Uznesenie č. 2/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lukov zo dňa 22. Júna 2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Návrh na odkúpenie pozemku od Slovenskej republiky a následnú výmenu tohto
pozemku s rodinou Glittovou v časti, kde sú obecné vrty z dôvodu lepšieho prístupu
k týmto vrtom.
2. Vyhodnotenie cenových ponúk na maľbu ZŠ a MŠ. Realizátorom malieb v priestoroch
základnej a materskej školy bude Ţdiňák Jozef.
3. V rámci budúcej výzvy zapojenie sa do projektu protipovodňových opatrení –
protipoodňové opatrenia v intraviláne obce /úprava mostov a ich rekonštrukcia,
priepusty v obci, rigoly ich rekonštrukcia, prípadne nové, spevnené plochy v obci a ich
spádovanie/. Komplexne spracovaná cenová ponúka včetne stavebného povolenia a
vypracovania ţiadosti 3 000,- €.
4. Cenu ubytovania v kultúrnom dome v cene 5€/noc/osoba.
5. Prefinancovanie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Lukov pôţičkou
vo výške 100 000 € od spoločnosti Synerga s úrokom 1% - 2% po dobu preplatenia
Ministerstvom hospodárstva.
6. Športový deň pre deti na 5. Júla 2012, ktorý sa uskutoční na multifunkčnom ihrisku
v areáli ZŠ, pričom pre deti budú pripravené rôzne súťaţe, hry a taktieţ im bude
predvedená hasičská technika a hasičský útok. V prípade nepriaznivého počasia sa
akcia presunie na iný termín.
7. Zriadenie rómskej polície v osade.
8. Na najbliţšie zasadnutie obecného zastupiteľstva prizvanie podozrivých za poškodenie
obecného majetku v Klube mládeţe (Kino).
9. Nákup tričiek na reprezentáciu obce Lukov.
10. Vypracovanie projektovej dokumentácie na druhý bytový dom – 8 b.j.
11. Odkúpenie záhrady vedenej na LV č.503 v k ú. Lukov, parcelné číslo 299/2 o výmere
2386 m2, vedenej na mene Nataša Zborovjanová, rod. Sidorjaková v cene 3,50 €/m2
a to priamym prevodom v prospech Obce Lukov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1. Plnenie uznesení č. 1/2012.
2. Finančnú situáciu obce Lukov k 31.05.2012.
3. Informáciu o realizáciu projektu Bytový dom /8 b. j./. Úprava a zriadenie VN, TS
a NN vedenia.
4. Informáciu o realizácii projektu „Sanácia havarijného zosuvu v obci Lukov“ –
sledovanie prietoku vody.

Obecné zastupiteľstvo ukladá:
1. Starostke obce dať vypracovať projektovú dokumentáciu na riešenie ďalšej bytovej
výstavby – bytový dom – 8 bytových jednotiek.
2. Starostke obce podať na poľnohospodárskom druţstve ţiadosť o odstránenie „gátru“
z pozemku.
3. Starostke obce určiť dátum verejnej schôdze.
Uznesenie obecného zastupiteľstva bolo jednohlasne schválené.
Prítomných:

6 poslancov

Neprítomných:

1 poslanec
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Za správnosť údajov:

Ing. Jozefína Kramárová
starostka obce

