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VIJEĆNICIMA
- svima PREDMET: odgovor na vijećničko pitanje
- dostavlja se
Vezano uz postavljeno pisano pitanje vijećnika gosp. Ivana Šimunkovića na
sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga, dajem sljedeći odgovor.

20.

1. Već na samoj 20. sjednici Gradskog vijeća donijeta je jedna od mjera pomoći
gospodarstvu i fizičkim osobama s područja Grada Preloga. Donijeta je
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga. Navedenom
odlukom se obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina
oslobađaju plaćanja iste u 2021. godini. Isto tako je smanjen postotak plaćanja
poreza na potrošnju na način da je smanjen s 3 na 1 % u 2021. godini. Na
slijedećoj 21. sjednici naći će se na dnevnom redu prijedlog Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Navedenom Odlukom zadržavaju se
ona oslobođenja koja su bila predviđena i prijašnjom Odlukom o dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi. Ovom Odlukom se dodatno utvrđuje točan
period oslobađanja komunalne naknadi gospodarskih subjekata kojima je
obustavljen rad u potpunosti ili djelomično i to od 01. siječnja do 31. svibnja
2021. godine. Odluka isto tako predviđa mogućnost oslobađanja plaćanja
komunalne naknade i za druge gospodarske subjekte kojima će eventualno
biti obustavljen rad novim odlukama Stožera civilne zaštite Republike
Hrvatske. Ostaje ona odredba kojom se gospodarski subjekti koji su poslovali
za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID–19 a zbog rada u otežanim
uvjetima poslovanja, djelomično oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to
u visini od 30 % utvrđene obveze. Ovo oslobođenje vrijedi za vrijeme trajanja
epidemije bolesti COVID-19. Ostala je isto tako odredba kojom se oslobađaju
plaćanja komunalne naknade i fizičke osobe koje su ostale bez posla uslijed
epidemije bolesti COVID-19.
2. Postupak otkupa parcela za sjevernu obilaznicu Preloga provode Hrvatske
ceste. Grad Prelog je ponudio stručnu i tehničku pomoć u cilju što brže
realizacije ove faze izgradnje obilaznice. Prema sadašnjim informacijama
otkup zemljišta provodio bi se istovremeno i s postupkom javne nabave
izvođača radova. Očekuje se objava javne nabave krajem siječnja 2021.
godine. Nakon odabira izvođača radovi bi mogli započeti u lipnju, srpnju 2021.
godine, naravno uz uvjet da neće biti prigovora u postupku javne nabave.
Novčana sredstva su osigurana u proračunu Hrvatskih cesta za 2021. u visini
od 21.000.000,00 kn i za 2022. u visini od 27.000.000,00 kn.
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