Zápisnica
zo zasadania Komisie pre plánovanie a rozvoj
pri Obecnom zastupiteľstve v Spišskom Bystrom
Termín zasadania: 9.06.2017 o 18,00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (s Ing. Vilímovou odkonzultované osobitne)
Predmet rokovania:
1. Príprava správy do OZ na 30.6.2017
2. Stanovisko k problematike príspevku dôchodcom na stravu
3. Stanovisko k žiadostiam o pridelenie bytu
Závery:
K bodu 1 – Príprava správy do OZ na 30.6.2017:
Členovia komisie sa dohodli, že v správe o plnení volebného programu sa sústredia na:

Plnenie PRO a systému riadenia obce pomocou plánu za 2,5 roka

Plnenie operatívneho plánu za 1. polrok 2017
Predseda komisie predloží do štvrtka 15.6. členom komisie základný dokument
k predmetným bodom. Členovia komisie potom doplnia návrh o svoje pripomienky do
18.6.2017. Predseda komisie potom predloží výslednú verziu v pondelok 19.6. na OcÚ.
Záver bol prijatý jednomyseľne.
K bodu 2 – Stanovisko k problematike príspevku dôchodcom na stravu:
a) Komisia pre plánovanie a rozvoj veľmi podporuje všetky aktivity, ktoré sú:

na prospech občanov

súčasťou strednodobého a (alebo) operatívneho plánu

dôkladne pripravené a premyslené príslušnými kompetentnými orgánmi
obce
b) Aktivita prispievania na obedy dôchodcom nespĺňa všetky tieto požiadavky, lebo nie
je súčasťou Komunitného plánu obce ani ďalších plánovacích dokumentov, ktoré
spracovali Obecný úrad SB, resp. Komisia pre verejný poriadok a verejný záujem, do
kompetencie ktorej sociálne veci patria a tiež nie sú spracované alternatívne kritériá
pre príspevky. Preto Komisia pre plánovanie a rozvoj nemôže k problematike zaujať
kompetentné stanovisko. V prípade, že vyššie dva uvedené orgány obce pripravia
k tejto problematike relevantné podklady (zahrnutie do plánu, kritériá pre prideľovanie
príspevkov, orientačné vyčíslenie dopadov a pod.), Komisia pre plánovanie a rozvoj sa
rada k tejto problematike vráti
Záver bol prijatý jednomyseľne.
K bodu 3 – Stanovisko k žiadostiam o pridelenie bytu:
Komisia obdŕžala od Obecného úradu 3 žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Z toho
žiadosť Dagmar Nemcovej nespĺňa základné požiadavky, ktoré by mala žiadosť
obsahovať a preto sa komisia touto žiadosťou ani nezaoberala. Komisia ale neobdŕžala od
Obecného úradu stanoviská ani k ďalším dvom žiadostiam (plnenie požiadaviek na
pridelenie tohto druhu bytu, počet voľných disponibilných bytov, plnenie záväzkov
žiadateľov voči obci, ...). V záujme skorého vyriešenia problému však komisia navrhuje
prideliť byty (za predpokladu, že žiadosti spĺňajú vyššie uvedené podmienky) v tomto
poradí: 1.) Daniel Herák, Kukučínova 507/28, Spišské Bystré, 2.) Jozef Harman,
Družstevná 108/47 Nižná Šuňava.
Záver bol prijatý jednomyseľne.
V Spišskom Bystrom, 9.6.2017

Zapísal: Ing. P. Budaj, PhD., predseda komisie

