Uznesenie č. 7
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukov zo dňa 16.11.2017 .
Prítomní podľa pripojenej prezenčnej listiny:
A: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky.
2. Zapisovateľku Mgr. Annu Kramárovú, overovateľov zápisnice Kapsdorferová Slávka
a Kačmar Radoslav.
3. Akcie Mikuláš na deň, 9.12.2017. Obec zabezpečí balíčky pre deti. Dňa 31.12.2017
Silvester, obec zabezpečí ohňostroj a víno na polnočný prípitok. 13. Januára 2018 obecná
zabijačka a 10.2.2018 Lukovský ples.
4. Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre ďalších 10 rokov.
5. Úpravu rozpočtu k 30.9.2017.
6. Návrh VZN o výške nájomného a podmienkach prideľovania nájomných bytov.
7. Odmeny pre poslancov vo výške 400,- € na jedného poslanca, plus účasť na
zastupiteľstvách a aktivity na obecných akciach.
8. Návrh rozpočtu pre rok 2018.
9. Sociálnu predvianočnú výpomoc pre rodinu Márie Rakášovej vo forme nákupu potravín vo
výške 100,- €.

B: Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
2. Príkazný list starostu obce č.1 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov
k 31.12.2017.
3. Výsledky kontroly nájomných sociálnych bytov – VZN o nájme bytov, podmienky
prideľovania sociálnych bytov, výška nájmu, výška tvorby fondu opráv.
4. Informáciu o možnosti výstavby športového ihriska cez projekt /SAGAN TOUR/. Zistiť
bližšie informácie.
5. Informáciu o projekte Národný projekt „Šanca pre mladých“ vo veku do 29 rokov,
s možnosťou zapojiť sa do neho. Starostka podá žiadosť na troch uchádzačov o zamestnanie
a to Martina Bilá na organizovanie MOS, Lucia Miková na upratovanie a Ema Červeňaková

na asistentku pre MŠ ku ďeťom zo SZVP. V rámci Projektu miestna a regionálna
zamestnanosť bude podaná žiadosť na jedno pracovné miesto pre Malegovú Katarínu ako
pomocná sila pre školskú jedáleň.

Počet prítomných poslancov 6. Hlasovalo za 6.
Uznesenie bolo jednohlásne schválené.
Mgr. Anna Kramárová
Overovatelia zápisnice: Kapsdorferová Slávka
Kačmar Radoslav

.........................................................
.........................................................

Starostka obce Ing. Jozefína Kramárová Uznesenie č.7 zo dňa 16.11.2017 v bode A/1 až 9/,
v bode B/1 až 5/ schvaľuje bez výhrad.

......................................................
Ing. Jozefína Kramárová

