
Uznesenie č.1/2011 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov 

zo dňa 17.12.2010 

 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta 

a odst.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu 

predsedov komisií. 

4. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady. 

5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e č. 1/2011 

 

 

A.  berie na vedomie 

 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. konštatuje 

 

1. novozvolený starosta obce Ing. Jozefína Kramárová zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva – 

 Dušan Borecký 

 Mikuláš Buliščak 

 Ivan Jaščur 

 Dušan Konfederák 

 Ján Malega 

 Milan Miko 

 Bc. Jana Trojanovičová 

 

C. poveruje 

 

1. poslanca Dušana Konfederáka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 

tretia veta zákona o obecnom zriadení 

 

 

D. zriaďuje 

 

komisie obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a volí predsedov komisií: 



Komisia športová a kultúrna, Komisia na ochranu verejného poriadku, Komisia finančná a 

výstavby, obecnú radu 

 a, volí  predsedu komisie kultúrnej a športovej Bc. Trojanovičová Jana – zástupca z 

poslancov, jej členov Mgr. Zdenka Rohaľová a Mgr. Oľga Rohaľová – odborníci z radov 

obyvateľstva 

 

 b, volí  predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku Milan Miko – zástupca z 

poslancov, jej členov  Konfederák Dušan a Malega Ján – zástupca z poslancov 

 

 c, volí predsedu komisie finančnej a výstavby Ivan Jaščur,  jej členov Bc Trojanovičová Jana 

a Borecký Dušan – zástupcovia poslancov 

 

 d, volí obecnú radu  Ivan Jaščur- predseda rady, jej členovia Konfederák Dušan, Buliščak 

Mikuláš 

 

 

E. určuje 

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.  určuje plat starostu obce § 3 a 4 o platových  

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 1,83 násobku 

priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve 

 

F.  schvaľuje 

 

počet podpisových vzorov pre styk s bankou 3: 

Ing. Kramárová Jozefína 

Dušan Konfederák 

Ivan Jaščur 

 

G. volí 

 

Návrhovú komisiu a volebnú komisiu: Jana  Trojanovičová 

                                                             Ivan Jaščur 

 

 

Overovateľov zápisnice: Konfederák Dušan     

                                         Buliščak Mikuláš       

 

Obecné zastupiteľstvo po ustanovujúcom zastupiteľstve pokračovalo v rokovaní podľa 

programu a prijalo nasledovné uznesenia: 

A - 1, obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

 

1. 30 % finančnú spoluúčasť na realizáciu projektu výstavby nájomných bytov nižšieho 

štandardu 8 b. j. 

2. Financovanie technickej infraštruktúry pre 8 b. j. z vlastných zdrojov – vonkajší vodovod, 

vonkajšia kanalizácia + ČOV a spevnené plochy 

3. Vypracovanie projektovej dokumentácie  na rekonštrukciu ZŠ, MŠ, ŠJ s využitím 

podkrovných priestorov na telocvičňu 

4. Vykonanie inventúry k 31.12.2010 

5. VZN o určení výšky dotácie za pobyt na dieťa v MŠ 7,- € a v školskom zariadení 7,- € . 

6. VZN o príspevku v školských zariadeniach – zmena v článku 2. 

7. VZN o nájme bytov a nebytových priestorov. 



8. VZN o poplatkoch za služby – cenník služieb obce 

9. VZN o finančných limitoch za stravovanie 

10. Rozpočet na rok 2011 

 

B – 1:Obecné zastupiteľstvo súhlasí   
1. s poskytnutím kultúrneho domu bezplatne pre Jednotu dôchodcov, pre Úniu žien a na 

silvestrovské posedenie pre mládež. 

 

C – 1 berie na vedomie: 

1. Prijímanie prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra 

 

 

Uznesenia boli jednohlasne schválené: počet prítomných 7 

                                                              hlasovalo za 7 

                                                              hlasovalo proti 0 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Dušan Konfederák …........................................ 

                                       Mikuláš Buliščak    …......................................... 

 

 

 

Starostka obce :   Ing. Kramárová Jozefína 


