
Uznesenie č. 3/2013 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov zo dňa 26. 07. 2013 

 

A: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Na základe splnených požadovaných kritérií pridelenie obecného nájomného bytu pre 

p. Mika Tomáša, p. Pekárovú Janu a p. Rakášovú Máriu. 

2. Podávanie občerstvenia a výherných cien na športový deň mládeže. 

3. Podávanie občerstvenia na športový deň pre rómsku komunitu. 

4. Posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a príspevok v hodnote 

3 €/osoba. 

5. Účasť delegácie z Lukova na Pietnom akte konaného pri príležitosti 70. výročia úmrtia 

Michala Pizura, príslušníka 311. čs. bombardovacieho oddielu 

konanéhov MěstysDeblín. 

6. Termín konania osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lukov na 

05.07.2014 – 06.07.2014. 

7. Dobudovanie miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia na novú ulicu k Bytovému 

domu – 8 b. j. a k mostu cez rieku Topľa dobudovanie verejného osvetlenia. 

8. Zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre stavbu BD 8 b. j.  

B: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Informáciu o finančnej situácii k 26. 07. 2013. 

2. Žiadosť o prijatie do zamestnania p. Mgr. Ivany Černickej. 

3. Výsledok vládneho auditu verejného osvetlenia. 

4. Cenovú ponuku na maľbu Kultúrneho domu v Lukove.  

 

C: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

1. Odpredaj pozemku pre Štefana Červeňaka, Lukov 188, Danku Bendikovú, Lukov 123, 

Jaroslava Červeňaka, Lukov 188 a Miloša Billého, Lukov 188 z dôvodu rizikovosti 

polohy požadovaného pozemku. 

2. Žiadosť o prenájom klubu mládeže pre účely skúšok rómskej hudobnej skupiny. 

3. Žiadosť Márie Billej o prijatie detí do Základnej školy v Lukove nakoľko v Základnej 

škole v Lukove je z celkového počtu žiakov 45,45 % žiakov s mentálnym postihnutím, 

ktorí si vyžadujú špeciálnu starostlivosť a taktiež deti menovanejv obci nemajú trvalý 

pobyt a ani vhodne riešenú bytovú situáciu. 

 

D: Obecné zastupiteľstvo ukladá: 



1. Starostke obce vypracovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lukov 

o daniach a poplatkoch na rok 2014. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednohlasne schválené. 

 

Prítomných: 7 poslancov 

Zapísala: Anna Rohaľová 

Overovatelia:  Milan Miko  ............................................... 

   Milan Kamaráš ............................................... 

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

Ing. Jozefína Kramárová 

       starostka obce 


