Uznesenia
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach,
zo dňa 8.decembra 2017

A. OZ berie na vedomie:
správu starostu obce
správu hlavného kontrolóra
B. OZ volí:
Uznesenie č. 138/22/2017
Členov navrhovej komisie : Ján Kolej , Ing. Jozef Fabry
hlasovanie : za 5
zdržal sa : 0
proti : 0
C. OZ schvaľuje
Uznesenie č.139/22/2017
Program zasadnutia.
hlasovanie : za 5
zdržal sa : 0
proti : 0
Uznesenie č.140/22/2017
Spôsob nájmu pozemkov na LV č.1467 reg. C vo vlastníctve Obce Iliašovce - pôda
na plochách nerealizovaných poľných ciest v extraviláne katastrálneho územia Obce
Iliašovce v prospech hospodáriacich poľnohospodárskych subjektov v príslušných
lokalitách ako prípad hodný osobitného zreteľa. Výmery pôdnych celkov pre
jednotlých užívateľov vyčislil Pozemkový úrad v Spišskej Novej Vsi po
pozemkových úpravách.
Ide o týchto užívateľov:
SHR Michal Gbúr, Teplička 257, 052 01 Sp.Nová Ves hospodáriaci na parcelách:
4061,4001,4004,3897,3905,3888,3889,3893,3894,3895,3878,3875,3669,
3689,3752,3756,3744,3743,3001,3032,3092,3118,3121,3140,3144,3148,
3246,3397,3428,3445,3448,3449,3508,3529,3539,3571,3583,3590,3599,
3621,3655,3683,3702,3731,3741,3742,3670,3671,3672.
Celková výmera: 11,49 ha
PD Čingov, Tatranská 126, Smižany, IČO: 00204251 hospodáriaci na parcelách:
3353,3158,3186,3178,3193,3234,3229,3251,3327,3334,4582,4673,4636.
Celková výmera: 1,85 ha

HOR, s.r.o., Starosaská 11, Sp.Nová Ves, IČO: 36576051 hospodáriaci na
parcelách:
3357,3359,3367,3368,3383,3384,3390,3395,3742,3743,3744,3747,3752,
3756, 3775,3777,3779,3781.
Celková výmera: 2,84 ha
SHR Ing. Katarína Veľká, Poľná 3, Markušovce, IČO: 45008060
hospodáriaci na parcelách:
4465,4447,4580,4567,4672,4541,4579,4423,4396,4492,4530.
Celková výmera: 2,31 ha
SHR Miloš Polák, Iliašovce 167, IČO: 45927120 hospodáriaci na parcelách:
4351,4336,4196,4184,4186,4187.
Celková výmera: 1,83 ha
Poľnohospodárske družstvo podielnikov, Iliašovce 69, IČO: 36470473
hospodáriaci na parcelách:
4268,4184,4079,4111,3398,3637,3639,4197,4267,3157,4336.
Celková výmera: 3,87 ha
OZ Sans Souci Letohrádok, IČO: 45008965, 05311 Iliašovce 231 oddýchová zóna
na parcele: 4370
Celková výmera: 0,3756 ha
Nájomné zmluvy s úživateľmi sa uzatvoria na dobu neurčitú s platnosťou od
1.1.2018 s tým, že výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane
najneskôr do 31.10. kalendárneho roka. Výpovedná lehota je jeden rok a začína
plynuť 1.novembra kalendárneho roka po doručení výpovede. Výška nájmu je
35EUR/ha/rok.
hlasovanie : za 5
zdržal sa : 0
proti : 0
Uznesenie č.141/22/2017
Zmenu a doplnok č. 2/2016 ÚPN Iliašovce a VZN Obce Iliašovce č.3/2017.
Obecné zastupiteľstvo v Iliašovciach
I. prerokovalo
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
návrh Zmeny a doplnky č. 2/2016 Územného plánu obce Iliašovce, ktorý
spracoval Ing. arch. Lukáš Mihalko, Spišská Nová Ves a pre ktorý vykonával
obstarávateľskú činnosť Ing. Ján Kunák
II. berie na vedomie
1. správu o prerokovaní Zmeny a doplnky č. 2/2016
2. výsledky prerokovania územnoplánovacej dokumentácie
3. že schválené Zmeny a doplnky č. 2/2016 sú v určenom rozsahu záväzným

alebo smerným podkladom pre vypracovanie a schvaľovanie ďalších
kategórií a stupňov územnoplánovacej dokumentácie pre územné
rozhodovanie a pre vypracovanie dokumentácie stavieb na vymedzenom
území
III. súhlasí
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia
prerokovania Zmeny a doplnky č. 2/2016 ÚPN Iliašovce
IV. schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č. 2/2016 ÚPN Iliašovce v zmysle predloženého návrhu
2. doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2007 o Zmeny a doplnky č.
2/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Iliašovce
V. ukladá
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPD
1. označiť textovú, výkresovú a záväznú časť ZaD č. 1 schvaľovacou doložkou
podľa ust. § 28 ods.1 stavebného zákona
Z: starosta obce
T: do 30 dní
2. vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR Bratislava
Z: starosta obce
T: do 30 dní
3. uložiť ZaD č. 2/2016 v obci, na stavebnom úrade a na Okresnom úrade
Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania
Z: starosta obce
T: do 3 mesiacov
hlasovanie : za 5
zdržal sa : 0
proti : 0
Uznesenie č.142/22/2017
Dodatok č.18 k „Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO z obce Iliašovce
č.6000/2002/V-8“.
hlasovanie : za 5
zdržal sa : 0
proti : 0
Uznesenie č.143/22/2017
Rozpočtového opatrenia č.2/2017, č. 3/2017 a č.4/2017
hlasovanie: za 5
zdržal sa : 0
proti : 0
Uznesenie č.144/22/2017
Rozpočet na rok 2018
hlasovanie: za 5
zdržal sa : 0
proti : 0
Uznesenie č.145/22/2017
Odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 20% jeho ročnej mzdy za rok 2017.

hlasovanie: za 5
zdržal sa : 0
proti : 0

Uznesenie č.146/22/2017
Zvýšenie platu starostovi obce o 45%, tj zvýšenie o 5% oproti terajšiemu platu od
1.1.2018
hlasovanie: za 5
zdržal sa : 0
proti : 0

Mgr.Ladislav Grondžák
starosta obce

