Uznesenie č. 5
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lukov zo dňa 02.06.2017 .
Prítomní podľa pripojenej prezenčnej listiny:
A: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Zapisovateľku Mgr. Annu Kramárovú, overovateľov zápisnice Miko Milan a Radoslav
Kačmár.
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenia za rok 2016 bez výhrad.
4. Príspevok na deň matiek 5,- € / osobu podľa prezenčnej listiny.
5. Dotáciu z rozpočtu obce pre grécko-katolícku cirkev vo výške 1000,- € a dotáciu pre
pravoslávnu cirkev z rozpočtu obce vo výške 1000,- €. Dotácia je účelovo určená na
rekonštrukciu a opravy chrámov, alebo na zakúpenie hmotného alebo nehmotného majetku
pre chrámy. Dotáciu je potrebné vyčerpať do konca roka 2017 a zároveň dovtedy aj zúčtovať.
6. Priamy odpredaj pozemkov v zmysle § 9, odst.8, písm.c zákona 138/1991 o majetku obcí –
dôvod hodný osobitného zreteľa. Odpredaj pozemku je pre konkrétnu fyzickú osobu Milana
Drutarovského, nar.4.8.1948, bytom Lukov 142. Jedná sa o parcelu č. 515 o výmere 85 m2,
parcelu č. 516 o výmere 301 m2 a parcelu 517 o výmere 121 m2. Celková výmera plochy je
507 m2. Pozemky sú vedené na LV 634 vo výlučnom vlastníctve Obce Lukov. Predajná cena
je 3,32 € za 1m2. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s možnosťou zaplatenia jednorazovo 500,- €
pri podaní návrhu na vklad do katastra a ostatné platby formou splátkového kalendára po
50,- € mesačne. Náklady spojené s prevodom zaplatí kupujúci.
7. Postrek príbytkov na rómskej osade proti švábom a plošticiam, postrek priestorov
základnej a materskej školy. Za služby spojené s postrekom rómskej osady zaplatí obec
a následne na to z dávok každá rodina zaplatí po 25,- € obci za jeden postrek.
8. Rekonštrukciu školskej jedálne, plánované práce nové rozvody elektriny s revíznou
správou, rozšírenie rozvodu vody, zakúpenie vybavenia ako je konvektomat, umývačka riadu,
výmena pracovných stolov za nerezové, plynový sporák a ďalšie zariadenia podľa pokynov
hygieny.
9. Vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu parciel EKN 121/1 o výmere 1070 m2, parcely
EKN 120/1 o výmere 1483 m2 vedených na LV 682 v spoluvlastníckom podiele pre
Mackaničová Anna ¼, Pavlič Milan ¼ a Obec Lukov ½. Súhlasíme s delením parciel po dĺžke
od hlavnej cesty s tým, že Pavlič si má možnosť vybrať stranu od Mackaničovej, alebo od
Jankiva. Zároveň súhlasíme s tým, že rodina Pavličová bude môcť užívať parcelu Obce Lukov

pre výsadbu zemiakov. Náklady spojené s prevodom sa budú deliť na troch účastníkov
rovnakým dielom.
B: Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
2. Individuálnu výročnú správu za rok 2016 a jej prílohy Súvaha, Výkaz ziskov a strát,
Poznámky
3. Správu nezávislého auditora o overení individuálnej účtovnej závierky a finančného
hospodárenia za rok 2016
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016.
5. Hornotopliansky jarmok 23.-24.9.2017 v Gaboltove.
6. Oznámenie o registrácií žiadosti Obce Lukov na chodníky a ČOV.
C: Neschváľuje
1. Kúpu pozemku od Rohaľ Juraj za ponúknutú cenu 5,- €/ m2. Jedná sa o parcelu EKN
1239/213 vedenej na LV 363 o výmere 2546 m2. Predmetom tejto kúpy je zároveň aj
zámena časti parcely 578/2 vedenej na LV 634 vo vlastníctve Obec Lukov, ktorú časť užíva
Rohaľ Juraj o výmere 470 m2. O cene je potrebné jednať ďalej.
2. Kúpu záhrady od Tulenko Milan v ponúknutej cene 8,- až 10,- €/m2. Jedná sa o parcelu
EKN 129 o výmere 1219 m2, vedenej na LV 719, o parcely EKN 126 o výmere 1051 m2
vedenej na LV 772 v podiele ¾, parcelu EKN 128 o výmere 1332 m2 vedenej na LV 772
v podiele ¾.
3. Finančnú výpomoc ZŠ Malcov na zakúpenie stolov a stoličiek do školskej jedálne.
4. Žiadosť Trojanoviča Mareka o postavenie plechovej garáže pri obecnom nájomnom byte
č.168.
Počet prítomných poslancov 6. Hlasovalo za 6.
Uznesenie bolo jednohlásne schválené.
Mgr. Anna Kramárová
Overovatelia zápisnice: Radoslav Kačmár
Milan Miko
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Starostka obce Ing. Jozefína Kramárová Uznesenie č.5 zo dňa 02.06.2017 v bode A/1 až 9/,
v bode B/1 až 6/ a v bode C /1 až 4/ schvaľuje bez výhrad.
Ing. Jozefína Kramárová
......................................................

