Uznesenie č. 4/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov zo dňa 14.11.2013

A: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lukov č. 1/2013 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014
a tým zvýšenie sadzby dane za lesné pozemky a zvýšenie sadzby dane za komunálny
odpad.
2. Zriadenie prístupovej cesty k pozemku parcelné č. 468 a č. 465 v katastrálnom území
Lukov zámenou pozemku na zriadenie cesty s rodinou Glitových.
3. Finančnú spoluúčasť 30 % z rozpočtových nákladov stavby z vlastných prostriedkov
obce na výstavbu bytov nižšieho štandardu – Bytový dom – 8 bytových jednotiek.
4. Finančnú spoluúčasť 5 % z rozpočtových nákladov stavby z vlastných prostriedkov
obce na rekonštrukciu základnej školy, materskej školy a školského stravovania.
5. Podanie žiadosti na kultúrnu činnosť – nákup kníh pre miestnu knižnicu s finančnou
spoluúčasťou 25 %.
6. Presun maľby kultúrneho domu na rok 2014.
7. Maľbu fasády rómskych bytoviek a vyhotovenie prístrešku na schody pri rómskej
bytovke.
8. Osadenie dopravného zrkadla na križovatku Šoltýs – Kravec – Reviľak.
9. Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle Zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva a členov komisií obce Lukov.
10. Zmenu pracovnej doby na Obecnom úrade v Lukove:
Pondelok:

07:00 – 12:00

12:30 – 15:30

Utorok:

07:00 – 12:00

12:30 – 15:30

Streda:

07:00 – 17:00

Štvrtok:

07:00 – 12:00

12:30 – 15:30

Piatok:

07:00 – 12:00

12:30 – 13:00

11. Organizáciu jubilejného 10. ročníka obecného plesu na 01.03.2014.
12. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku
a záväzkov v roku 2013.

13. Fakturačný dátum za spotrebu vody za rok 2013 a odpis stavu vodomerov na
31.12.2013.
14. Vnútorný predpis ZŠ o príplatku učiteľom za výkon pedagogickej činnosti v triedach
Základnej školy Lukov s najmenej 30% individuálne začlenenými žiakmi so
zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
z celkového maximálneho počtu žiakov v triede podľa osobitného predpisu, ak
v triede nepôsobí asistent učiteľa vo výške najviac 1,5 % z platovej tarify 12. platovej
triedy prvej pracovnej triedy mesačne. Príplatok sa stanovuje na 10,50 € eur mesačne
pre každého učiteľa s účinnosťou od 01.01.2014.
B: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Plnenie uznesenia č. 3/2013.
2. Finančnú situáciu a stav finančných prostriedkov k 14.11.2013.
3. Informáciu o podanej žiadosti na Environmentálny fond pod názvom „Revitalizácia
verejného vodovodu obce – obnoviteľný zdroj energie pre čerpaciu stanicu“.
4. Informáciu o podaní žiadosti na dotáciu na výstavbu bytov nižšieho štandardu –
Bytový dom - 8 bytových jednotiek a o počte podaných žiadostí od záujemcov na byty
nižšieho štandardu.
5. Informáciu o príprave projektovej dokumentácie na projekt „Rekonštrukcia ZŠ, MŠ
a školského stravovania“ s finančnou spoluúčasťou 5%.
6. Prevádzkové problémy v obci – nefunkčná čistiareň odpadových vôd pri rómskych
bytovkách.
7. Informáciu o oplotení rodinného domu p. Ing. Vasila Reviľaka a upozornenie
starostky obce na nelegálnosť stavby.
8. Cenovú ponuku na doplnenie verejného osvetlenia v obci a kontrolu vianočných
výzdob.
9. Zmenu zákona o sociálnych dávkach od 01.01.2014.
10. Stav prípravy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lukov.
11. Písomnú výzvu starostky obce pre p. Mikitu Jaroslava na vyčistenie a vypratanie
pozemku parcelné číslo 553 a parcelné číslo 554 na Venécii.

C: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
1. Ponuku p. Pravdovej a p. Bobalikovej na dlhodobý prenájom rodinného domu č. 176
na účely zachovania kultúrneho dedičstva našej obce z dôvodu nadmerného
finančného zaťaženia obce pre takýto účel.
2. Podanie žiadosti na Výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
na rok 2014.

D: Obecné zastupiteľstvo ukladá:
1. Starostke obce vyzvať vlastníkov pozemkov na parcelných číslach 317 – 324
a parcelných číslach 327 – 333 v katastrálnom území Lukov o vypratanie, vykosenie
a vyčistenie svojich pozemkov.
2. Starostke obce podať žiadosť na Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho
kraja, oblasť Bardejov o vyčistenie a prehĺbenie priekopy pred rodinným domom
Kapsdorferových, Lukov 119 a ďalej smerom na obec Malcov.

Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednohlasne schválené.
Prítomných:

5 poslancov

Zapísala:

Ing. Jana Jankivová

Overovatelia:

Konfederák Dušan

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

Borecký Dušan

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

Za správnosť údajov:

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

