
Uznesenie č.  1/2013 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov zo dňa 07.03.2013 

 

 

A, Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Záverečný účet obce Lukov. 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lukov. 

3. Ako doplnok k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady povinnosť obyvateľov obce Lukov 

kompostovať zelený odpad (tráva, lístie, drevený odpad z orezávania, zhnité ovocie, piliny, drevný 

popol) vo svojej záhrade vzhľadom k Novele zákona č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. 

4. Úpravu Všeobecne záväzného nariadenie č.4/2011 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 7, bode 1: „Predmetom dane za psa 

nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat a pes so 

špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím“. 

5. Plat starostke obce Lukov v zmysle zákona č. 154/2011 v náväznosti na priemernú mzdu v 

národnom hospodárstve pre rok 2013  x koeficient 1,65 x 1,2 navýšenie. 

6. Zriadenie vecného bremena na parcelách, ktorých výlučným vlastníkom je obec Lukov, v 

katastrálnom území Lukov, zapísaných na Liste vlastníctva č. 361 ako pozemok parc. č. KN-C 

397/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2094m2 a na Liste vlastníctva č. 760 

ako pozemky parc. č. KN-E 1773/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 12260 m2 a parc. č. 

KN-E 1826, druh pozemku ostatné plochy o výmere 313 m2 v prospech oprávneného z vecného 

bremena – Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 3659936, s 

obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák.č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a 

zariadení a v rozsahu Geometrického plánu č.88/12 na parc. č. KN-E 1826, a v rozsahu 

Geometrického plánu č.90/12 na parc. č. KN-E 1773/1 a na parc.č. KN-C 397/2. 

7. Poskytnutie priestorov zasadačky obecného úradu pre činnosť výboru pozemkového 

spoločenstva podľa potreby. 

8. Pridelenie príspevku pre deti, ktoré navštevujú Centrá voľného času na základe 

predložených dokladov od rodičov o zaplatení poplatkov. 

9. Komisiu na vypracovanie knihy o Lukove pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej 

zmienky o obci Lukov v zložení: Ing. Jozefína Kramárová, Ing. Jana Jankivová, kronikárka – p. 

Volčková a učiteľský zbor v Lukove. Je potrebné spolupracovať pri získavaní informácií aj s p. 



Džmurovou Annou. 

10. Poskytnutie miestnosti v Kultúrnom dome v Lukove pre dôchodcov z obce Lukov. 

11. Schvaľuje príspevok pre Úniu žien pri príležitosti osláv Dňa matiek na 3€/osoba. 

 

B, Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Jany Jankivovej. 

2. Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva náhradník Milan Kamaráš, 

ktorý zložením sľubu a svojim podpisom nastúpil za poslanca obecného zastupiteľstva. 

3. Plnenie uznesení č. 5/2012. 

4. Inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2012. 

5. Finančnú situáciu obce Lukov k 28.02.2013. 

6. Majetkové priznanie starostky obce Ing. Jozefíny Kramárovej. 

7. Informáciu o zapojení sa doprojektu č. XX „Podpora zamestnávania nezamestnaných v 

samospráve“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle Dohody č. 7 s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Bardejove. 

8. Informáciu o zapojení sa do projektu protipovodňových opatrení v obci Lukov. 

9. Informáciu o stave obecného vodovodu a zavedení vodomerov do domácností v roku 2013. 

10. Cenovú ponuku na vodomery pre domácností. 

11. Informáciu o kolaudácii Bytového domu – 8 b. j. 

12. Informáciu o priebehu obecného plesu a obecnej zabíjačky. 

 

C, Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje: 

1. Nastúpenie náhradníka Milana Kamaráša na uprázdnený mandát poslanca obecného 

zastupiteľstvo v Lukove dňom 07.03.2013 a odovzdáva mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. 

 

D, Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

1. Žiadosť pozemkového spoločenstva Hlboké Lukov o trvalý prenájom kancelárskych 

priestorov. 

 

E, Obecné zastupiteľstvo ukladá: 

1. Povinnosť starostke obce dať namontovať rinvu na príspešok pred vchodom do Materskej 

školy v Lukove. 

 



Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednohlasne schválené. 

 

Prítomných: 6 poslancov 

Zapísala: Ing. Jana Jankivová 

 

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

   Malega Ján    …............................................. 

 

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

             Ing. Jozefína Kramárová 

                                                                                                           starostka obce 


