OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 09. decembra 2021
Obec v roku 2022 podporí svojich občanov finančným príspevkom. Nemôžu mať ale
voči obci žiadne dlhy ! Obec vyzýva svojich občanov na úhradu podlžností najneskôr do
31.12.2021.

Ešte v apríli 2020 obecné zastupiteľstvo
schválilo Zásady podpory individuálneho bývania
v obci Beluša, podľa ktorých sa môže občanom
obce vyplatiť finančný príspevok za účelom
hmotnej podpory a pomoci pri zabezpečení
a udržiavaní individuálneho bývania v obci.
Jednorazová pomoc je vyplácaná podľa
rozpočtových možností obce a jej plnenie bude po
prvýkrát v blížiacom sa roku 2022. Potvrdzuje to
schválená finančná suma vo výške 62 500 € na tento účel v budúcoročnom rozpočte obce
Beluša.
Uvedenými zásadami chce obec nielen motivovať svojich obyvateľov k prihláseniu sa
na trvalý pobyt, ale aj znížiť množstvo dlžníkov voči obci. Splnenie týchto dvoch podmienok
je totiž základom pre vyplatenie finančného príspevku.
Kto bude mať nárok na príspevok?
-

občania, ktorí majú evidovaní trvalý pobyt v obci k 01. januáru kalendárneho
roka, kedy sa príspevok vypláca (t. j. k 01.01.2022)

-

obec voči prijímateľovi (občanovi) nesmie evidovať žiadne nedoplatky na
miestnych daniach, poplatku za vývoz smetí, nájomnom za byty a nájomnom za
hrobové miesta a to k 31.12. predchádzajúceho roku (t.j. 31.12.2021).

Výška finančného príspevku bude schválená obecným zastupiteľstvom na
februárovom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beluši 2022 a následne bude príspevok
vyplatený v prvom polroku 2022.
„Finančný príspevok na podporu bývania je pre obec v prvom rade pomocou svojim
občanom. Je ale aj prostriedkom, ako prilákať ľudí na prihlásenie sa na trvalý pobyt. V obci
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sa stavia vo výraznej miere, ale noví obyvatelia sa z rôznych dôvodov neprihlásia na trvalý
pobyt v obci. Toto bude možno ten dôvod, pre ktorý to zmenia. Obec podľa počtu obyvateľov
získa aj viac podielových daní ako jedného z hlavných príjmov obce. Druhým zmyslom
podpory je dosiahnutie finančnej disciplíny a podpora občanov pri plnení si svojich
finančných záväzkov voči obci, “ vysvetľuje Ján Prekop, starosta obce Beluša
Koniec roka 2021 sa blíži, preto obec upozorňuje všetkých Belušanov, ktorí ešte
nemajú v obci trvalý pobyt, aby sa naň prihlásili najneskôr do 31.12.2021 a aby si
skontrolovali, či nemajú voči obci podlžnosti a prípadne tieto vyrovnali do konca tohto
roka. Vzhľadom k súčasným opatreniam prosíme občanom, aby najskôr kontaktovali
telefonicky, emailom zodpovedných referentov na úseku všetkých poplatkov alebo
evidencie obyvateľstva a dohodli si ďalší postup.
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