Uznesenia
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach,
zo dňa 17.júna 2011
A. OZ berie na vedomie:
správu starostu obce
správu hlavného kontrolóra
B. OZ volí:
Uznesenie č. 19/6/2011
- členov navrhovej komisie: Anna Frankovičová,Valeria Kračková
hlasovanie : za 5
C. OZ schvaľuje
Uznesenie č. 20/6/2011
Program zasadnutia
hlasovanie : za 5
Uznesenie č. 21/6/2011
Prijatie úveru vo výške 274 886,70 EUR.
Obecné zastupiteľstvo v Iliašovciach podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu obce Iliašovce schvaľuje
prijatie úveru vo výške 274 886,70 EUR poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko , a.s. So
sídlom Hodţova 11, 010 11 Ţilina, Slovenská republika, IČO 31575951,IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline, Oddiel: Sa Vloţka
číslo:148/L/ďalej len „banka“/ za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s
moţnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane moţnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu
Rekonštrukcia a živičné úpravy miestnych komunikácii v obci Iliašovce
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z Fondov
Európskeho spoločenstva formou :
Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Os č.: 3
Opatrenie č.: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
Kód opatrenia: 322
Kód projektu: 342KE0900584
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej
vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky
banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver.

hlasovanie : za 6
Uznesenie č. 22/6/2011
Pouţitie účelovo viazanych fin.prostriedkov na udrţiavanie drevín na preplatenie časti
DPH pri fakturácií investičného projektu“Rekonštrukcia a ţivičné úpravy MK v obci
Iliašovce „
hlasovanie: za 6
Uznesenie č. 23/6/2011
Prefinancovanie prác pri rekonštrukcii MK ,ktoré neboli zahrnuté v projekte a následne
v ţiadosti na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu MK
hlasovanie: za 6
Mgr. Ladislav Grondţák
starosta obce

