Uznesenie č. 3/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov
zo dňa 29. apríla 2011

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
l.
2.
3.

Finančný príspevok 3 € na osobu na Deň matiek.
Priateľskú návštevu Bikič Dol v Srbsku.
Prechod nájmu bytu z Pravoslávnej cirkevnej obce v Lukove na Karchovu Máriu – na dobu
určitú, do konca tohto volebného obdobia a následne ju predlžiť v prípade, že si bytovú situáciu
nevyrieši, s tým, ţe jej bude prednostne pridelený byt v 8. b. j. Doživotné užívanie bytu na OcÚ pre

4.
5.
6.
7.

správcu farnosti pravoslávnej cirkvi – Pidaniča Pavla.
Určiť formu opravy zničeného majetku v klube mládeže a dať ho do pôvodného stavu spôsobom
priznania kolektívnej viny na vlastné finančné náklady do nasledujúceho zastupiteľstva, inak vec
bude postúpená polícii.
Zakúpenie stolov do kultúrneho domu.
Rozdelenie ihrísk – pri obecných bytoch pre Rómov, pri moste cez Topľu pre ostatných.
Výstavba multifunkčného ihriska v obci spolufinancovaná obcou a ZŠ Lukov.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1.
2.
3.

Informáciu o výrube drevín na vodnom toku Topľa Slovenským vodohospodárskym podnikom.
Informáciu MŢP SR sanácia havarijných zosuvov obci Lukov, časť Venecia.

4.
5.
6.

Verejné osvetlenie v štádiu verejného obstarania
Nariadenie starostky obce č.1/2011 pre riadny chod školských zariadení – ŠJ, MŠ

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k žiadosti o prenájom rieky Tople, z

dôvodu podania projektu na protipovodňové opatrenia regulácia toku – nesúhlas.

Začiatok realizácie Prvého revitalizačného projektu na protipovodňovú ochranu – od
nástup do zamestnania 10 ľudí z úradu práce

1.5.2011

C. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1.
2.
3.

Finančnú výpomoc Občianskemu združeniu Kráľova studňa Lenartov.
Finančnú výpomoc ZŠ Malcov za účelom výstavby dopravného ihriska.

Realizáciu projektu Regenerácia sídla Lukov vo vidieckom prostredí - projekt rozvoja obce s

rómskym osídlením, z dôvodu, že z projektu bolo vyhodené školské ihrisko a
oddychová zóna v časti Venecia je v záplavovom území.

naprojektovaná

D. Obecné zastupiteľstvo ukladá
1.

Starostke obce odpovedať listom na prejedanie priestupkov voči poškodzovaniu obecného majetku

občanom nájomných obecných bytov a za porušenie jednotlivých článkov nájomnej zmluvy –
rozhodnutím o udelení pokuty a náhrady škody .

Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednomyseľne schválené.

Počet hlasujúcich 8
Za 8
Proti 0
Overovatelia
Miko Milan
…................…............
Bc. Trojanovičová Jana …..............................

Za správnosť údajov

Ing. Kramarová Jozefina
starostka obce

