Uznesenie č. 8
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukov zo dňa 16.10.2015
Prítomní podľa pripojenej prezenčnej listiny:
A: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Zapisovateľku Mgr. Annu Kramárovú.
3. Vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. Lukov, Venecia.
4. Za overovateľov zápisnice Ján Malega a Dušan Konfederák.
5. Zmenu rozpočtu medzi položkami podľa rozpisu uvedeného v prílohe zápisnice.
6. Sporenie vybraných rómskych rodín za účelom zapojenie sa do individuálnej výstavby
rodinných mikrodomčekov.
7. Posedenie s dôchodcami na deň 24.10.2015, s kultúrnym programom a podanou stravou.
8. Schvaľuje akcie: Mikuláš 5.12.2015, obecná zabíjačka 18. a 19.12.2015, Lukovský ples
6.2.2016.
9. Prístrešok pre MŠ a ZŠ na školskom dvore.
10. Retardér na most Venécia.
11. Zakúpenie školskej hracej zostavy s certifikátom na školské ihrisko.

B: Berie na vedomie:

1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informáciu o stave finančných prostriedkov k 07.08.2015.
3. Prejednanie zadania pre Územný plán Obce Lukov.
4. Informáciu o priebehu vyučovacieho procesu v dvojročnom učebnom odbore – stavbár
a praktická žena.
5. Informáciu o podanej žiadosti o dotáciu na vytvorenie 8 pracovných miest cez projekt
„Šanca na zamestnanie“ na úrade práce pre pozíciu pomocná vychovávateľka - 1, sociálny

pracovník - 1, pomocný komunitný pracovník pre prácu v ŠJ- 1, pomocný pracovník na
ochranu pred povodňami , občianska hliadka - 5
6. Informáciu o stave pripravenosti projektov pre realizáciu chodníkov.
7. Informáciu o ukončení projektov: § 54 I. ukončenie k 30.9.2015, § 54 II. ukončenie
k 30.9.2015, § 52 A ukončenie k 31.10.2015, Projekt TSP ukončenie k 31.10.2015.
C: Neschvaľuje
1. Žiadosť o preplatenie nákladov na vodičský preukaz C pre Martina Rohaľa.

Počet prítomných poslancov 6.
Hlasovalo za uznesenie 6.
Proti uzneseniu 0.
Uznesenie bolo jednohlásne schválené.
Zapísala: Mgr. Anna Kramárová

Overovatelia zápisnice: Ján Malega
Dušan Konfederák

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

Starostka obce Ing. Jozefína Kramárová Uznesenie č. 8 zo dna 16.10.2015 v bode A/1 až 11/,
v bode B/1 až 7/ a v bode C/1/ schvaľuje bez výhrad.
Ing. Jozefána Kramárová

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

