OBEC LUKAVICA, LIPOVÁ 1 , 962 31

LUKAVICA

Vážený obyvatelia obce Lukavica, vážená pani, vážený pán,
Obec Lukavica si Vás dovoľuje osloviť a informovať v súvislosti s vyhláseným
Dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom výstavby viacúčelového Domu cirkevných obradov
– Domu smútku.
Obec Lukavica nemala a do súčasnej doby stále nemá Dom smútku, v ktorom by sa
mohli vykonávať skutočne dôstojné smútočné obrady, čo s plynúcim časom považujeme stále
viac a viac za veľký etický problém. Starosta obce spolu s obecným zastupiteľstvom sa už
dlhý čas touto problematikou zaoberá a snaží sa myšlienku a potrebu výstavby Domu smútku
predstaviť v skutočnosť. Samotná realizácia je však oveľa zložitejšia, ako sa na prvý pohľad
zdá, pretože ako všetci dobre vieme, naša obec je počtom obyvateľov malá a s tým je spojený
celý súbor nevýhod – začínajúci rozpočtom obce, ktorý je práve z uvedeného dôvodu veľmi
nízky, cez administratívne prekážky pri žiadostiach o finančné dotácie a príspevky z EÚ, až
po jeho samotné financovanie, ktoré je aj v prípade získania dotácie podmienené
spoluúčasťou obce. Preto sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo vyhlásiť Dobrovoľnú verejnú
zbierku za účelom výstavby Domu cirkevných obradov – Domu smútku, ktorá nám môže –
a veríme, že aj pomôže – vyriešiť spomínané problémy, aby sme aj v našej malej obci mali
možnosť vykonávať smútočné obrady skutočne dôstojne a na úrovni.
Budeme veľmi radi, ak Vás naša snaha o vyriešenie problematiky Domu smútku
osloví a vopred ďakujeme všetkým, aj bývalým spoluobčanom, ktorý sa do zbierky zapoja
a prispejú čo i len symbolicky.
Verejná zbierka sa koná v čase od 1.4.2010 do 11.3.2013 na území obce Lukavica
formou dobrovoľných finančných príspevkov fyzických a právnických osôb na osobitný účet
číslo 9710724004/5600, vedený v Dexii banke Slovensko, pobočka Zvolen.
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Súčasný stav, čo sa týka realizácie domu smútku je nasledovný:
Obec má vlastný pozemok, na ktorom bude stavba postavená
Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu
Na stavbu je vydané stavebné povolenie
Tohto času prebieha výberové konanie na dodávateľa
S úctou a vďakou,
Starosta obce Lukavica – Kliment Ján
Členovia obecného zastupiteľstva v Lukavici:
Čunderlíková Monika
Ďurčík Ondrej
Haringová Danka
Kíšik Vladimír
Štrbík Ľuboš

Lukavica dňa 20. apríla 2010

