Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
28. septembra 2020 vo Vyšnej Polianke

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií.
2. Možnosti dofinancovania výpadku podielových daní
3. Návrh stratégie obce na roky 2021-2027
4. Informácia o možnosti výstavby nájomných bytov financované z fondu rozvoja bývania
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

1.
Zasadnutie ObZ otvoril starosta obce Ľuboš Špik. Následne predniesol hlavné body
programu zasadnutia a navrhol pracovné skupiny v zložení: návrhová a mandátová
komisia Peter Špik a Jana Kavuľová, za overovateľa zápisnice Peter Želinsky, za zapisovateľa
Bc. Patrik Bilas. Poslanci bez výhrad schválili predložený návrh.
Na základe prezenčnej listiny mandátová komisia konštatovala, že zasadnutie je uznášania
schopné.
2.
Starosta obce informoval poslancov ObZ o možnosti dofinancovania výpadku
podielových daní v súvislosti s ochorením COVID, formou bezúročnej návratnej pôžička
z MF, ktorá by bola splatná v štyroch splátkach. Prvá splátka je splatná k 31.10.2024 v sume
366 eur, následne až do roku 2027. V prípade našej obce, je výška výpadku podielových daní
vyčíslená Ministerstvom financií, na sumu 1 465,- eur. Po prehodnotení a doplňujúcich
informáciách poskytnutých starostom, poslanci uvedený návrh schválili.
3.
Vzhľadom k tomu, že rok 2020 bol volebným rokom kde sa zmenila vláda SR, menia
sa aj ostatné kritéria. Čerpanie z eurofondov bude podmienené v nasledujúcom programovom
období stratégiou obce. Zjednodušene povedané obec má za úlohu, ak chce čerpať
prostriedky, vypracovať plán z akých kapitol by to bolo. ObZ sa dohodlo na rekonštrukcií
vodovodu, výstavbu cesty k cintorínu, opravu mosta k súpisným číslam 47,48,49, výstavbu
chodníkov. ObZ uvedené vzalo na vedomie.
4.
Starosta obce informoval o možnosti výstavby nájomných bytov financované
prostredníctvom fondu rozvoj bývania. Konkrétne podmienky samotnej realizácie sú vyrátané
presne na danú lokalitu a miesto. Všeobecne je to projekt na 30 rokov, s tým, že nájomca si
nemôže byt odkúpiť ani po ulipnutí tejto lehoty, čo je zásadná vec. V našich podmienkach by
bola ďalšia výzva nájsť vhodný pozemok. Poslanci uvedenú skutočnosť vzali na vedomie.
5.

V diskusií boli podané doplňujúce informácie k prerokovaným bodom programu

6.
Na záver schôdze sa starosta obce prítomným poďakoval za účasť ako aj za
spoluprácu a oboznámil poslancov s predbežným termínom nasledujúceho zasadnutia.

Zapísal:

Bc. Patrik Bilas
Ľuboš Špik

Overovateľ:

Peter Želinsky

starosta obce

