
Uznesenie č. 5/2013 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov zo dňa 13.12.2013 

 

A: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lukov č. 1/2013 o miestnych daniach. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lukov č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi. 

3. Všeobecne záväzného nariadenia obce Lukov č. 3/2013 o príspevkoch na stravovanie. 

4. Doplatok k stravnému 0,20 € pre zamestnancov obce zo sociálneho fondu. 

5. V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy schvaľuje rozpočet na rok 2014 v celkovej sume: 

A) Bežný rozpočet: 

Príjmy: 463 954 € 

Výdavky: 440 554 € 

B) Kapitálový rozpočet: 

Príjmy:            0 € 

Výdavky: 138 993 € 

C) Finančné operácie 

Príjmy: 115 593 € 

Výdavky:            0 € 

Rozpočet spolu: 

Príjmy: 579 547 € 

Výdavky: 579 547 € 

6. Rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starostka, a to presuny v rámci 

programov do výšky 1500 € v jednotlivom prípade. 

7. Neukladá povinnosť účtovať v programovom rozpočte. 

8. Prípravu akcie s názvom „Zimné radovánky pre deti, mládež a dospelých“. Akcia sa 

bude konať v závislosti od počasia. 



9. Prípravu obecného silvestrovského ohňostroja na 31. 12. 2013 o 24:00 hod. pred 

Kultúrnym domom v Lukove a podávanie občerstvenia pre občanov. 

10. Poskytnutie priestorov Kultúrneho domu v Lukove pre Dobrovoľný hasičský zbor 

Lukov a občanov obce Lukov na silvestrovské posedenie. 

11. Zmeny rozpočtu medzi položkami pre rok 2013. 

12. Vyhotovenie čistiarne odpadových vôd k Bytovému domu – 8 b. j. 

 

B: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Plnenie uznesenia č. 4/2013. 

2. Finančnú situáciu a stav finančných prostriedkov k 13.12.2013. 

3. V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016. 

4. V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu na roky 2014 – 2016. 

5. Žiadosť o obnovu konania – oznámenie vo veci preskúmania rozhodnutia mimo 

odvolávacieho konania – Rozhodnutie obce Lukov č. 47/2013Va-20 zo dňa 

31.07.2013 

6. Postúpenie podnetu na vykonanie kontroly na verejné obstarávanie na zákazku 

„Vyhotovenie projektovej dokumentácie v rozsahu projektu pre stavebné povolenie 

a realizáciu projektu na stavbu Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia ZŠ a MŠ 

v obci Lukov“ 

7. Oznámenie o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte na podnet 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. odštepný závod Košice. 

 

 



C: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

1. Prípravu obecnej zabíjačky pre rok 2013. 

D: Obecné zastupiteľstvo ukladá: 

1. Povinnosť starostke obce informovať najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva o 

prípadných vykonaných zmenách rozpočtu.  

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednohlasne schválené. 

Prítomných:  6 poslancov 

Zapísala:  Ing. Jana Jankivová 

Overovatelia:  Malega Ján   ............................................. 

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

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

           Ing. Jozefína Kramárová 

        starostka obce 


