Uznesenia
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach,
zo dňa 25.augusta 2017

A. OZ berie na vedomie:
správu o plnení uznesení
správu starostu obce
správu hlavného kontrolóra
B. OZ volí:
Uznesenie č. 120/19/2017
Členov navrhovej komisie : Ján Bdžoch, Ján Kolej
hlasovanie : za 5
zdržal sa : 0
proti : 0
C. OZ schvaľuje
Uznesenie č.121/19/2017
Program zasadnutia.
hlasovanie : za 5
zdržal sa : 0
proti : 0
Uznesenie č.122/19/2017
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Iliašovce 2015-2020 (2023)
-Stratégiu rozvoja obce Iliašovce 2015-2020 (2023)
- Profil obce, Príloha č.1
- Akčný plán rozvoja obce, Príloha č.2
Uznesenie č.123/19/2017
A) predloženie a financovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15
na projekt : Stavebné úpravy na existujúcich komunikáciách pre nemotorovú dopravu
v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce.
ktorého ciele sú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Iliašovce a s platným územným plánom obce Iliašovce.
B) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
C) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov pre projekt „Stavebné úpravy na existujúcich komunikáciách pre
nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce“ v rámci výzvy IROP-PO1SC122-2016-15.
Celkové oprávnené výdavky vo výške 900 000 EUR (slovom deväťstotisíc),
celkové spolufinancovanie vo výške 45000 EUR (5% z celkových oprávnených

výdavkov) a prípadné neoprávnené výdavky neuznané riadiacim orgánom z celkových
oprávnených výdavkov v dôsledku prekročenia referenčných hodnôt pre výdavky
projektu,
Uznesenie č.124/19/2017
Zmluvu o budúcej mluve o zriadení vecného bremena /vybudovanie dvojstĺpovej
trafostanice/ s Východoslovenskou distribučnou , a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.
Jedná sa o výmenu trafostanice a úpravu NN siete na parcele č. 2914/5, Reg. E vo
vlastníctve obce Iliašovce v prospech Východoslovenskej distribučnej , a.s., Mlynská
31, 042 91 Košice.
hlasovanie : za 5
zdržal sa : 0
proti : 0
Uznesenie č.125/19/2017
Zmluvu o budúcej mluve o zriadení vecného bremena umiestnením
železobetónových stĺpov elektrického vedenia pre pripojenie k elektrickej
distribučnej sieti / cez pozemky obce parcela č.2928/10 Reg. C a parcela č.4045 Reg.
C v prospech Mgr. Zuzany Petríkovej, Predná Huta 1565/7, 05331 Sp. Nová Ves.
hlasovanie : za 5
zdržal sa : 0
proti : 0

Uznesenie č.126/19/2017
Zmluvu o nájme časti parcely č. 4045 Reg. C v dĺžke cca 125 m. /na hranici parcely
č.4048 Reg. C a parcely č 4047/2 Reg. C.s Mgr. Zuzanou Petríkovej, Predná Huta
1565/7, 05331 Sp. Nová Ves. Pozemok sa využije na poľnohospodárské účely. Doba
nájmu sa stanovuje na 15 rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Cena nájmu je
35€/ha/rok.
hlasovanie: za 5
zdržal sa : 0
proti : 0

Mgr.Ladislav Grondžák
starosta obce

