Uznesenie č. 2/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov zo dňa 23. 04. 2013

A: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Prídel finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu vo výške 10 % do rezervného
fondu v sume 9682 €.
2. Na základe splnenia požadovaných kritérií pridelenie obecného nájomného bytu
nižšieho štandardu pre: p. Mgr. Semanca Ondreja, p. Trojanoviča Mareka, p. Rohaľa
Martina., p. Ing. Brenišina Miroslava, p. Švedu Róberta a p. Kusú Miroslavu.
Stanovuje sa lehota 15 dní na vyjadrenie súhlasu s pridelením nájomného bytu.
3. Jeden obecný nájomný byt pre potreby obce.
4. Nájomnú zmluvu o nájme, o výške nájomného a podmienkach nájmu v Bytovom
dome – 8 b. j. nižšieho štandardu.
5. Výstavbu skladov na drevo pre Bytový dom – 8 b. j. nižšieho štandardu z vlastných
prostriedkov.
6. Výstavbu miestnej komunikácie k Bytovému domu – 8 b. j. nižšieho štandardu
a k rodinného domu č. 149 z vlastných prostriedkov.
7. Zabudovanie vodomerov pre domácnosti z vlastných prostriedkov.
8. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na projektovú dokumentáciu na výstavbu novej materskej školy v Lukove
na základe Výzvy číslo I. Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity 2013.
9. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na výstavbu novej materskej školy v Lukove na základe Výzvy číslo I.
Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity 2013.
10. Trasu splaškovej a dažďovej kanalizácie cez obec Lukov.
11. Návrh trasy chodníkov v obci Lukov.
12. Mgr. Alene Buliščákovej zmenu úväzku pre školský rok 2013/2014 z dôvodu
personálnych zmien v Základnej škole v Lukove.
13. Poplatok za vodu pre chatárov v hodnote 25 € (z čoho 9 € predstavuje nedoplatok za
vodu v roku 2012 a 16 € je záloha pre rok 2013). Prípadné preplatky resp. nedoplatky
sa budú počítať zo skutočne spotrebovanej vody prostredníctvom vodomerov.
14. Generálnu opravu hasičskej techniky PPS-12.
15. Vydávanie ročných permanentiek pre vstup na multifunkčné ihrisko pre deti, mládež
a študentov stredných a vysokých škôl do 26 rokov v dennej forme štúdia v hodnote
5€, pričom je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve strednej resp. vysokej školy.
V prípade ukončenia štúdia je nutné túto skutočnosť ohlásiť na obecnom úrade.
16. Nezapisovanie deti do základnej školy tých rodičov, ktorí v obci Lukov nemajú trvalý
pobyt a ktorí nemajú vhodne riešenú bytovú situáciu.

B: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Plnenie uznesení č. 1/2013.
2. Informáciu o finančnej situácii k 23. 04. 2013.
3. Organizačnú štruktúru Základnej školy v Lukove pre školský rok 2013/2014 a roky
následné.
4. Zmeny v sadzbách poplatkov: poplatok za overenie podpisu 1,50 €, poplatok za
potvrdenie o pobyte 5 €.
5. Dohodu č.33/§50j/2013/ŠR/BJ o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na
realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej
situácie podľa §50j zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.

C: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
1. Pre nesplnené požadované kritériá k prideleniu obecného nájomného bytu nižšieho
štandardu neschvaľuje pridelenie nájomného bytu pre: p. Rakášovú M., p. Kamarášovú
M., p. Džmuru M., p. Krupicovú M., p. Mikovú O., p. Krupicu L. a p. Hnatkovú.
Od žiadosti o obecný nájomný byt odstúpili: p. Jankiv J., p. Ing. Fijko R., p. Petrušová M.,
p. Majorošová A., p. Karaffa P. a p. Džmurová L.

D: Obecné zastupiteľstvo ukladá:
1. Starostke obce podať žiadosť predstavenstvu Poľnohospodárskeho družstva Javorina
Malcov vo veci odstránenia stavby pred Bytovým domom – 8 b. j. a odstránenia
zrúcanín stavieb v areály družstva v Lukove.
2. Starostke obce podať výzvu p. Pravdovej Márii na vysporiadanie časti pozemku č.580,
ktorý užíva na Venécii.

Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednohlasne schválené.
Prítomných: 6 poslancov
Zapísala: Ing. Jana Jankivová
Overovatelia:

Borecký Dušan

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

Jaščur Ivan

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

Za správnosť údajov:

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

