Uznesenie č. 4/2012
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov zo dňa 30. novembra 2012
konaného v kultúrnom dome v Lukove

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1.

Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2012.

2.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o poplatkoch za spotrebu vody.

3.

Povinnosť občanov obce Lukov, aby si na vlastné náklady zriadili šachty, ktoré nesmú byť

ďalej ako 10 metrov od prípojky a taktiež musia mať rozmery 0,9x1,2x1,8 metra.
4.

Zavedenie vodomerov v roku 2013 pre každé odberné miesto v obci napojené na obecný

vodovod.
5.

Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle „Zásad odmeňovania poslancov

obecného zastupiteľstva a členom komisií obce Lukov .
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1.

Finančnú situáciu k 30.11.2012 a hospodárenie s obecným majetkom.

2.

Informáciu o sceľovaní pozemkov v k. ú. Lukov a Venecia. Cieľom je, aby po ukončení

projektu za 3 – 4 roky bol vlastníkom parcely samotný vlastník v celkovej 1/1 výmery parcely.
Výhodou je taktiež priamy prístup k tejto ploche z cesty. Podmienkou je, aby nový vlastník v 1/1
mal parcelu v danej výmere, hodnote a cene, ako keď mal podiely na viacerých parcelách. Projekt
je financovaný z fondov EÚ – 5%. Aby sa projekt spustil, musí byť prejavený súhlas 51%
výmerovo z celkovej plochy. Od občanov je potrebné vyjadriť súhlas resp. nesúhlas do 15 dní. V
opačnom prípade, podľa zákona, sa bude jeho rozhodnutie považovať za súhlas.
3.

Potrebu inštalácie verejného osvetlenia v blízkosti mosta cez potok smerom na Venéciu.

4.

Potrebu asfaltovej cesty k domu p. Karaffu Juraja.

Obecné zastupiteľstvo ukladá:
1.

Starostke obce prehodnotiť náklady spojené s poruchou na obecnom vodovode s nákladmi

na objednanie firmy zaoberajúcej sa hľadaním poruchy na vodovode.
Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednohlasne schválené.

Prítomných:

5 poslancov

Neprítomní:

2 poslanci

Zapísala:

Ing. Jana Jankivová

Overovatelia:

Miko Milan

…..............................................

Malega Ján

…..............................................

Za správnosť údajov:

…..............................................
Ing. Jozefína Kramárová
starostka obce

