Uznesenie č. 2/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov zo dňa 21.03.2014

A: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce k 31.12.2013.
2. Inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2013.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k účtovnej závierke.
4. Prídel finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu vo výške 10 % v sume 9682 € do
rezervného fondu a zvyšok v hodnote 87 140,05 € na vykrytie investičných akcií
v roku 2014.
5. Podanie žiadosti v rámci ROP 1.1. na projekt s názvom „Rekonštrukcia materskej
a základnej školy“ s finančnou spoluúčasťou vo výške 5 %.
6. Zapojenie sa do integrovanej stratégie komplexného prístupu v rámci mikroregiónu
Horná Topľa s finančnou spoluúčasťou 1 € na jedného obyvateľa.
7. Plat starostky obce na rok 2014 v zmysle zákona 154/2011 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na priemernú
mzdu v národnom hospodárstve. Priemerná mzda v národnom hospodárstve x
koeficient 1,65 (500 – 1000 obyvateľov) x 1,20 (navýšenie k základu).
8. Maľbu kultúrneho domu, výmenu skladových dverí a chýbajúcich okien na kultúrnom
dome, pokládku plávajúcej podlahy na pódium, výmenu gumy na podlahe v kultúrnom
dome za plávajúcu podlahu, vyhotovenie vstavaných skríň do skladu kuchyne
v kultúrnom dome, prerobenie elektriny v kuchyni kultúrneho domu a prebrúsenie
parkiet v kultúrnom dome.
9. Nákup darčekových predmetov na 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Lukov.
10. Poskytnutie materiálu – dreva a pracovnej pomoci pre rómsku rodinu, ktorej požiar
poškodil dom.

11. Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti podľa §50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. Príspevok na Deň matiek v hodnote 4 € na osobu.

B: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Plnenie uznesenia č. 5/2013.
2. Finančnú situáciu a stav finančných prostriedkov k 20.03.2014.
3. Informáciu o podaní žiadosti na výstavbu bytov nižšieho štandardu „Bytový dom – 8
b. j.“
4. Informáciu o podaní žiadosti na rozšírenie verejného osvetlenia a doplnenie miestneho
rozhlasu podanej na Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
5. Zhodnotenie obecného plesu 2014.
6. Majetkové priznanie starostky obce.
7. Stav príprav osláv k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Lukov.
8. Pokračovanie projektu č. XX „Podpora zamestnávanie nezamestnaných v samospráve“
podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Prípravu výberového konania na pracovnú pozíciu riaditeľky Materskej školy
v Lukove.

C: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
1. Nákup krojov pre spevácky súbor v Lukove.

Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednohlasne schválené.
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