
UZNESENIE č. 8 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov zo dňa 15. novembra 2019 

 

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

2. Akciu „Mikuláš“ na 07. 12. 2019 (sobota) so začiatkom o 15:30 hod. pri kultúrnom dome 

v Lukove. Nákup 160ks balíčkov, cena balíčka 2€ na dieťa. Následne Únia žien v Lukove 

organizuje v sále kultúrneho domu mikulášske posedenie spojené s výrobou vianočných ikebán 

a vianočných ozdôb. 

3. Žiadosť p. Jaroslava Jankiva, Lukov 10 o kúpu časti parcely 1823/1 vodná plocha (138 m2), 

ktorú užíva ako záhradu pri vstupe na svoj pozemok za cena 3,32€/m2. 

4. Jednorázovú odmenu 300 € (v hrubom) za aktívnu poslaneckú činnosť a odmeňovanie 

poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle Zásad odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva a členov komisií v Lukove.  

5. Darovanie 5 ks CD „Lukovčanka“ pre všetky členky speváckej skupiny Lukovčanka 

a umeleckému vedúcemu speváckej skupiny Mgr. Ivanovi Sidorovi.  

6. Cenu pozemku, parcelné číslo 1241/202 o výmere 6896 m2 vedeného na LV 17 p. Kiseľovej 

Viery na budúcu možnú bytovú výstavbu v sume 3,50€/m2. Maximálna cena 4,50€/m2, avšak 

pozemok musí byť po kompletnej sanácii. Následne prizvanie p. Kiseľovej na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva na dohodu o cene.  

7. Zapojenie obce do projektu rekonštrukcie obecného vodovodu cez budúcu výzvu 

Ministerstva vnútra SR do 1000 obyvateľov.  

 

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Plnenie uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.  

2. Informáciu o schválení nenávratného finančného príspevku na výstavbu novej Materskej 

školy v Lukove v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 357 105 €. 



3. Informáciu o schválení regionálneho príspevku na výstavbu novej Materskej školy v Lukove 

v sume 60 000 €. 

4. Návrh cenovej ponuky na rekonštrukciu elektro - rozvodov na vodojeme. 

5. Informáciu o zápise delimitačného protokolu na pozemky pod kultúrnym domom 

a požiarnou zbrojnicou vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. 

6. Informáciu o podanej žiadosti na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove na projekt 

„Cesta na trh práce 3“. 

7. Informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2020. 

8. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce.  

  

C. Obecné zastupiteľstvo ukladá: 

1. Starostke obce predložiť návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

a členov komisií platný od roku 2020. 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednohlasne schválené. 

Prítomných: 7 poslancov 

Zapísala: Ing. Jana Jankivová 

Overovatelia: Martin Rohaľ    ............................................ 

                       Slávka Kapsdorferová   ........................................... 

 

Starostka obce Ing. Jozefína Kramárová Uznesenie č. 8 zo dňa 15.11.2019 v bode A/1 až 7/, 

v bode B/1 až 8/ a v bode C /1/  schvaľuje bez výhrad. 

 

 

                            ............................................ 

                                                            Ing. Jozefína Kramárová, starostka obce 


