Uznesenie č. 3/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov zo dňa 12. Októbra 2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1.

Vytvorenie infraštruktúry k 8 b.j. - voda, kanál a terénne úpravy. Taktieţ realizáciu

vnútorných obkladov spoločných priestorov ako aj obkladov WC a kúpeľni v jednotlivých bytoch a
uloţenie podláh v jednotlivých bytových jednotkách.
2.

Prípravu projektovej dokumentácie na ďalší bytový dom – 8 b. j. a následne prípravu

ţiadosti o dotáciu na realizáciu stavby pre rok 2013.
3.

Dňa 17. novembra posedenie s dôchodcami v kultúrnom dome a zabezpečenie stravy a

občerstvenia pre túto príleţitosť. V rámci kultúrneho programu vystúpia deti zo základnej školy a
podľa moţností bude prizvaný aj folklórny súbor Gerlachovčan z Gerlachova.
4.

Zapojenie obce do Národného projektu terénnej sociálnej práce od 1. septembra 2012.

5.

Opravu kultúrneho domu – oprava schodov, zhotovenie prístrešku, oprava komína a maľba

kultúrneho domu.
6.

Komisiu na prípravu písomných podkladov o obci Lukov z histórie a súčasnosti na rok 2014

pri príleţitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lukov z roku 1264 v zastúpení:
pedagogickí zamestnanci obce, starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva a dobrovoľníci z
radov občanov obce. Za garantku prípravy dokumentov je potrebné osloviť pani Oľgu Švedovú.
7.

Prípravu projektovej dokumentácie ku stavbe amfiteátra v lokalite novokúpenej záhrady v

areály materskej a základnej školy, ktoré bude slúţiť na rôzne spoločenské akcie
8.

Všeobecne záväzné nariadenie o opatrovateľskej sluţbe č. 1/2012, ktoré upravuje pôsobnosť

obce Lukov vo veciach rozhodovania a odkázanosti na opatrovateľskú sluţbu, vo veciach
poskytovania opatrovateľskej sluţby, vo veciach spôsobu určenia výšky úhrady a spôsobu platenia
za poskytovanie opatrovateľskej sluţby.
9.

Organizáciu „Lukovského plesu“ dňa 09. februára 2013 a zároveň objednávku hudobnej

skupiny JUNO.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1.

Plnenie uznesení č. 2/2012.

2.

Finančnú situáciu obce Lukov k 30.09.2012.

3.

Čestné vyhlásenia poškodzujúcich obecný majetok, ktorí prehlásili, ţe škody, ktoré na

obecnom majetku spôsobili (Klub mládeţe) na vlastné náklady napravia do 30. novembra 2012.

4.

Informáciu o realizácii projektu Bytový dom /8 b. j./. Úprava a zriadenie VN, TS a NN

vedenia (kolaudácia, ukončenie stavby).
5.

Informatívny návrh všeobecne záväzného nariadenia o daniach a poplatkoch pre rok 2013.

6.

Informáciu od Poľnohospodárskeho druţstva Javorina Malcov o čistení prístupových

poľných ciest na poľnohospodárskej pôde.
Obecné zastupiteľstvo ukladá:
1.

Starostke obce dať vypracovať cenové ponuky na maľbu kultúrneho domu v Lukove.

2.

Starostke obce vypracovať „rozpis povinností“ pre obecnú rómsku políciu v zmysle

vykonávania hliadok aj mimo obce (kontrola sypania smetí a pod.)
3.

Starostke obce prostredníctvom pracovníkov verejno-prospešných prác dať kaţdodenne,

resp. podľa potreby upratať obec Lukov od smetí (papierov, obalov a pod.)
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
1.

Ţiadosť o prenájom Klubu mládeţe za účelom zriadenia denného a večerného baru.

Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednohlasne schválené.
Prítomných:

7 poslancov
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Za správnosť údajov:

starostka obce

