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O ŽIVOTE A DIANÍ V OBCI LOKCA --- VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD

Ukončenie investičných projektov 2012
Finančne najväčšou investíciu obce
v roku 2012 bola oprava a výstavba
miestnych komunikácií. Bola dobudovaná cesta Pod kostolom a zrekonštruované cesty v Láne a k základnej škole.
Celková dĺžka miestnych komunikácií,
povrchy ktorých boli obnovené novým
asfaltobetónom je 895 m s plochou
4 933 m2.
Náklady na výstavbu a opravu vo
výške 98 839 € boli hradené z vlastných
prostriedkov obce.

Ďalšou nákladnou investíciou bola
výstavba tréningového ihriska a rekultivácia trávnika hlavnej hracej plochy.
V areáli futbalového štadióna bolo
vybudované tréningové ihrisko o celkovej ploche 3 200 m2. Súčasne bola
rekultivovaná plocha hlavnej hracej
plochy. Pôvodný trávnik bol upravený
vertikutáciou a hĺbkovým rozvolnením
so zapieskovaním. Následne bol vykonaný chemický postrek na odstránenie
burín a zasiate nové trávne osivo. Z dôvodu podmáčania hracej plochy bola

vyčistená a prehĺbená odvodňovacia
priekopa. Polievanie ihriska bolo zabezpečené zakúpením automatického
zavlažovacieho vozíka, ktorý je napojený na zdroj vody v studni.
Náklady na uvedenú akciu vo výške
16 300 € boli hradené z rozpočtu obce,
pričom časť z uvedených nákladov vo
výške 8 000 € bola pokrytá z odpredaja
topoľov.
V letných mesiacoch sa uskutočnila
rekonštrukcia elektroinštalácie v budo-

ve hasičskej zbrojnice. Boli vymenené
všetky elektrické rozvody a zhotovená
nová elektrická prípojka. Taktiež bol
na budovu osadený bleskozvod. Náklady na výmenu elektroinštalácie boli
v sume 4 500 €.
Včasti obce Kolónia – Záhrady boli
vykonané zemné práce súvisiace s vý-

stavbou miestnej komunikácie. Celková
dĺžka komunikácie, ktorá bola spevnená
štrkodrvou je 198 m. Náklady na tieto
práce predstavovali čiastku 11 600 €.
V mesiacoch september až november
Oravská vodárenská spoločnosť a. s.
Dolný Kubín vybudovala v lokalite Pod
Košariská kanalizáciu o celkovej dĺžke
370 m. Vybudovanie uvedeného úseku
kanalizácie umožní pripojiť 26 rodinných domov na verejnú kanalizáciu.

Na Záhumnici bolo zrealizované predĺženie NN siete o celkovej dĺžke 576
m. Súčasťou projektu bola aj výmena
pôvodného transformátora za transformátor s výkonom 400 kV. Investične
projekt zabezpečila SSE - Distribúcia
Žilina.
V tomto roku bolo zrekonštruované
oplotenie a obnovené detské ihrisko v
areáli škôlky.
pripravil: Ing. Valčičák Miroslav

OZNAM:
Komisiou ROEP bolo prejednaných 241 námietok a pripomienok podaných na
zverejnený register. Správa katastra spracováva rozhodnutia na námietky a postupne ich zasiela namietajúcim. Po zaslaní všetkých rozhodnutí namietajúcim
občanom Správou katastra Námestovo sa začne s prejednávaním 399 návrhov na
majetkové vysporiadanie pozemkov.
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Uznesenie č. 1
zo zasadania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10. februára 2012
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. správu o činnosti hlavného kontrolóra obce
za druhý polrok 2011
2. oznámenie p. Juraja Klinovského a manž.
Marcely, obaja bytom Lokca č. 413 o akceptovaní podmienok pre stavebné povolenie na
výstavbu budovy obchodu a služieb na parc.
č. 1988/18
3. žiadosť p. Jozefa Kotúľa a manž. Gabriely, bytom Lokca č. 286 o odkúpenie pozemku CKN parc. č. 651/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2
4. žiadosť p. Ondreka Pavla a manž. Oľgy, obaja bytom Lokca č. 378 o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2181/7 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 173 m2
5. žiadosť p. Jozefa Bohuckého, bytom Breza
č. 147 o odkúpenie pozemkov parc. č. 882/2
a 882/3
6. informáciu o cenovej ponuke na spracovanie
žiadosti na rekonštrukciu budovy Základnej
školy
7. žiadosť Ing. Floreka Petra, bytom Lokca č.
114 o prenájom priestorov v bývalom závode
SEZ s tým, že oznam o prenájme priestorov
bude zverejnený na úradnej tabuli
B. Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 1. polrok 2012
2. Rozpočet ZŠ s MŠ Lokca 71 na rok 2012

ZŠ Lokca
Mzdy
286 000 €
Poistné
99 960 €
Tovary a služby
81 600 €
Bežné transféry
3 680 €
Spolu:
471 240 €

Bežné výdavky - tovary a služby
Mzdy
Odvody
Spolu:

MŠ
8 580 €
57 000 €
10 840 €
85 500 €


Bežné výdavky - tovary a služby
Mzdy
Odvody
Spolu:

ŠKD
0€
6 500 €
2 250 €
8 750 €


Bežné výdavky - tovary a služby
Mzdy
Odvody
Spolu:

ŠJ
13 870 €
31 000 €
10 840 €
55 710 €

3. výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Lokci
Výpožičná doba :
knihy 30 dní

Časopisy 7 dní
Členské poplatky:
deti ZŠ 0,50 €

študenti 1,00 €

dôchdocovia 1,00 €

dospelí 1,00 €
Sankčné poplatky:
1. upomienka 1,00 €

2. upomienka 2,00 €
Strata literatúry:
1. náhrada tým istým titulom
2. zaplatenie ceny titulu, ak je v €
3. zaplatenie ceny titulu, ak je v Sk:
3 – násobok ceny pri starších tituloch
kníh, darovaných knihách
Strata čitateľského preukazu:
0,50 €
Výpožičné dni :
Pondelok:
od 11,30 h do 15,00 h
Streda:
od 11,30 h do 15,00 h
Piatok:
od 11,30 h do 15,00 h
4. vypílenie
topoľov
na
futbalovom
ihrisku po prejednaní s OŠK Lokca
C. Ukladá
1. stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti p. Jozefa Kotúľa a manž. Gabriely, bytom
Lokca č. 286 o odkúpenie pozemku C- KN
parc. č. 651/10 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 92 m2 a podať stanovisko
2. stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti
p. Ondreka Pavla a manž. Oľgy, obaja bytom
Lokca č. 378 o odkúpenie pozemku parc. č.
KN-C 2181/7 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 173 m2

3. ukladá stavebnej komisii vykonať ohliadku
k žiadosti p. Jozefa Bohuckého, bytom Breza
č. 147 o odkúpenie pozemkov parc. č. 882/2
a 882/3
D. Súhlasí
1. s prevodom neknihovanej pôdy pre Evu Mišudíkovú, bytom Lokca č. 499 KN parc. číslo
2179/11 zastavané plochy o výmere 23 m2
v rámci ROEP
2. s výstavbou rodinného domu p. Tomulcovej
Jany, bytom Hruštín 617/20 na KN parc. č.
143 a 145 za dodržania podmienok: stavba
bude osadená od navrhovanej miestnej komunikácie 6 m najkratšia vzdialenosť
• stavba bude osadená od existujúcej poľnej komunikácie zo spodnej strany minimálne 3 m
• pri vytýčení priestorovej polohy domu na
pozemku stavebník prevezme tunajší stavebný úrad – zástupcu k obhliadke
• stavebník si zabezpečí prístupovú komunikáciu a napojenie na existujúce inžinierske siete na vlastné náklady
• stavebník pred začiatkom stavebného konania predloží kúpno-predajnú zmluvu
na majetko-právne vysporiadanie pozemku pod miestnu komunikáciu v prospech
obce za 1€
E. Neschvaľuje
1. žiadosť p. Jozefa Majchera, bytom Lokca č.
281 o odkúpenie obecného pozemku parc. č.
651/14 a 650/29
F. Určuje
1. za členov vyraďovacej a škodovej komisie
MUDr. Michal Prádel
Ing. Juraj Dulík
JUDr. Jana Fejová
Ing. Anna Jadroňová
Ševcová Ľudmila
G. Navrhuje
1. kandidátov za prísediacich na Okresnom
súde v Námestove
Mgr. Miroslav Šimulčík, Lokca č. 546
Ing. Peter Florek, Lokca č. 114

Uznesenie č. 2
z mimoriadneho zasadania obecného
zastupiteľstva konaného
dňa 29. februára 2012
Obecné zastupiteľstvo
A. Ruší
1. uznesenie č. 5 zo dňa 14. 10. 2011 pod bodom
B/schvaľuje odst. 1
B. Schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov na prízemí
v časti budovy s. č. 500 o výmere 240 m2 pre
Ing. Petra Floreka, bytom Lokca č. 114 v cene
9,96 €/m2/rok na dobu neurčitú
2. odpredaj neknihovanej pôdy pre p. Rončáko-

vú Agnešu, bytom Bratislava –Nové Mesto,
Jahodová 2853/11 a to parcelu č. 386/10 diel
7 o výmere 73 m2 – zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 652/4 diel 23 o výmere 8 m2
– zastavané plochy a nádvoria v cene 3,32 €/
m2. Obec Lokca ako predávajúci uplatnila
prevod majetku priamym predajom. Prevod
majetku bol schválený v zmysle § 9 a odst. 8
písm. b/ Zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. odpredaj neknihovanje pôdy pre p. Ľuboša
Lokaja, bytom Lokca č. 491 a to parcelu č.
386/15 diel 12 o výmere 9 m2 – zastavané plochy a nádvoria a p. č. 652/5 diel 24 o výmere

23 m2 – zastavané plochy a nádvoria v cene
3,32€/m2. Obec Lokca ako predávajúci uplatnila prevod majetku priamym predajom. Prevod majetku bol schválený v zmysle § 9 a odst.
8 písm. b/ Zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
C. Volí
1. kandidátov za prísediacich na Okresnom
súde v Námestove
PhDr. Miroslav Šimulčík, Lokca č. 546
Ing. Peter Florek, Lokca č. 114
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Uznesenie č. 3
zo zasadania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13. apríla 2012
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. audit účtovnej závierky Obce Lokca za rok
2011
2. žiadosť Viliama Ončáka, rod. Ončáka, nar.
27. 4. 1963 a manž. Márie Ončákovej, rod.
Kramarčíková, nar. 9. 5. 1967, obaja bytom
Lokca č. 385 o odkúpenie neknihovanej pôdy
parc. č. 505/7 diel 3 o výmere 60 m2 – zastavané plochy a nádvoria a parcelu č. 505/8 diel
4 o výmere 42 m2 – zastavané plochy a nádvoria
3. žiadosť p. Jána Srnčíka, bytom Lokca č. 67
o finančný príspevok z dôvodu požiaru na
hospodárskej budove
4. žiadosť Ľuboša Vajdiara, bytom Lokca 434
o dotáciu vo výške 300 € na nákup špeciálneho vybavenia na silový trojboj
5. žiadosť p. Bartoša Pavla, bytom Lokca 55
a Barťáka Jána, bytom Babín 190 o odpustenie nájmu v Reštaurácii pod Klincom počas
rekonštrukcie miestneho ihriska
6. žiadosť o zmenu stavu parciel z ornej pôdy na
stavebné pozemky p. Vladimírovi Jadroňovi,
bytom Lokca č. 105

B. Schvaľuje
1. úpravu rozpočtu obce na rok 2012
-p
 resun 5 000 € z výstavby kanalizácie Pod
košariská na rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu Záhumnica
- 8 000 € z odpredaja topoľov na rekultiváciu ihriska a výstavbu náhradného ihriska
2. plat starostu v zmysle zákona 253/1994 Z. z.
v znení neskorších zmien a doplnkov v zmysle § 4 odst. 1 1,98 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
navýšený o 12 % k 1. 1. 2012
3. zmenu nájomcu z WOOD 3 s. r. o. na spoločnosť GLOBHOLZ a. s. Poľná 640/25, Selce
od 1. 5. 2012
4. prenájom garáže o výmere 160 m2 v cene
9,958 €/m2 a spevnenej plochy o výmere 255
m2 v cene 2€ /m2 v areáli bývalej SEZ pre firmu GLOBHOLZ a. s. od l. 5. 2012
5. zrušenie vecného bremena na pozemok parc.
č. KN 2336/49 v k. ú Lokca p. Miroslava Tomaštíka a manž. Marcely rod. Kormaňáková,
obaja bytom Lokca č. 642
6. odpredaj parc. č. C- KN 651/10 –zastavané
plochy a nádvoria o výmere 92 m2 v cene 3,32
€/ m2 pre p. Jozefa Kotúľa, rod. Kotúľ, nar. :
1. 8. 1981, r. č. 810801/7698 a manž. Gabrielu Kotúľovú, rod. Dudášiková, nar. 12. 1.
1987, r. č. 875112/7990 obaja bytom Lokca

č. 286. Obec Lokca ako predávajúci uplatnila
prevod majetku priamym predajom. Prevod
majetku bol schválený jednomyselne v zmysle § 9 a odst. 8 písm. b/ Zákona č. 258/2009
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jedná sa o priľahlý pozemok.
C. Ukladá
1. stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti
p. Viliama Ončáka, rod. Ončáka, nar. 27. 4.
1963 a manž. Márie Ončákovej, rod. Kramarčíková, nar. 9. 5. 1967, obaja bytom Lokca č.
385 o odkúpenie neknihovanej pôdy parc. č.
505/7 diel 3 o výmere 60 m2 – zastavané plochy a nádvoria a parcelu č. 505/8 diel 4 o výmere 42 m2 – zastavané plochy a nádvoria
a podať stanovisko
2. stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti p. Jána Srnčíka, bytom Lokca č. 67 a podať
stanovisko
D. Deleguje
1. za členov rady školy ZŠ s MŠ Lokca
MUDr. Michal Prádel, Lokca č. 265
Ing, Július Dulík, Lokca č. 552
JUDr. Jana Fejová, Lokca č. 25
Ján Badár, Lokca č. 280

Uznesenie č. 4
zo zasadania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 8. júna 2012
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2011
2. žiadosť p. Danky Šimulčíkovej, bytom Breza
č. 379 o súhlas k výstavbe bytového domu na
parcelách C – KN č. 870/2 a 868 v k. ú. Lokca
3. žiadosť p. Ivety Žilincovej, Jarolíma Gracíka
a Žofie Gracíkovej, bytom Lokca č. 283 o odkúpenie pozemku pred rodinným domom
parc. č. 388/10 o výmere 30 m2
4. žiadosť p. Ivety a Stanislava Žilinca, bytom
Lokca č. 283 o odkúpenie pozemku pred a za
domom p. č. 282 parc. č. 360/6 o výmere 3 m2
a parc. č. 390/7 o výmere 63 m2
5. žiadosť p. Petra Maťošku, bytom Vojtašáková 619 - Tvrdošín - o pridelenie nájomného
bytu
6. žiadosť p. Daniely Povalovej, bytom Lokca č.
536 o odpredaj neknihovanej pôdy - parcely
č. KN-C 511/10 diel 4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2
B. Schvaľuje
1. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške
úhrady za opatrovateľskú službu
2. záverečný účet obe Lokca a celoročné hospo-

dárenie za rok 2011 bez výhrad
3. tvorbu rezervného fondu vo výške 46 321 €
4. použitie rezervného fondu na výstavbu miestnych komunikácii v obci
5. Smernicu č. 1/2012 o jednotnom postupe pri
verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie
tovaru
6. úpravu rozpočtu – presun finančných
prostriedkov z rozpočtu Zberného dvora na
zateplenie kuchyne 3 000 € a na výstavbu náhradného ihriska 3 500 €
7. odpustenie nájmu pre p. Pavla Bartoša, bytom
Lokca č. 55 a p Jána Barťáka, bytom Babín č.
190 v prenajatých priestoroch na športovom
ihrisku za rok 2012 z dôvodu rekonštrukcie
ihriska
8. prenájom pozemku p. č. KN 620/2 a skruží
nachádzajúcich sa na uvedenom pozemku
pre p Jána Opálku, bytom Námestovo – Slnečná 163/8
9. prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove s. č. 501 pre Firmu Terec s.
r. o. Vyšný Koniec 267 – Bobrov v bývalom
závode SEZ od 1. 5. 2012 na dobu neurčitú
v cene 9,96€ /m2
10. finančný príspevok pre Ľuboša Vajdiara, bytom Lokca č. 434 vo výške 200 € na zakúpenie športového oblečenia
C. UKLADÁ
1. stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti p. Danky Šimulčíkovej, bytom Breza č. 379
o súhlas k výstavbe bytového domu na par-

celách C – KN č. 870/2 a 868 v k. ú. Lokca
a podať stanovisko
2. stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti Ivety Žilincovej, Jarolíma Gracíka a Žofie
Gracíkovej, bytom Lokca č. 283 o odkúpenie
pozemku pred rodinným domom parc. č.
388/10 o výmere 30 m2
3. stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti
p. Ivety a Stanislava Žilinca, bytom Lokca č.
283 o odkúpenie pozemku pred a za domom
p. č. 282 parc. č. 360/6 o výmere 3 m2 a parc.
č. 390/7 o výmere 63 m2
4. finančnej komisii posúdiť a určiť predajnú
cenu nefunkčného Poclajnu DH 112
D. ODKAZUJE
1. p. Jozefa Dudášika, bytom Lokca č. 531 so
svojou žiadosťou o spevnenie koryta potoka
obrátiť sa na správcu vodného toku, Slovenský vodohospodársky podnik š. p., správa povodia Horného Váhu Ružomberok
E. Súhlasí
1. s vyradením Poclajnu DH 112 z majetku obce
a jeho odpredajom
F. Neschvaľuje
1. žiadosť p. Jozefa Klokočíka, bytom Lokca č.
492 o vyplatenie finančného príspevku na
prípojku elektriky k rodinnému domu
2. ponuku zmluvného predaja tepla Biomasou
Kysucký Lieskovec pre Základnú školu v Lokci
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Uznesenie č. 5
zo zasadania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10. augusta 2012
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. žiadosť p. Tomovčíka Michala a manž. Márie,
obaja bytom Lokca č. 433 o vyjadrenie sa k výstavbe rodinného domu na pozemku parc. č. C
– KN 1988/81 v k. ú. Lokca
2. správu hlavného kontrolóra obce za I. polrok
2012
3. správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami pri správe, údržbe
a obnove miestnych komunikácií v subjektoch
územnej samosprávy v obci Lokca
4. súhrnnú správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami pri
správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií
v subjektoch územnej samosprávy v obci Lokca
5. audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej
jednotky Obce Lokca za rok 2011
6. ukončenie nájomnej zmluvy p. Vajdiara Mariána
a manž. Žanety, obaja bytom č. 244 v bytovom
dome od 1. 9. 2012
7. ukončenie nájomnej zmluvy p. Moniky Jadroňovej, bytom Lokca č. 244 v bytovom dome od 1.
8. 2012
8. žiadosť p. Maťugovej Daniely, bytom Lokca č. 276
o pridelenie bytu v bytovom dome č. 244 s tým,
že žiadosť bude zaradená do poradovníka
9. informáciu o plánovanej výstavbe Bioplynovej
stanice vo dvore Poľnohospodárskeho družstva
so sídlom v Lokci
B. Schvaľuje
1. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
II. polrok 2012
2. monitorovaciu správu za I. polrok 2012
3. VZN č. 3/2012 o určení čiastočných úhrad
v školských zariadeniach
4. VZN obce Lokca č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za
opatrovateľskú službu
5. prenájom bytu č. 2 p. Zuzane Mušákovej, bytom Lokca č. 466 v bytovom dome č. 244 od 1.
8. 2012
6. prenájom bytu č. 6 p. Gavroňovi Stanislavovi,
bytom Lokca č. 244 v bytovom dome č. 244 od
1. 8. 2012
7. prenájom bytu č. 4 p. Natšinovi Miroslavovi
a manž. Jane, obaja bytom Lokca č. 392 v bytovom dome č. 244 od 1. 9. 2012
8. prenájom priestorov školy pre Súkromnú základnú umeleckú školu Jánoš, so sídlom Mostová 4, 034 01 Ružomberok, IČO: 37907654, ktoré
prevádzkuje Základná škola s materskou školou

Lokca 71 na obdobie od 01. 09. 2012 do 30. 06.
2013 v sume 200 €/mesiac.
9. odpredaj pozemku parcely C-KN 2181/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2 v cene
100 €, ktorý je zapísaný na LV 1077 pre p. Pavla
Ondreka, rod. Ondrek, nar. 26. 2. 1967 a manž.
Oľgu Ondrekovú, rod. Sihelskú, nar. 23. 6. 1969,
obaja bytom Lokca 378. Obec Lokca ako predávajúci uplatnila prevod majetku priamym predajom. Prevod majetku bol schválený v zmysle
§ 9 a odst. 8 písm. b/ Zákona č. 258/2009 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. odkúpenie novovytvorených nehnuteľností v k.
ú. Lokca odčlenené na základe GP č. 37048201145/2011 zo dňa 31. 8. 2011 vyhotoveného zhotoviteľom geodetickou kanceláriou Ing. Jaroslav
Genšor Námestovo a to parcely:
C - KN parc. č. 1008/89 ttp o výmere 95 m2
C - KN parc. č. 1008/86 ttp o výmere 28 m2
C - KN parc. č. 1008/87 ttp o výmere 30 m2
C - KN parc. č. 1008/93 ttp o výmere 19 m2
C - KN parc. č. 1008/94 ttp o výmere 50 m2
C - KN parc. č. 1008/95 ttp o výmere 55 m2
v cene 1 €
11. zmluvu č. 258/2012 o postúpení investičných
práv a povinností uzavretá podľa § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka medzi Obcou Lokca
a OVS a. s. Dolný Kubín
12. prenájom plochy s rozmermi 13 x 54 m a 16 x 25
m firiem GLOBHOLZ a. s. Selce v areáli SEZ
13. spevnenie miestnej komunikácie kamenivom k rodinným domom Jána Lokaja, Jána
Fedora, Antona Ovšáka a Leonarda Jadroňa
V diskusii vystúpili:
MUDr. Ján Socha, ktorý informoval o 5 ročníku
Dni obce Lokca – Lokčiansky kotlík, ktorý sa uskutoční dňa 26. 8. 2012. Navrhol oceniť niektorých
športovcov z obce dospelí: Stanislav Ovšák, Ľuboš
Vajdiar, Daniela Čajková a žiačka Júlia Baláková.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 200 € pri príležitosti 5 ročníka Dňa
obce – Lokčiansky kotlík, konaného dňa 26. 8.
2012. Všetci poslanci hlasovali za.
Ján Lokaj požiadal o spevnenie miestnej komunikácie , kde sú postavené nové rodinné domy p. Jána
Lokaja, Jána Fedora, Antona Ovšáka a Leonarda
Jadroňa. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spevnenie miestnej komunikácie kamenivom k rodinným
domom Jána Lokaja, Jána Fedora, Antona Ovšáka a
Leonarda Jadroňa. Všetci poslanci hlasovali za.
Ján Badár požiadal upozorniť rodičov chlapcov,
ktorí sa vozia po obci na terénnych motorkách.

P. starosta informoval o návšteve do Počátok, ktorá
sa uskutoční v mesiaci september 2012.
Taktiež bol podaný návrh na poplatok za cestovné
podľa skutočných nákladov.
Tiež p. starosta informoval o príprave VZN o zákaze hracích automatov na území obce. Poslanci
obecného zastupiteľstva aj doproručili prípraviť
VZN.
14. p
 replatenie nákladov súvisiacich s likvidáciou
následkov požiaru mechanizmami obce z rozpočtu obce p. Jánovi Srnčíkovi, bytom Lokca č.
67
15. fi
 nančný príspevok vo výške 200 € pri príležitosti 5. ročníka Dňa obce - Lokčiansky kotlík,
konaného dňa 26. 8. 2012
C. Ukladá
1. s tavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti p.
Tomovčíka Michala a manž. Márie, obaja bytom
Lokca č. 433 o vyjadrenie sa k výstavbe rodinného domu na pozemku parc. č. C – KN 1988/81
v k. ú. Lokca a podať stanovisko
D. Súhlasí
1. s výstavbou rodinného domu pre p. Jadroňa Vladimíra a manž. Janu, bytom Lokca č. 551 podľa
predloženého návrhu za dodržania nasledovných podmienok
a) stavebník si zabezpečí inžinierske siete na
vlastné náklady
b) stavebník si zabezpečí prístupovú komunikáciu na vlastné náklady vrátane celoročnej
údržby
c) prístupovú komunikáciu riešiť spoluvlastníctvom ostatných vlastníkov priľahlých pozemkov
E. Neschvaľuje
1. ž iadosť p. Danky Šimulčíkovej, bytom Breza č.
379 o výstavbu bytového domu na parc. č. C - KN
870/2 a 868 z dôvodu rozporu výstavby bytového
domu so schváleným VZN č. 6/2007 obce Lokca
o záväznej časti Územného plánu obce Lokca
F. Vyzýva
l. ž iadateľov Viliama Ončáka a manž. Máriu, obaja
bytom Lokca č. 385 doložiť LV k priľahlým pozemkom parc. č. C - KN 505/9 a 505/2
2. ž iadateľov Ivetu Žilincovú a manž. Stanislava,
obaja bytom Lokca č. 283 doložiť LV k priľahlým
pozemkom parc. č. C - KN 389 a 390/1
3. ž iadateľov Ivetu Žilincovú, Jarolíma Gracíka
a manž. Žofiu, bytom Lokca č. 283 doložiť LV
k priľahlému pozemku parc. č. C - KN 388/1

Uznesenie č. 6
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. októbra 2012
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. oznámenie p. Maťugovej Daniely, bytom Lokca č.
276 o odstúpení od žiadosti o pridelenie nájomného bytu v bytovom dome s. č. 244

2. žiadosť Terézie Rošťákovej, bytom Lokca č. 353
o výmenu pozemku parc. č. 2246/5 o výmere 101
m2 za parc. č. 2274/3
3. informáciu hlavnej kontrolórky Ing. Anny Jadroňovej o čerpaní rozpočtu obce Lokca a finančných prostriedkoch na účtoch obce k 30. 9. 2012
4. informáciu p. starostu obce o prácach, ktoré sa
vykonali na miestnych komunikáciách

B. Schvaľuje
1. K
 omunitný plán sociálnych služieb obce Lokca
na roky 2012 – 2017
2. z rušenie vecného bremena na pozemok parc. č.
KN 2336/30 v k. ú Lokca p. Škuntu Jozefa a manželky Moniky Škuntovej, rod. Ončákovej, obaja
bytom Babín č. 160
3. z níženie úhrady p. Ševcovej Helene, bytom Lokca č. 86 za opatrovateľskú službu za mesiac júl
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a august 2012 z 1,85 €/hod. na 0,45€/hod.
4. finančný príspevok vo výške 300 € pre Združenie
kresťanských seniorov Slovenska – klub Lokca
5. finančný príspevok vo výške 50 € pre Spojenú
školu internátnu - Námestovo
6. úhradu nákladov za práce vykonané mechanizmami obce pri výstavbe krížovej cesty v k. ú.
Lokca vo výške 196 €
7. jednorazový finančný príspevok vo výške 700 €
pre p. Vajdiarovú Margitu, bytom Lokca č. 233
8. vyradenie trafostanice BTS 630 kV v bývalej SEZ
z majetku obce

C. Žiada
1. p. Tomovčíka Michala a manželku Máriu Tomovčíkovú, rod. Zábelovú, obaja bytom Lokca č.
433 predložiť nasledovné doklady:
a) prepracovaný GP s akceptovaním plánovanej uličnej čiary vo vzdialenosti 8 m od hranice stavebného pozemku
b) písomné súhlasy vlastníkov pozemkov pod
plánovanou prístupovou komunikáciou
s právom prechodu a prejazdu v šírke minimálne 8 m
c) písomné vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu Námestovo
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d) čestné vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení prejazdu poľnej účelovej komunikácie,
o zabezpečení si inžinierskych sieti vrátane
prístupovej komunikácie, zabezpečenie si
letnej a zimnej údržby prístupovej komunikácie
Pripravil
Obecný úrad Lokca

Mozaika farnosti Lokca 2012
S časovým odstupom niekoľkých mesiacov sa Vám
chcem opäť prihovoriť. V médiách počúvame dennodenne
veľa rôznych informácií, ktoré sú často negatívne, niekedy
až pohoršujúce. Takto sa navodzuje dojem, ako by
v spoločnosti nebolo nič pozitívne a dobré. Veľa dobrého
sa urobilo aj v našej farnosti za uplynulý rok a stojí to za to
pripomenúť a nanovo odkryť niektoré udalosti v mozaike
našej farnosti. Lebo ak nebudeme poznať a nebudeme
vedieť pochváliť dobro, ktoré vidíme v konkrétnych
skutkoch, nebudeme mať radosť zo života.
Počas fašiangov sme s animátormi z farského klubu a sr.
Beátou pripravili karneval pre deti v kultúrnom dome.
Téma bola Kubko a Maťko a ich ovečky. Bolo 117 masiek
plus ovečky a ostatní animátori. Každá maska dostala
nejakú cenu. Pohostenie nám pripravil pán Milan Rončák
s rodinou. Veľká vďaka za krásnu akciu.
Na 4. Pôstnu nedeľu sme mali pobožnosť krížovej
cesty po dedine. Hoci bola ešte zima, bol krásny slnečný
deň. Neodvažujem sa odhadnúť koľko ľudí sa na tejto
pobožnosti zúčastnilo. Určite ich nebolo málo. Mnohé
rodiny sa zapojili do nesenia kríža medzi jednotlivými
zastaveniami.
Počas pôstu sme s animátormi nacvičili krížovú cestu
na nevšedný spôsob jednotlivých obrazov v tieňoch za
oponou.

V pondelok vo veľkom týždni mali nacvičenú krížovú
cestu aj pod animátori pre deti, mládež a rodičov detí
v kostole. Tak isto táto ich obeta stála zato. Mnohým ľuďom
to pomohlo lepšie prežiť tajomstvá nášho vykúpenia –
umučenie a smrť Pána Ježiša.
Pre rodičov detí, ktoré išli na 1. Sv. prijímanie a na
birmovku čakala neľahká úloha. Rodičia birmovancov
nanovo vyšpárovali kamenný múr okolo fary a vyrobili
a namontovali nové dielce oplotenia fary. Predtým
birmovanci rozobrali starý plot a vyčistili kamenný múr.
Rodičia detí čo boli na sv. prijímaní vybrali tri staré rámy
vitrážových okien na kostole a osadili nové. O týždeň
neskôr pán Gemeľa a pán Michalčík vložili do pripravených
rámov reštaurované vitrážové okná.

To všetko sa uskutočnilo na 60. Výročie od vtedy čo
boli vyrobené a osadené v našom kostole. Po toľkých
rokoch boli značne poškodené a hrozilo, že sa prelomia
dnu a načisto znehodnotia pod náporom vetra. Dal by
Pán Boh, že takto zreštaurované budú slúžiť ďalších aspoň
60 rokov. Všetkým veľká vďaka za brigádu. V tomto diele
obnovy a záchrany ostatných vitráži a okien na kostole
pokračujeme. Cez zimu sme, opäť ako pred rokom, dali do
reštaurátorskej dielne ostatné okná. Na jar budúceho roka
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ich obnovené vsadíme do nových rámov. Veľká vďaka za to
aj pánovi Michalčíkovi a ostatným chlapom.
Po sv. prijímaní a birmovke v našej
farnosti sa uskutočnil krásny
program pre deti a ich rodičov
pod názvom Deň rodiny „
Výroky múdrych“. 26.5. v sobotu
pri zastávke autobusov mnohé
rodiny ukázali svoje talenty, keď
namaľovali na panely svoje diela.
Najväčšia reklamná plocha v Lokci
ožila novými farbami. Opäť sa podarilo
niečo krásne v spolupráci Farského úradu a vedením obce
Lokca.
Na odpustovú slávnosť v Lokci v sobotu a v nedeľu
po obede sa uskutočnila nevšedná vyhliadka z veže
kostola. Animátori z farského klubu robili sprievodcov
pre návštevníkov veže. V tomto čase vežu navštívilo 400
ľudí. Tomuto programu predchádzala dôkladná príprava
na zabezpečenie celej vyhliadky. Tu chcem poďakovať
za murárske a kamenárske práce pánovi J. Lipničanovi
a pánovi F. Capekovi. Veľká vďaka patrí aj pánovi P.
Gemeľovi za stolárske práce. Na gátri sú už napílené
foršty, aby sa mohli jednotlivé podlažia vo veži vyložiť
novými podlahami. Mojím snom je, aby na jednom medzi
podlaží výstupu na vežu vzniklo malé múzeum nášho
kostola a farnosti. V tejto veci patrí vďaka za pochopenie
a ústretovosť vedeniu urbára. Tak isto chcem poďakovať
pánovi J. Kramarčíkovi a pánovi Balákovi a tiež ostaným
chlapom.
Deti a mládež z farského klubu pod vedením sr. Beáta
nacvičili divadelné predstavenie rozprávky Snehulienka
a sedem trpaslíkov, ktoré ste mohli vidieť 1.7. na začiatku
letných prázdnin v sále kultúrneho domu.

Toto predstavenie boli hrať aj v Novoti v DSS, v Beňadove
a v Hruštíne. Všade zožali veľký úspech. Takto robia dobré
meno nie len sebe, ale aj rodičom a všetkým nám. Veľká
vďaka za ich obetu.
Aj tento rok som bol na slávnosť sv. Cyrila a Metoda
a v septembri na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
slúžiť sv. omšu v Jarovisku. Chvála Bohu, že sa na takýchto
podujatiach stretáva čo raz viac ľudí. Vďaka organizátorom
za celé zabezpečenie a pohostenie. Na ceste bolo vidieť,
že pribudli drevené kapličky ako jednotlivé zatavenia
krížovej cesty. Značnú obetavosť a zápal pre dobrú vec tu

možno vidieť u bratov Ružvôňovcov a ostatných chlapov
čo priložili svoju ruku k dielu.
Letný detský tábor s názvom „ Stroskotanci“ sa uskutočnil
v Beňadove. Päť dní programu hier a aktivít pre deti sme
pripravili s animátormi a sr. Beátou. Všetkých účastníkov na
tábore bolo 80. Bývali sme v triedach budovy základnej školy.
Kuchyňu a jedáleň sme mali v kultúrnom dome. To, že sa deťom
na tábore páčilo, potvrdzujú stálymi otázkami či pôjdeme na
tábor do Beňadova aj na budúci rok. Moja odpoveď je - ja
neviem čo bude o týždeň alebo zajtra a nie že to o rok. Počas
prázdnin vo farskom klube dva dni v týždni boli plné hier,
súťaží, puťákov a opekačiek. Veľká vďaka aj pani Brňákovej,
animátorom a sestričke Beáte za program pre deti.

30.7.2012 na sviatok bl. sr. Zdenky sa uskutočnila pešia
púť z Lokce do Zákamenného ku hrobu o. biskupa Jána
Vojtaššáka. Bolo nás 20 účastníkov. Mali sme krásne
počasie. Privítali nás zvony, lebo bolo pravé poludnie,
keď sme prichádzali ku kostolu. Sv. omša na kalvárii.
Prehliadka pamätnej izby otca biskupa. To všetko tam
bolo. Každý účastník púte dostal certifikát o absolvovaní
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púte ako to robili kresťania v minulosti keď putovali ku
hrobom mučeníkov.
Koncom augusta sa uskutočnila obecná akcia
„Lokčiansky kotlík“. Aj tento rok boli organizátori ochotní
uskutočniť verejnú dražbu obrazov. Rámy na obrazy boli
vyrobené vo farskom klube a samotné obrazy sú kópie
tých, ktoré sú namaľované pri zastávke autobusov. Výťažok
z dražby bol poukázaný na farský klub. Kupujúcim, ale aj
organizátorom veľká vďaka.
Ďakujem za nezištnosť, ochotu pomôcť a všetky modlitby
a obety pre nás všetkých našim setričkám sr. Veronike, sr.
Ludovike a sr. Beáte.
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Na nedeľu Krista Kráľa prišli do našej farnosti na krátku
pastoračnú návštevu predstavení seminára na Spišskej
Kapitule. Rektor Mons. Jozef Jarab, vicerektor Vsdp. Dušan
Škrábek a špirituál Mons. Jozef Bieľak. Asistenciu tvorili
dvaja diakoni a dvaja bohoslovci. Bola to pekná slávnosť
aj vďaka nášmu spevokolu, ktorí sa pravidelne stretávajú
a nacvičujú na slávnosti a sviatky aj nové piesne. Určite
patrí veľká pochvala Monike Bombjakovej a ostaným
spevákom.
Pripravil: Jaroslav Majda, farár

Zo života základnej školy
Neučíme sa
pre školu,
ale pre život.
Seneca
Nový školský rok 2012/13
sme začali 3. septembra 2012
svätou omšou. Do školských
lavíc v tomto roku zasadlo
359 žiakov, z toho 176
dievčat. Z Ťapešova dochádza
37 žiakov, z Vasiľova 45,
z Beňadova 2, z Námestova
1, z Brezy 2 a z Vavrečky 2
žiaci.
Základná škola v Lokci je škola s tradíciami, ktoré
prinášajú svoje ovocie. Už tradične dosahujeme výborné
výsledky v rôznych oblastiach. Keď sa obzrieme za školským
rokom 2011/12, môžeme sa pochváliť viacerými úspechmi
žiakov, o čom svedčí aj množstvo odmenených žiakov
na konci školského roku. Čas je však
neúprosný, a tak sme sa spoločne zahryzli
do nového desaťmesačného koláča.
September sme začali športovo. 12.
9. sme mali účelové cvičenie žiakov
5. - 9. ročníka. Žiaci jednotlivých tried
sa zapojili do súťažných úloh, ktoré
plnili vybraní žiaci za triedu. Úlohy
boli rôznorodé, zaujímavé a (hlavne)
bodované. Pre víťazné triedy mladších
a starších žiakov boli pripravené veľmi
zaujímavé ceny.
19. septembra sa žiaci 9. ročníka a
ich rodičia zúčastnili Burzy informácií
stredných škôl, ktorá sa uskutočnila na
Hviezdoslavovom námestí v Námestove.
26. 9. sa ôsmaci vybrali na túru do 1725 m výšky. Pokorili
tak Babiu horu a využili posledné slnečné dni babieho
leta.

Celá jeseň sa niesla v športovom duchu. 25.9. sa
uskutočnilo v ZŠ s MŠ Breza okresné kolo cezpoľného
behu v atletike základných škôl v kategórii starších žiačok
a starších žiakov. Z našej školy sa tejto súťaži zúčastnili 6
žiaci, ktorí sa umiestnili na 9. mieste (z 13) a 11. mieste (zo
17). Dňa 28.9. sa dvadsiati žiaci našej školy zúčastnili MO
v atletickom štvorboji v areáli ZŠ s MŠ Rabča v kategórii staršie a mladšie žiačky, starší a mladší žiaci.Mladšie žiačky
sa umiestnili na 2. mieste, starší žiaci získali 3. miesto.
September priniesol aj netradičné vyučovanie žiakov 2.A,
ktorí sa rozhodli so svojou triednou učiteľkou preskúmať
okolie svojej obce z vysokého bodu nad dedinou. Piataci
sa zas priblížili k histórii, keď sa zúčastnili exkurzie na
Oravskom hrade. Táto netradičná forma prehliadky
hradu mala u piatakov veľký úspech a prispela k rozvoju
regionálnych dejín.
Celý október je tradične venovaný starším ľuďom. Hneď
na začiatku sme si predsavzali, že všetci sa budeme snažiť, aby
naši starí rodičia a všetci starší ľudia okolo nás pociťovali našu
prítomnosť, našu lásku. Vyjadrili sme to aj programom.
Športové aktivity pokračovali aj v októbri. 4. 10. sa na
umelej tráve pri ZŠ Slnečná v Namestovesa stretli štyri
mužstvá starších chlapcov v malom
futbale - Jednota COOP (kategória B).
Naši chlapci sa umiestnili na druhom
mieste. V predkole kvalifikácie do
obvodného kola vo futbale žiaci našej
školy 8. októbra sa postavili na najvyššiu
priečku. 9.10. v minifutbale sa chlapci
2. - 4. ročníka umiestnili na treťom
mieste, dňa 12. 10. sa uskutočnilo v ZŠ
s MŠ sv. Gorazda Námestovo obvodné
kolo /okresné kolo/ v malom futbale
Školský pohár - mladšie žiačky. Naše
dievčatá obsadili 1. miesto a postúpili do
krajského kola.V ZŠ s MŠ sv. Gorazda
sa uskutočnil 19. 10. aj malý futbal
starších dievčat. Dievčatá z našej školy
sa umiestnili na 1. mieste. 24. 10. sa naše žiačky zúčastnili
obvodného (okresného) kola malého futbalu v Oravskom
Veselom. Umiestnili sa na 4. mieste.
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Od 8. októbra do 19. októbra sme sa všetci zapojili
do zberu papiera. Spoločne sme nazbierali až 11 172
kg.Víťazné triedy boli odmenené.
19. október bol pre siedmakov výnimočný. Zúčastnili
sa literárnej exkurzie. Prvá zastávka bolo Múzeum P.O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde sa žiaci dozvedeli veľa
zaujímavosti o našom velikánovi. V Jasenovej navštívili
rodný dom Martina Kukučína. O mladosti, dospelosti,
problémoch a životných cestách zaujímavo podala
milá pani sprievodkyňa. Po kratšej prestávke exkurzia
pokračovala v Oravskej Polhore, kde pod Babou horou
sa v lone prírody ukrýva hájovňa, v ktorej sa odohrával
príbeh Hanky a Miška z diela P.O. Hviezdoslava Hájnikova
žena.
Dňa 29. 10. 2012 sa v priestoroch jedálne MŠ uskutočnil
Deň zdravej výživy pre deti MŠ a žiakov 1.- 4. ročníka,
ktorý bol spojený s ochutnávkou zdravých jedál. Žiaci
mali možnosť ochutnať rôzne druhy nátierok, pečiva,
mliečnych koktailov, ovocia a zeleniny. Deň výživy
pripravila ŠJ v spolupráci s MŠ. Každý žiak dostal darček.
Sponzormi akcie bola spoločnosť Rajo, Pekáreň Jackulík,
Ovocie a zelenina p. Bernaťáková a Rodičovské združenie
ZŠ. Ďakujeme!

Od 29. októbra 2012 sa na našej škole začal zber
tetrapakov. Zber bude prebiehať celý školský rok a na
jeho konci bude aj vyhodnotenie.
8. novembra 58 našich deviatakov si preverilo svoje
vedomosti zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky.
V tento deň totiž prebehlo testovanie žiakov 9. ročníka
- KOMPARO. KOMPARO je v našich podmienkach
unikátny systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie
škôl v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstupe,
počas štúdia a na výstupe. Zúčastnené školy získavajú
cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych
štatistických dát. Komparo bolo dosť náročné a deviataci
si uvedomili dôležitosť prípravy na stredné školy.
Dňa 15. novembra sa v telocvični ZŠ zorganizovala
beseda na tému Boj proti drogám, ktorá bola určená
žiakom 7., 8. a 9. ročníka. Túto zaujímavú a poučnú besedu
viedol riaditeľ Oravského centra mládeže vdp. Branislav
Kožuch spolu s dvoma chlapcami Františkom a Pavlom.
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Títo chlapci podali žiakom osobné svedectvo svojho
života. Boli to drogy, ktoré ich dostali do problémov,
padli až na samé dno. Vďaka dobrým ľuďom, pevnej vôli
a ochote zmeniť svoj život sa chlapci dostali do Čenakola
v Medjugorii. Obaja chlapci už niekoľko rokov vedú život
bez drog vďaka tomuto komunitnému centru. V súčasnej
dobe drogy čoraz viac prenikajú medzi mladých, preto je
potrebné vedieť o týchto nástrahách a v pravej chvíli aj
vedieť povedať droge rezolútne nie!
16. novembra sa na našej škole uskutočnil už 12. ročník
volejbalového turnaja medzi učiteľmi a deviatakmi z
príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Turnaj
bol veľmi vyrovnaný a darilo sa na obidvoch stranách. A
výsledok? S tesným rozdielom vyhrali deviataci. Na sladkej
odmene si však pochutnali všetci, víťazi aj porazení.

V dňoch 12. - 19. novembra sa žiaci 3. a 4. ročníka
zúčastnili plaveckého výcviku v Dolnom Kubíne. Tretiaci
absolvovali základný kurz, štvrtáci zdokonaľovací výcvik.
Všetci títo žiaci si môžu povedať, že plávať sa naučili.
Teraz už stačí občas zájsť s rodičmi do plavárne a cvičiť
natrénované.
22. novembra žiaci 8. tried prežili naozaj netradičný deň.
Absolvovali totiž exkurziu CONTINENTAL MATADOR
RUBBER Púchov, o ktorej Frederika z 8.B hovorí: „Firma
sa zaoberá výrobou celooceľových radiálnych plášťov
pre osobné a nákladné automobily. V roku 1898 začali
výrobou bezdezénových pneumatík značky Continental.
Spoločnosť pôsobí v 46 krajinách, kde má 269 závodov.
V posledných rokoch podstúpili výrazné zmeny a dosiahli
celosvetový rast a lepšiu pozíciu v globálnej konkurencii.“
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December sa na našej škole nesie v znamení najkrajších
sviatkov roka – Vianoc. Pripomenuli sme si 6. december
– deň svätého Mikuláša, na spodnej chodbe nám tieto
sviatky lásky a mieru pripomína stromček, pripravené sú
aj vianočné trhy.
Vyučujúci pripravujú svojich žiakov priebežne na rôzne
súťaže – olympiády, pytagoriády, literárne súťaže... Úspešní
žiaci budú opäť odmenení na konci školského roka.
Úvod školského roka 2012/13 bol netradičný tým, že sme sa
13. septembra, 26. a 27. novembra pripojili k celozväzovému
štrajku učiteľov. Tým sme vyjadrili náš názor na situáciu
v školstve. Svoje povolanie však máme radi a nič a nikto
negatívne neovplyvní výchovno-vzdelávací proces na našej
škole.
Pripravila: Mgr. Gabriela Krivulčíková
Kolektív zamestnancov základnej školy želá všetkým ľuďom z našej obce príjemné prežitie blížiacich sa sviatkov pokoja
a lásky – nech v našich rodinách vládne radosť, vzájomná úcta a porozumenie.

Symboly obce Lokca
Symboly obce Lokca sú schválené Heraldickou komisiou
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
Erb
V modrom štíte zlatý (žltý) latinský kríž, vyrastajúci zo zeleného, doprava posunutého vrchu, v ktorom vľavo na striebornej (bielej) šatke kľačí doprava otočený muž v striebornej
(bielej) blúze a zlatých (žltých) nohaviciach, nad ním v oblúku tri zlaté (žlté) hviezdy.

Štít neskorogotický.

Podkladom pre vytvorenie erbu obce bola obecná pečať
z 18. storočia uložená v Krajinnom archíve v Budapešti v
Altenburgerovej zbierke pečatí (MOL Budapest, Altenburger Pecsétgyüjtemény). Na odtlačku nedatovaného typária
s kruhopisom SIGIL. POS. LOKCZA (Pečať obce Lokca) je
vyobrazený na pôde kríž pri ňom kľačiaci modliaci sa muž a
nad ním ( resp. okolo neho) tri hviezdičky. V tejto podobe je
erb Lokce historický, heraldický, správny a umelecky pôsobivý. Erb vytvoril heraldik Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.,vysokoškolský pedagóg.
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Vlajka
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo
farbách modrej, žltej, zelenej a bielej. Ukončená je tromi cípmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
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Pečate obce

Pripravila Viera Pňačková

Čo zo starým oblečením...
Ak neviete kam so starým oblečením my Vám poradíme. Nový druh
kontajneru, ktorý pribudol v okolitých
samosprávach a taktiež aj v Lokci je
kontajner na obnosené šatstvo. Takto
ku triedeným a následne recyklovaným komoditám, ako je papier, sklo,
plast, kov, tetrapakové obaly pribudla ďalšia komodita, s ktorou si ľudia
často krát nevedia dať rady. Hlavne
v posledných rokoch sa už nikomu
nechce našívať záplaty, alebo sú nemoderné a tak staré veci často skončia na dne skrine a zbytočne zaberajú
miesto. Riešenie prišlo, pretože už
nepotrebné veci končili v nádobách, a
nie práve na to určených, prípadne v
plameňoch ústredného vykurovania.
Takto sa ich môžete bezpečne zbaviť
a možno aj niekomu pomôcť, keďže
70% končí v rukách charity. Takýto
„ECO“ kontajner nájdete za obecným
úradom. Špecializovaná firma ho vyprázdňuje v týždenných intervaloch.
Prosíme občanov o dodržiavanie
separácie a triedenie druhotných surovín.

Pozvánka
Obecný úrad v Lokci
spolu s dobrovoľným
hasičským zborm
Vás všetkých pozýva
na

Štefanskú
a
silvestrovskú
zábavu
a taktiež Vás všetkých pozýva
na

Hasičský ples,
ktorý sa uskutoční

2. 2. 2013

Vstupenky si môžete zakúpiť
na obecnom úrade.

Lokčianske noviny sú noviny, ktorých zámerom je pravidelne prinášať informácie o živote a dianí v našej obci pre všetkých jej obyvateľov.
Prípadné postrehy, námety, otázky, vyjadrenia, ponuky na spoluprácu, pozitívne i negatívne ohlasy alebo kritiky radi privítame na e-mailovej adrese
lokcianskenoviny@gmail.com.

LOKČIANSKE NOVINY :: Vydal: Obecný úrad :: Zostavil Ing. Peter Florek, zamestnanci Ob. úradu v Lokci :: Tlač: VONS s.r.o., Námestovo :: NEPREDAJNÉ

