
UZNESENIE č. 2 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov zo dňa 16. Decembra 2022 

 

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Rozpočet na rok 2023.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Lukov. 

Zvýšenie sadzby dane na 2,5% na lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy.  

3. Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

s účinnosťou od 01.01.2023 je finančné pásmo A – 1. pásmo od 2 do 6 rokov pre materskú 

školu, finančné pásmo A – 1. pásmo od 6 do 11 rokov pre základnú školu a finančné pásmo B 

– 1. pásmo od 15 do 19 rokov pre zamestnancov a cudzích stravníkov. 

Limit na nákup potravín pre materskú školu – 1,70 € (z toho desiata 0,40 €, obed 1€ a olovrant 

0,30€) 

Limit pre základnú školu – 1,30 € 

Stravná jednotka pre zamestnancov a cudzích stravníkov je 4,45€. 

4. Obecný ples na 11.02.2023, hudobná skupina Limit, vstupné:29 €. 

5. Prevádzku posilňovne v testovacej fáze. Zodpovedný Bc. Ľuboš Malega. 

6. Zvýšenie poplatku za služby čistiarne odpadových vôd č. 189 vo výške 2€/osoba/mesiac. 

7. Čistenie kanalizácie v Bytovej jednotke č. 168 z fondu opráv.  

8. Paušálne výdavky za použitie cestného motorového vozidla pri pracovných cestách starostky 

obce vo výške 75€/mesiac.  

 

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lukov. 

2. Príkazný list na vykonanie inventarizácie k 31.12.2022. 

3. Majetkové priznanie starostky obce pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.  



4. Proces prípravy a povolenia na vybudovanie spevnenej plochy na cintoríne.  

5. Pokračovanie projektu Terénnej sociálnej práce v obci Lukov do 30.06.2023.  

6. Ukončenie projektu Miestnej poriadkovej služby v obci k 31.03.2023.  

7. Podpísanú zmluvu z víťaznou firmou INŠTALATHERM, s. r. o. na opravu havarijného stavu 

kotolne ZŠ v obci Lukov.  

8. Podanú žiadosť na refundáciu nákladov  na "Zhotovenie diela: "Lukov - rekonštrukcia a 

rozšírenie vodovodnej siete, kód výzvy OPĽZ-P06-SC11-2020-1". 

 

C. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

1. Organizáciu silvestrovského posedenia. 

 

D. Obecné zastupiteľstvo ukladá: 

1. Starostke obce zabezpečiť zastupujúcu učiteľku v materskej škole.  

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednohlasne schválené. 

Prítomných: 6 poslancov 

Zapísala: Ing. Ľubica Brenišinová 

Overovatelia: Bc. Ľuboš Malega  ............................................ 

                       Slavka Kapsdorferová  ............................................ 

Za správnosť údajov:    ............................................ 

                                                            Ing. Jana Jankivová, starostka obce 

 

 

 

 

 


