. Doložiť MsZ stav investičnej akcie „Kanalizácia MČ Šalková“, ktorá bola realizovaná Mestom
Banská Bystrica za použitia Eurofondov.

Kanalizácia v miestnej časti Šálková bola realizovaná v rámci stavby „BANSKÁ BYSTRICA
– SÚSTAVA NA LIKVIDÁCIU ODPADOVÝCH VÔD – EUROPEAID/114640/D/SV/SK“.
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Investorom stavby je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica. V tejto
mestskej časti bola kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia stavba
ukončená.
Doplňujúce informácie investora:
Stavba: Banská Bystrica – Sústava na likvidáciu odpadových vôd
V mestskej časti Šálková bola na Hronskej ulici vybudovaná kanalizácia v ceste s možnosťou

napojenia z oboch strán. Kanalizácia bola ukončená a dňa 21.4.2010 bolo vydané kolaudačné
rozhodnutie, ktoré 9.8.2010 nadobudlo právoplatnosť .
Stavba: Šalková – kanalizácia zberača „AT-4a“
Na hore uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod č. OVZ-SÚ-115453/09Boh dňa
5. 2. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11. 3. 2010.
S prípravou stavby sa nepokračovalo, nakoľko nebola zaradená do investičného plánu na rok
2011.
S pozdravom

Mgr. Miroslav Rybár
prednosta
MsÚ Banská Bystrica
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Návrh na uznesenie
K bodu: Plnenie uznesenia MsZ č. 66/2011 - MsZ z 28. apríla 2011 - žiadosť o
odklad
________________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu o preložení materiálu: Správa o kontrole zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a
efektívnosti pri príprave a rekonštrukcii priestorov MsÚ: 1. Klientské centrum, 2.
Rekonštrukcia priestorov č. 250 a 290
2. Informáciu o preložení materiálu: Prehľad realizovaných a nerealizovaných investičných
akcií v jednotlivých volebných obvodoch – doplnenie
II. s c h v a ľ u j e
presunutie tohto bodu programu z júnového zasadnutia MsZ na zasadnutie MsZ v mesiaci
september 2011

