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

Potravinová pomoc
Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre
obzvláš zranite¾né osoby, ktoré sa ocitnú v ažkej situácií. V
európskej únii sa tento program uplatòuje od roku 1987 a je
financovaný z
Európskeho
po¾nohospodárskeh
o a záruèného fondu.
V roku 2011 sa k
tomuto programu
pripojila aj
S l o v e n s k á
republika.
Hlavným cie¾om
distribúcie potravín
je pomôc osobám v
núdzi tým, že im
budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne
dodané základné potraviny – pšenièná hladká múka a
bezvajeèné cestoviny.
Poberatelia
pomoci: Deti v
detských domovoch a
profesionálnych
rodinách
Deti v domovoch
sociálnych služieb pre
zdravotne postihnuté
deti. Obyvatelia v
domovoch dôchodcov
a ústavoch sociálnej
starostlivosti Deti v náhradnej rodinnej starostlivosti. Fyzické
osoby, ktoré sú poberate¾mi dávky v hmotnej núdzi a
príspevku k dávke
Osoby na hranici životného minima ( rodièia a deti, na ktoré
sú vyplácané dotácie)
Poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku
nepresahuje 305 EUR (nepracujúci poberatelia starobného,
predèasného, invalidného dôchodku).
Potraviny budú oznaèené textom „Pomoc EÚ“ a doplnené
zobrazením vlajky Európskej únie. Maximálny limit pre 1
osobu je 20 kg pšeniènej hladkej múky a 20 kg
bezvajeèných cestovín.
Obec Lokca rozdávala potravinovú pomoc dòa ....8.11
októbra 2011 v kultúrnom dome – 182 dôchodcom a 37
rodinám v hmotnej núdzi, teda celkovo sa odovzdalo 4,38 ton
múky a 4,38 ton cestovín.
Pripravil: Obecný úrad

Ukonèenie investièných projektov 2011
Novovybudované oplotenie
cintorína.

V èasti obce Pod
Košariská obec
vybudovala verejné
osvetlenie.
Poèas letných prázdnin
bola zrekonštruovaná
školská kuchyòa .

Obec z vlastných
prostriedkov obnovila a
dobudovala

chodníky pri
ceste I/78 v
celkovej
dåžke 650m.

Oznamy:
Na základe zistení
Obvodného úradu životného
prostredia v Námestove a obce
Lokca vznikli nelegálne
skládky odpadu Pod
Semerkou a Za Potokom. Na
uvedené skládky sa
ZAKAZUJE uklada
akýko¾vek odpad!V prípade
porušenia tohto zákazu budú
obèanom uložené pokuty od
16 € - 1600 €. Odpad je možné
uloži v areáli SEZ do
ve¾koobjemových
kontajnerov.

pohrebiska prenecháva za
nájomné nájomcovi hrobové
miesto na uloženie ¾udských
ostatkov. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu 10 rokov.
Poplatok za 1 hrobové miesto
je 1€/rok. Zmluvu o nájme
hrobového miesta treba
uzatvori do konca roka 2011.
V prípade nezaplatenie
hrobového miesta bude obec
postupova v zmysle § 25
zákona è. 470/2005 z. z. o
pohrebníctve, teda zrušením
hrobového miesta.

V zmysle zákona è.
470/2005 Z. z. o pohrebníctve
a VZN obce Lokca è. 4/2007
sú osoby, ktoré užívajú
hrobové miesto povinné
uzatvori s prevádzkovate¾om
pohrebiska, teda obcou,
nájomnú zmluvu. Uzavretím
zmluvy o nájme hrobového
miesta
prevádzkovate¾

Dòa 9. novembra
2 0 11 s a v u s k u t o è n i l o
stretnutie s dôchodcami 60 –
roènými a staršími. Stretnutie
sa zaèalo sv. omšou v Rímsko
– katolíckom kostole
v
Lokci, ktoré pokraèovalo v
kultúrnom dome. V programe
vystúpili deti z našej obce.
Pripravil: Obecný úrad
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Uznesenie è. 2
zo zasadania obecného
zastupite¾stva konaného dòa 8.
apríla 2011
Obecné zastupite¾stvo
A.
Berie na vedomie
1.
žiados o odkúpenie neknihovanej pôdy
p. Tarabovej Terézie , bytom Lokca è. 427
parc. è. KN-C 2161/3 o výmere 10 m2 a
2161/7 o výmere 35 m2 a KN–E 665/7
zastavané plochy o výmere 45 m2 o výmere
181 m2.
2. žiados o predbežný súhlas k odpredaju
neknihovanej pôdy p. Baláka Júliusa a
manž. Márie, bytom Lokca è. 213 parc.è. KN
689 o výmere 154 m2
3. žiados o odkúpenie neknihovanej pôdy
Kušnierkovej Viery, bytom Lokca è. 58 parc.
è. KN-C 150/8 diel 15 o výmere 31 m2
zastavané plochy a nádvoria zamerané GP
37048201-205/2009 zo dòa 15.12.2009
4. žiados o odkúpenie neknihovanej pôdy p.
Somorovej Žofie, bytom Lokca è. 207 parc.è.
KN 422/1 diel è.1 o výmere 55 m2 zamerané
GP è.27/2000 zo dòa 15.3.2000
5. žiados o odkúpenie neknihovanej pôdy p.
Valèièáka Mariána a manž. Andrei
Valèièákovej, bytom Lokca è.428 parc.è. KN
–C 665/19 diel 13 o výmere 9m2 – zastavané
plochy a nádvoria zamerané GP è.419622497/2011zo dòa 19.1.2011
6. žiados o vybudovanie prístupovej cesty
p. Rošáka Miloša, bytom Babín è. 348 k
stavebnému pozemku
7. a/žiados o odkúpenie pozemku pre p.
Lokaja Júliusa, bytom Lokca è.481 pod èíslom
3181/1 o výmere 433 m2b/žiados o
vykonanie opravy odvodnenia pri s.è. Lokca
29
8. informáciu p. starostu Ing.Valèièáka
Miroslava o priebehu ROEP v obci
9. informáciu podanú Bc. Florkom Petrom o
príprave obecných novín na rok 2011
10. informáciu Ing. Dulíka Júliusa o Krajskej
súaži hasièov, ktorá sa bude kona dòa
25.6.2011
11. informáciu o návšteve z družobného mesta
Poèátky v dòoch 2.7 - 5.7.2011
B. Schva¾uje
1. VZN è. 2/2011 obce Lokca o zásadách
hospodárenia s majetkom obce

2. vrátenie finanèných prostriedkov z
nezrealizovaného odpredaja neknihovanej
pôdy KN è.15/1 schváleného uznesením è.4 zo
dòa 11.6.2000 vo výške 211,45 € p.
Grenèíkovej Žofii, bytom Lokca è. 9
3. zrušenie archy na pozemok parc. è. C-KN
2336/29 k.ú. Lokca pre p. Rastislava Janíka a
manž. Gabriely, bytom Lokca è. 436 4.
odpredaj neknihovanej pôdy pre p.
Ošadnického Jozefa, bytom Lokca è. 313 a to
parcelu KN – C 511/10 diel 4 o výmere 54 m2
– zastavané plochy a nádvoria v cene 3,32/m2
zameranú GP è. 58/2011 zo dòa 3.3.2011.
Obec Lokca ako predávajúci uplatnila prevod
majetku priamym predajom.
Prevod majetku bol schválený v zmysle § 9 a
odst.8 písm. b/ Zákona è.258/2009 Z.z.,
ktorým sa mení a dopåòa zákon SNR
è.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
5. odpredaj neknihovanej pôdy pre p.
Borovèíka Jozefa, bytom Lokca è. 125 UO
parc.è.8387/3 –zastavané plochy a nádvoria o
výmere 11 m2v 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 è.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a
dopåòa zákon SNR è.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
6.odpísanie poh¾adávok platby za dopravu p.
Žatkuliakovi Miroslavovi, bytom Lokca è.614
fa è.2007019 vo výške 51,58 € 7. prenájom
bytu v bytovom dome s.è.244 p. Kozákovej
Milade a manž.Petrovi Kozákovi
8. prenájom spevnenej plochy pre firmu
WOOD s.r.o. Buzulucká 3, Zvolen v bývalom
závode SEZ
9. nákup rovnošiat pre èlenov dychovej
hudby “Kýèera“ Lokca
10. prípravu projektu na výstavbu Zberného
dvora v obci Lokca
11. výstavbu oplotenia miestneho cintorína
C. Ukladá
1. stavebnej komisii vykona ohliadku k
žiadosti o odkúpenie neknihovanej pôdy KNC 2161/3 o výmere 10 m2 a 2161/7 o výmere
35 m2 a KN–E 665/7 zastavané plochy o
výmere 45 m2 o výmere 181 m2 p. Tarabovej
Terézie , bytom Lokca è. 427 a poda
stanovisko

2.stavebnej komisii vykona ohliadku k
žiadosti o predbežný súhlas k
odpredajuneknihovanej pôdy parc.è. KN 689 o
výmere 154 m2 p. Baláka Júliusa a manž.
Márie, bytom Lokca è.213 a poda stanovisko
3.stavebnej komisii vykona ohliadku k
žiadosti o odkúpenie neknihovanej pôdy
Kušnierkovej Viery, bytom Lokca è.58 parc. è.
KN-C 150/8 diel 15 o výmere 31 m2 zastavané
plochy a nádvoria zamerané GP 37048201205/2009 zo dòa 15.12.2009
4. stavebnej komisii vykona ohliadku k
žiadosti o odkúpenie neknihovanej pôdy p.
Somorovej Žofie, bytom Lokca è. 207 parc. è.
KN 422/1 diel è.1 o výmere 55 m2 zamerané
GP è.27/2000 zo dòa 15.3.2000 a poda
stanovisko D. Neschva¾uje
1. žiados o predbežné odkúpenie
neknihovanej pôdy, ktorá sa nachádza ved¾a
parcely 479 p. Gluchovej Marty, bytom
Štefánikova 263/10, Námestovo
2. žiados o pridelenie bytu p. Marcele
Diškancovej, bytom Breza è.144
3. žiados o odkúpenie neknihovanej pôdy pre
p. Verníèkovú Agnešu, bytom NámestovoŠtefánikova 269/26 parc.è. KN-C 650/7 diel 2
o výmere 12 m2
4. žiados o odkúpenie neknihovanej pôdy pre
Poláka Augustína a Annu Polákovú, bytom
Lokca è. 150 parc.è. KN-C 650/7 diel 2 o
výmere 12 m2
E. Súhlasí
1. s výstavbou Predajne autosúèiastok a
skladov na pozemkoch C - KN 894/4a 893/18
v k.ú. Lokca p. Murína Milana, bytom
Oravské Veselé è.717
2. s odkúpením neknihovanej pôdy pre
Capekovú Janu, bytom Lokca è. 189 parc. è.
KN-C 586 s tým, že pri vyhotovení a zameraní
GP bude prizvaný zástupca obce a vlastníci
susediacich pozemkov
F. Mení
1.Štatút obce Lokca
- v § 15 odst.2 písmeno o/ schva¾ova
zmluvné prevody ,vlastníctva hnute¾ného
majetku nad hodnotu 250 EUR - p/ schva¾ova
nakladanie s majetkovými právami nad 250
EUR
Ing.Valèièák Miroslav
starosta obce

Uznesenie è. 3
zo zasadania obecného
zastupite¾stva konaného dòa
10. júna 2011
A.

Berie na vedomie

1. audit úètovnej závierky Obce
Lokca za rok 2010
2. správu hlavného kontrolóra obce k
závereènému úètu za rok 2010
3. žiados o odkúpenie neknihovanej
pôdy p. Michalèíka Antona, bytom Lokca è.
366 parc. KN – C 23/5 diel 1 o
výmere 10 m2, parc. KN-C 23/2 diel 2 o
výmere 4 m2, parc. KN-C23/5 diel 3 o
výmere 24 m2, parc. KN-C 23/5 diel 4 o

výmere 38 m2, parc. KN – C 23/2 diel 5 o
výmere 29 m2, parc.KN –C 23/4 diel 6 o
výmere 10 m2, parc. KN-C 23/4 diel 7 o
výmere 9 m2, parc. KN-C 23/2 diel 8 o
výmere 1 m2 – zastavané plochy a nádvoria
4. žiados o odkúpenie neknihovanej
pôdy p. Ronèákovej Agneši, bytom
Jahodová è.11 – Bratislava parc.è. KN 386/6
o výmere 105 m2 vyèlenenú GP è.3704820111/2005
5. žiados o odpredaj
neknihovanej pôdy Ing. Vnuèákovej Kataríny,
bytom Pelhøimovská 1193/3, Dolný Kubín
parcely C-KN 211/7 zastavaná plocha o
výmere l m2 , C-KN 211/9 –zastavaná
plocha o výmere 21 m2, C-KN 645/45

zastavaná plocha o výmere 8 m2
6. žiados o odpredaj
neknihovanej pôdy p. Milana Sihelského ,
bytom Lokca è. 78 parcely C-KN 212/6
zastavaná plocha o výmere 12 m2, C-KN
645/46 zastavaná plocha o výmere 3 m2
7. žiados o vyjadrenie sa obce k
výstavbe rodinného domu na pozemku
parc.è.C 1008/51 – TTP o výmere 2557 m2
p. Jurèíka Petra, bytom Lokca è. 467/9
8. žiados o sponzorský finanèný dar
pre Danielu Èajkovú, bytom Lokca è.258na
medzinárodnú súaž „Pretláèanie rukou“
9. žiados o odkúpenie pozemku p.
Baka¾u Františka, bytom Lokca è.459 parcelu
è.194/23 o výmere 35 m2

2/2011

B. Schva¾uje
1. závereèný úèet obe Lokca a celoroèné
hospodárenie za rok 2010 bez výhrad
2. tvorbu rezervného fondu vo
výške49.957 €
3. použitie rezervného fondu na
výstavbu chodníkov v obci
4. VZN è.2/2011 – Požiarny poriadok obce
Lokca
5. zrušenie archy na pozemok , ktorý je
vedený na LV è.2311 k.ú. Lokca pre
Ing.Miroslava Beniana a manž.Mgr.Petru
Benianovú, bytom Lokca è.644
6. plán kontrolnej èinnosti hlavného
kontrolóra obce na II.polrok
2011
7. odpredaj parc.è. KN-C 2181/8
–zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2
v cene 29,88 EURO pre p. Mariána Kšenzuláka
manž.Helenu, obaja bytom Lokca è. 376 Obec
Lokca ako predávajúci uplatnila prevod
majetku priamym predajom. Prevod majetku
bol schválený v zmysle § 9 a odst.8 písm. b/
Zákona è.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a
dopåòa zákon SNR è.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
8. odpredaj neknihovanej
pôdy pre p. Valèièáka Mariána a
manž.Andreu, obaja bytom Lokca è.
428 parc.è. KN-C 665/19 diel 3
–zastavané plochy a nádvoria o
výmere 9 m2 a parc.è. KN-C 665/22
diel 6 o výmere 5 m2, parc.è. KN-C
665/24 diel 8 o výere 15 m2
zamerané GP è. 41962249-7/2011 zo
dòa 19.1.2011 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 è.258/2009 Z.z., ktorým
sa mení a dopåòa zákon SNR
è.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. výšku stravného 2,26 EUR / obed pre
cudzích stravníkov k l.9.2011 v ŠJ pri ZŠ s MŠ
Lokca
10. prenájom nebytových priestorov v
budove ObZS Lokca è.608 o výmere 21,44m2
v zmysle VZN obce o nájme nebytových
priestorov pre Vladislava Gábora, bytom
Lokca è. 426 od.1.7.2011
11. odpredaj neknihovanej pôdy pre
Annu Sojkovú, bytom Nemocnièná 1950/59-6,
Dolný Kubín parcela è. KN-C 446/5 diel 7 o
výmere 93 m2, parcela è. KN-C 446/2 diel 4 o
výmere 59 m2 a parcela è.KN – c 445/2 diel
2 o výmere 89 m2, ktorá bola vytvorená z
neknihovanej pôdy GP è.43740707-15/2011 zo
dòa 9.5.2011 vyhotoveným Ing.Jozefom
Hrabèákom 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 è.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a
dopåòa zákon SNR è.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. odpredaj konštrukcie v cene 4.500 €
pre FY Jekostav s.r.o. Pri kostole 159, Bobrov
13. odpredaj neknihovanej pôdy pre p.
Ba¾áka Júliusa , bytom Lokca è. 213 parcely
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è. KN - C 689 – záhrady o výmere 152 m2 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 è.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a
dopåòa zákon SNR è.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
14. poskytnutie betónových panelov
pre úpravu nájazdu do dvora rodinného domu
p. Janšu Zdenka, bytom Lokca è. 152
15. odpredaj neknihovanej pôdy pre p.
Tarabovú Teréziu, bytom Lokca è. 427 parc.è.
KN - C 2161/3 diel 5 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 10 m2, parc.è. KN- C
2161/7 diel 9 – TTP o výmere 35 m2 a parc.è.
KN- C 665/1
diel 1 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 45 m2. zamerané GP è. 37048201198/2009 vyhotoveným Ing.Genšorom
Jaroslavom v cene 138,75 €. Obec Lokca ako
predávajúci uplatnila prevod majetku
priamym predajom.
Prevod majetku bol schválený v zmysle § 9 a
odst.8 písm. b/ Zákona è.258/2009 Z.z.,
ktorým sa mení a dopåòa zákon SNR
è.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
16. kronikára obce Mgr.
Hurákovú Antóniu, bytom Lokca è.
119
17. zvýšenie kapitálového
rozpoètu na rekonštrukciu ŠJ pri ZŠ s
MŠ Lokca vo výške 20.000 €
18. paušálny poplatok pre
Obec Lokca za vodovodnú prípojku
pri výstavbe nových rodinných
domov na ulici Pod Kostolom vo
výške 120 EURO
19. plat starostu v zmysle
zákona è.253/1994 Z.z v znení
neskorších zmien a doplnkov v
zmysle § 4 odst.1 1,98 násobok
priemernej mesaènej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR od
1.6.2011
20. prenájom priestorov na
zriadenie súkromného školského
zariadenia – súkromného centra
špeciálno- pedagogického
poradenstva v Lokci pre Mgr.
Rastislava Slovíka, bytom
Námestovo, ulica ÈK 67/18
C. Ukladá
1. stavebnej komisii vykona
ohliadku k žiadosti o odkúpenie
neknihovanej 366 pôdy parc. KN – C
23/5 diel 1 o výmere 10 m2, parc.
KN-C 23/2 diel 2 o výmere 4 m2,
parc. KN-C23/5 diel 3 o výmere 24
m2, parc. KN-C 23/5 diel 4 o výmere
38 m2, parc. KN – C 23/2 diel 5 o
výmere 29 m2, parc.KN –C 23/4 diel
6 o výmere 10 m2, parc. KN-C 23/4
diel 7 o výmere 9 m2, parc. KN-C
23/2 diel 8 o výmere 1 m2 –
zastavané plochy a nádvoria p.
Michalèíka Antona, bytom Lokca è.
366 a poda stanovisko
2. stavebnej komisii vykona ohliadku
k žiadosti o odkúpenie neknihovanej pôdy p.

Ronèákovej Agneši, bytom Jahodová è.11 –
Bratislava parc.è. KN 386/6 o výmere 105 m2
vyèlenenú GP è.37048201-11/2005
3. stavebnej komisii vykona
ohliadku k žiadosti o odpredaj neknihovanej
pôdy parcely C-KN 211/7 zastavaná plocha o
výmere l m2 , C-KN 211/9 –zastavaná plocha
o výmere 21 m2, C-KN 645/45 zastavaná
plocha o výmere 8 m2 pre Ing. Vnuèákovú
Katarínu, bytom Pelhøimovská 1193/3, Dolný
Kubín a poda stanovisko
4. stavebnej komisii vykona
ohliadku k žiadosti o odpredaj neknihovanej
pôdy parcely C-KN 212/6 zastavaná plocha o
výmere 12 m2, C-KN 645/46 zastavaná plocha
o výmere 3 m2 pre p. Milana Sihelského ,
bytom Lokca è. 78 a poda stanovisko
5. stavebnej komisii vykona
ohliadku k žiadosti o vyjadrenie sa obce k
výstavbe rodinného domu na pozemku parc.è.
C 1008/51 – TTP o výmere 2557 m2 p. Jurèíka
Petra, bytom Lokca è. 467/9 a poda
stanovisko
6. stavebnej komisii vykona ohliadku
k žiadosti o odkúpenie pozemku parcela
è.194/23 o výmere 35 m2 pre p. Baka¾u
Františka, bytom Lokca è. 456 a poda
stanovisko
D. Neschva¾uje
1. žiados o prenájom spevnenej
plochy na parcele è.28/1 v areáli objektu SEZ
Lokca pre p. Zuzanu Jadroòovú,
bytom Lokca è. 543
2. žiados o odkúpenie neknihovanej
pôdy pre Poláka Augustína a Annu Polákovú,
bytom Lokca è. 150 parc.è. KN-C 650/7 diel 2
o výmere 12 m2 s tým, že vo veci bolo
rozhodnuté už uznesením è.2 D odst.4
3. žiados o odkúpenie neknihovanej
pôdy Kušnierkovej Viery, bytom Lokca è.58
parc. è. KN-C 150/8 diel 15 o výmere 31 m2
zastavané plochy a nádvoria zamerané GP
37048201-205/2009 zo dòa 15.12.2009 z
dôvodu plánovania miestnej komunikácie
4. žiados o odpredaj neknihovanej pôdy
p. Somorovej Žofii, bytom Lokca è. 207parc. è.
KN 422/1 o výmere 55 m2 z dôvodu
ponechania odvodòovacieho rigolu
E. Súhlasí
1. so zriadením súkromného školského
zariadenia – súkromného centra špeciálno
pedagogického poradenstva v Lokci pre
Mgr.Rastislava Slovíka, bytom Námestovo –
ulica ÈK ÈK 67/18
2. s prevodom neknihovanej pôdy pre
p. Borovèíka Jozefa, bytom Lokca è. 125 UO
parc.è.8387/3 –zastavané plochy a nádvoria o
výmere 11 m2
v rámci ROEP
3. s ukonèením nájmu v prenajatých
priestoroch v budove ObZS Lokca è.274 p.
Gáborovej Márie, bytom Lokca è. 426 k
30.6.2011
4. s Technickým návrhu –SW 5292
„Vasi¾ov - Smer Lokca – Rek. VNV220 od
odb. pre 220/ts/vasi¾ov _ pd. po 220/uv/7 pre
SSE–Distribúcia a.s. Žilina
F. Nesúhlasí
1. s umiestnením garáže na parc.
è.645/20 Petra Fendeka, bytom Lokca è. 61
Ing.Valèièák Miroslav
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Uznesenie è. 4
zo zasadania obecného
zastupite¾stva konaného dòa
12. augusta 2011
Obecné zastupite¾stvo
A.

Berie na vedomie

1. audit konsolidovanej úètovnej závierky
úètovnej jednotky Obce Lokca za rok 2010
2. správu o èinnosti hlavného kontrolóra obce
za prvý polrok 2011
3. žiados o odkúpenie neknihovanej pôdy p.
MUDr. Jána Sochu, bytom Lokca è.420
parc. KN – C 2154/4 diel 1 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 36 m 2 , odèlenenú
geometrickým plánom è.37361007-31/2011
zo dòa 19.05.2011 vyhotoveným Ing. Pavlom
Dibdiakom Velièná 4. informáciu starostu
obce o èinnosti obce za prvý polrok 2011
B. Schva¾uje
1. Predloženie projektu „Zberný dvor
Lokca“
Výška celkových výdavkov na projekt :
327 275, 77 EUR
Výška celkových oprávnených výdavkov
na projekt : 327 275, 77 EUR
Výška spolufinancovania projektu zo
strany žiadate¾a : 16 363, 79 EUR (5%)
z vlastných zdrojov
2. spracova zámer komunitného plánu
rozvoja sociálnych služieb v obci Lokca
3. riadiacu skupinu pre spracovanie zámeru
komunitného plánu rozvoja sociálnych
služieb v obci Lokca v zložení: JUDr. Jana
Fejová, Mgr. Mária Ružôòová, MUDr.
Michal Prádel
4. odpredaj neknihovanej pôdy pre p. Jozefa
Jadroòa, bytom Lokca 249 a to parcelu C-KN
476/4 diel 11 záhrada o výmere 76m2 v cene
3,32€/m2, odèlenenú geometrickým plánom
è.154/2011 vyhotoveným Brandys s.r.o.,
Námestovo dòa 01.06.2011. Obec Lokca ako
predávajúci uplatnila prevod
majetku
priamym predajom. Prevod majetku bol
schválený v zmysle § 9 a odst.8 písm. b/
Zákona è.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a
dopåòa zákon SNR è.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
5. odpredaj neknihovanej pôdy pre p.
Františka Capeka, bytom Lokca 189 a to
parcelu C-KN 586 diel 1 záhrada o výmere
89m2 v cene 3,32€/m2, odèlenenú
geometrickým plánom è. 43740707-19/2011
vyhotoveným Ing. Jozefom Hrabèákom,
Dolný Kubín dòa 13.06.2011. Obec Lokca
ako predávajúci uplatnila prevod majetku
priamym predajom. Prevod majetku bol
schválený v zmysle § 9 a odst.8 písm. b/
Zákona è.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a
dopåòa zákon SNR è.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
6. odpredaj parcely C-KN 194/23
zastavané plochy a nádvoria o výmere 35m2
v cene 3,32€/m2, odèlenenú geometrickým

plánom è. 43740707-17/2011 vyhotoveným
Ing. Jozefom Hrabèákom, Dolný Kubín dòa
23.05.2011z parcely C-KN 194/4, ktorá je
zapísaná na LV 1077 na Obec Lokca, pre p.
Františka Baka¾u, bytom Lokca 459
Obec Lokca ako predávajúci uplatnila
prevod majetku priamym predajom. Prevod
majetku bol schválený v zmysle § 9 a odst.8
písm. b/ Zákona è.258/2009 Z.z., ktorým sa
mení a dopåòa zákon SNR è.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. odpredaj neknihovanej pôdy pre p. Antona
Michalèíka, bytom Lokca 366 a to parcely CKN 23/5 diel 1 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 10m2, C-KN 23/2 diel 2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4m2, C-KN 23/5
diel 3 zastavané plochy a nádvoria o výmere
24m2, C-KN 23/5 diel 4 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 38m2, C-KN 23/2 diel 5
zastavané plochy a nádvoria o výmere 29m2,
C-KN 23/4 diel 6 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 10m2, C-KN 23/4 diel 7 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 9m2, C-KN 23/2
diel 8 zastavané plochy a nádvoria o výmere
1m2, v cene 3,32€/m2, odèlenené
geometrickým plánom è. 31562388-215/01
vyhotoveným Geodéziou Žilina dòa
04.10.2001. Obec Lokca ako predávajúci
uplatnila prevod majetku priamym predajom.
Prevod majetku bol schválený v zmysle § 9 a
odst.8 písm. b/ Zákona è.258/2009 Z.z.,
ktorým sa mení a dopåòa zákon SNR
è.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
8. odpredaj neknihovanej pôdy pre Ing.
Katarínu Vnuèákovú, bytom Pelhøimovská
1193/3, Dolný Kubín a to parcely C-KN 211/7
zastavaná plocha o výmere 1m2, C-KN 211/9
zastavaná plocha o výmere 21m2 a obecnú
parcelu C-KN 645/45 zastavaná plocha o
výmere 8m2, ktorá je vytvorená z parcely CKN 645/36 zapísanej na LV 1077 na obec, v
2
cene 3,32€/m , parcely sú odèlenené
geometrickým plánom è. 17883369/010/2011
vyhotoveným Jozefom Kupèulákom,
Námestovo dòa 17.03.2011. Obec Lokca ako
predávajúci uplatnila prevod
majetku
priamym predajom. Prevod majetku bol
schválený v zmysle § 9 a odst.8 písm. b/
Zákona è.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a
dopåòa zákon SNR è.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
9. odpredaj neknihovanej pôdy pre p. Milana
Sihelského, bytom Lokca 78, Lokca 029 51 a
to parcely C-KN 212/6 zastavaná plocha o
výmere 12m2, a obecnú parcelu C-KN 645/46
zastavaná plocha o výmere 3m2, ktorá je
vytvorená z parcely C-KN 645/36 zapísanej na
LV 1077 na obec, v cene 3,32€/m2, parcely sú
odèlenené geometrickým plánom è.
17883369/010/2011 vyhotoveným Jozefom
Kupèulákom, Námestovo dòa 17.03.2011.
Obec Lokca ako predávajúci uplatnila prevod
majetku priamym predajom. Prevod majetku
bol schválený v zmysle § 9 a odst.8 písm. b/
Zákona è.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a

dopåòa zákon SNR è.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
10. finanèný príspevok na dopravu pre
Združenie kresanských seniorov Slovenska
vo výške 330€.
11. prenájom priestorov školy pre Súkromnú
základnú umeleckú školu Jánoš, so sídlom
Mostová 4, 034 01 Ružomberok, IÈO:
37907654, ktoré prevádzkuje Základná škola s
materskou školou Lokca 71, na obdobie od
0 1 . 0 9 . 2 0 11 d o 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 v s u m e
200€/mesiac.
11. prenájom priestorov školy pre Súkromnú
základnú umeleckú školu Jánoš, so sídlom
Mostová 4, 034 01 Ružomberok, IÈO:
37907654, ktoré prevádzkuje Základná škola s
materskou školou Lokca 71, na obdobie od
0 1 . 0 9 . 2 0 11 d o 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 v s u m e
200€/mesiac.
12. pre Základnú školu s materskou školou
Lokca 71, organizaènú zložku Školská jedáleò,
3. finanèné pásmo na nákup potravín na jedno
jedlo pod¾a vekových kategórií stravníkov v
zmysle zákona è. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
13. pre Základnú školu s materskou školou
Lokca 71, organizaènú zložku Materskú školu,
prevádzku materskej školy nasledovne:
Prevádzka materskej školy poèas prázdnin
bude zabezpeèená iba v prípade záväzného
prihlásenia najmenej 20 detí. Ak poèet detí
navštevujúcich materskú školu poèas prázdnin
klesne pod 10, bude prevádzka materskej školy
nasledujúci deò prerušená.
14. plat starostu v zmysle zákona è.253/1994
Z.z v znení neskorších zmien a doplnkov v
zmysle § 4 odst.1 1,98 násobok priemernej
mesaènej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
od 1.8.2011 navýšený o 12%.
C. Ukladá
1. stavebnej komisii vykona ohliadku k
žiadosti o odkúpenie neknihovanej pôdy p.
MUDr. Jána Sochu, bytom Lokca è.420 a to
parc. KN – C 2154/4 diel 1 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 36 m 2 , odèlenenú
geometrickým plánom è.37361007-31/2011 zo
dòa 19.05.2011 vyhotoveným Ing. Pavlom
Dibdiakom Velièná a poda stanovisko
D. Neschva¾uje
1. žiados Oravského záchranného systému,
o.z., Oravská priehrada 200, 029 01 Námestovo
o prenájom nebytových priestorov pre
uskladnenie materiálu a garážovanie techniky
ORS
E. Súhlasí
1. s výstavbou rodinného domu pre p. Petra
Jurèíka, bytom Lokca 467/9, 029 51 Lokca na
pozemku parc. è.: C –KN 1008/51 - TTP o
výmere 2.557m2 v .k.ú. Lokca
Ing.Valèièák Miroslav
starosta obce
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Uznesenie è. 5
zo zasadania obecného zastupite¾stva
konaného dòa 14. októbra 2011
Obecné zastupite¾stvo
A.
Berie na vedomie
1. žiados p. Klinovského Juraja a manž. Marcely,
obaja bytom Lokca è. 413 o záväzné stanovisko k
výstavbe budovy obchodu a služieb na
parc.è.KN-C 188/18
2. žiados p. Jany Capekovej, bytom Lokca 189 o
odpredaj neknihovanej pôdy parcelu è. C-KN
586 diel 1 záhrada o výmere 89m2, odèlenenú
geometrickým plánom è. 43740707-19/2011
vyhotoveným Ing. Jozefom Hrabèákom, Dolný
Kubín dòa 13.06.2011
3. žiados p. Emila Lokaja, bytom Lokca è.29 o
odpredaj neknihovanej pôdy
UO parc.è. 8217/7 KN – C - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 17 m2, UO parc.è.
8348/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
41 m2 a UO parc.è. 3198/1 – orná pôda o výmere
433 m2
4. žiados p. Evy Mišudíkovej, bytom Lokca è.
499 o odpredaj neknihovanej pôdy
parc.è.2179/11 vytvorenej GP è.3704820197/2011 diel 3 o výmere 23 m2
5. žiados JK – TRADE s.r.o. Komenského
500/30 Námestovo o prenájom vleku
6. žiados Po¾nohospdárskeho družstva v Lokci o
uzatvorenie nájomnej zmluvy na tri produkèné
bloky 3008/1 Pod Kinec – l,19 ha 3011/1 Pod
Kinec – 1,35 ha 3013/1 Pod Klinec – 1,97 ha 7.
žiados rodièov žiakov ZŠ s MŠ v Lokci o
prevádzku školského klubu do 16,00 hod. s tým,
že sa urobí analýza dochádzky žiakov do klubu

B. Schva¾uje
1. odpredaj neknihovanej pôdy
p. Agneši
Ronèákovej, bytom Jahodová 11,Bratislava a to
parcelu C-KN 386/6 o výmere 105m2 v cene
3,32€/m2, odèlenenú geometrickým plánom
è.37048201-11/2005 vyhotoveným
Ing.Jaroslavom Genšorom - Geodetická
kancelária Námestovo zo dòa 10.2.2005. Obec
Lokca ako predávajúci uplatnila prevod majetku
priamym predajom. Prevod
majetku
bol
schválený v zmysle § 9 a odst.8 písm. b/ Zákona
è.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopåòa zákon
SNR è.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. odpredaj neknihovanej pôdy MUDr. Jánovi
Sochovi, bytom Lokca è. 420 a to parcelu C-KN
è.2154/4 diel 1 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 36 m2 v cene 3,32€/m2,
odèlenenú
geometrickým plánom è.37361007-31/2011 zo
dòa 19.05.2011 vyhotoveným Ing. Pavlom
Dibdiakom Velièná. Obec Lokca ako predávajúci
uplatnila prevod majetku priamym predajom.
Prevod majetku bol schválený v zmysle § 9 a
odst.8 písm. b/ Zákona è.258/2009 Z.z., ktorým
sa mení a dopåòa zákon SNR è.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. návrh
na poèty prijímaných žiakov v školskom roku
2011/2012 ( poèet žiakov v ZŠ 368, poèet žiakov
v MŠ 69 a ŠKK 25 žiakov )
4. návrh na zavedenie študijných alebo uèebných
odborov a ich zameranie ( 1.roèník až 4.roèník
pod¾a ISCED I, 5.roèník až 8.roèník pod¾a
ISCED II,9.roèník pod¾a VARIANTU 2 )
5. informáciu o pedagogicko-organizaènom a

materiálno technickom zabezpeèení výchovnovzdelávacieho procesu
v školskom roku
2011/2012 ( bude výchovno-vzdelávaciu èinnos
zabezpeèova spolu 27 pedagogických
zamestnancov ZŠ + 5 pedagogických
zamestnancov v MŠ, 14 nepedagogických
zamestnancov)
6. správu o výchovno-vzdelávacej èinnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok
2010/2011
7. zmluvu o budúcej nájomnej zmluve medzi
budúcim prenajímate¾om Obcou Lokca a
budúcim nájomcom Oravskou vodárenskou
spoloènosou a.s. Dolný Kubín
C. Ukladá
1. stavebnej komisii vykona ohliadku k žiadosti
p. Klinovského Juraja a manž. Marcely, obaja
bytom Lokca è. 413 a poda stanovisko
2. stavebnej komisii vykona ohliadku k žiadosti
p. Emila Lokaja, bytom Lokca è.29 o odpredaj
neknihovanej pôdy a poda stanovisko
3. stavebnej komisii vykona ohliadku k žiadosti
p. Mišudíkovej Evy, bytom Lokc è. 499 o
odpredaj neknihovanej pôdy a poda stanovisko
D. Súhlasí
1. s prevodom neknihovanej pôdy pre p. Jozefa
Ošadnického, bytom Lokca è.313 parc.KN – C è
511/10 diel 4 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 54 m2 v rámci ROEP
2. so zamrežovaním okien z vonkajších strán
ambulancií a zubnej techniky na Obvodnom
zdravotnom stredisku v Lokci z dôvodu
bezpeènosti na vlastné náklady nájomníkov s
rovnakým typom prevedenia a zhotovenia mreží
Ing. Valèièák Miroslav
starosta obce

Mozaika farnosti Lokca
Dovo¾te mi odkry nové políèka v mozaike našej
farnosti od pôstneho obdobia po prítomnos.
Poèas pôstneho obdobia sme s animátormi
nacvièili krížovú cestu na spôsob pašiových hier. Na ve¾ký
piatok umuèenia a smrti Pána Ježiša sme mali možnos
lepšie preži tieto tajomstvá nášho vykúpenia aj vïaka
tejto krížovej ceste. Celý tento program bol
nezabudnute¾ným zážitkom pre mnohých, ktorí sa ho
zúèastnili. Ve¾ká vïaka za obetavos sr. Mariany a
animátorov. Na štvrtú pôstnu nede¾u sa po obede
uskutoènila krížová cesta po dedine. V tento deò bolo
krásne slneèné poèasie, aj preto prišlo ve¾a ¾udí na túto

nevšednú pobožnos.
Pred 1. sv. prijímaním detí sa ich rodièia zúèastnili na
brigáde pri fare. Demontovali èas starého oplotenia okolo
fary od potoka. Jedna èas pílila palivové drevo a druhá
èas prikrúcali laty a šrobovali šteky do nových dielcov.

V tomto èase ma oslovil pán Peter Geme¾a, èi by
som nechcel obnovi staré humno. Dohoda nevšedná, staré
za nové, tovar za tovar. Staré spráchnivené dosky si sám
odobral a dodal nové nahob¾ované s perodrážkou. Celú
výmenu aj sám uskutoènil. Takto humno na dvore fary
získalo nový šat. Farský úrad to nestálo ani cent. Ve¾ká
vïaka pánu Geme¾ovi.
Sr. Mariana chodí raz za mesiac s animátormi a
demi s farského klubu do domu dôchodcov v Novoti. Tu
majú možnos naši mladí venova sa týmto „odloženým
¾uïom“ èo ich mimoriadne oslovuje a pomáha dozrieva.
Na záver školského roku sme boli oslovení riadite¾kou
tohto zariadenia, èi by sme išli so starkými ako doprovod
na výlet do Rajeckej Lesnej pozrie slovenský betlehem a
na kompu pod Streènom. Takáto lákavá ponuka sa
neodmieta. Na tomto výlete sme mali aj duchovný
program v podobe sv. omše v bazilike.
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Aj tento rok sme mali sv. omšu v Jarovisku na
sviatok sv. Cyrila a Metoda 5 júla a na Sedembolestnú
Pannu Máriu 15. septembra. Boli to krásne chvíle
duchovného pookriatia a stretnutia sa ¾udí v Božej
prírode. Ve¾ká vïaka patrí organizátorom týchto
stretnutí a tiež sponzorom.
Zaèiatkom prázdnin sme išli na výlet s demi
na Jarovisko. Poèasie bolo neisté, pod mrakom. Z
polovice cesty sme sa radšej vrátili na Baka¾ovu chatu.
Bolo to múdre rozhodnutie ako sa neskôr ukázalo. Na
pravé poludnie sa vonku zotmelo ako by bol veèer a
spustil sa náramný lejak. My sme tento èas využili na
modlitbu posvätného ruženca pri horiacom a
praskajúcom ohníku v kozube. Všetci sme prežili
nevšedný zážitok cez prázdniny.

Poèas prázdnin sme s mladými animátormi a
miništrantmi brigádovali okolo fary. Podarilo sa nám
nieèo úžasné. Splanírovali sme plochu ved¾a stodoly a
položili zámkovú dlažbu. Zabetónovali oporný múr od
potoka a tiež potrebné pätky na výstavbu altánku. Na
gátri sme pomáhali napíli rohy, trámi a dosky na
základnú konštrukciu celého diela. Tu chcem ve¾mi
pekne poïakova pilèíkom na gátri pánovi
Kramarèíkovi a pánovi Balákovi a tiež vedeniu urbáru
za ústretovos pri dodávke gu¾atiny. S mladými sme
ešte urobili oporný múr ako kaskádu vo svahu nad
ihriskom v záhrade fary. Použili sme na to trámi ešte zo
starej fary, ktoré držali šukátor. Teraz máme krásny
altánok, ktorí slúži predovšetkým pre deti v klube.

Vïaka organizátorom obecnej akcie „
Lokèianský kotlík“ ako jeden s bodov programu bola
dražba obrazov. Tieto diela vyrobili deti z farského
klubu a boli to vyobrazenia krížovej cesty. Celá
vydražená suma pomohla na zakúpenie nových potrieb
pre èinnos farského klubu v novom školskom roku. V
mene všetkých detí z farského klubu patrí ve¾ká vïaka
organizátorom, ale tiež úèastníkom dražby.
Od nového školského roka opä zaèali
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prebieha stretká vo farskom klube. Animátori sa ujali
svojich skupiniek a každý deò je klub obsadený pod¾a
programu, ktorý zverejòujeme vo farskom impulze.
Táto èinnos je ako práca v mravenisku, ale raz bude
vidite¾ná naplno.
V septembri zorganizovalo obèianske
združenie Aktivita stretnutie rodín. Táto akcia sa
uskutoènila na farskom dvore. Program, rôzne hry a
súaže pripravili okrem organizátorov aj deti a mládež
z farského klubu.

Urèite ste si všimli, že v kostole nastala zmena.
Vitráže z troch okien sú v reštaurátorskej dielni. Jedná
sa o vitráž Najsvätejšej Trojice vo svätyni, o vitráž
Svätej Rodiny v okne na pravo a vitráž Panny Márie
Lurdskej so sv. Bernadetou v okne na ¾avo.
Sú staré 60. rokov bez opravy. Po mojom
príchode do farnosti v roku 2007 som musel rieši
havarijný stav vitráži, nako¾ko sú deformované a
niektoré èasti nedržali v ráme. Prelamovali sa pod
náporom vetra do interiéru. Do kostola pršalo, snežilo,
fúkal vietor. Takto boli zabezpeèené len provizórne do
èasu. Jedno okno je vážne poškodené vandalmi.
Prázdne priestory po vypadnutých sklíèkach vo vitráži
boli prelepené širokou lepiacou páskou. Na plánované
práce obnovy vitráži máme certifikovanú firmu, ktorá
má dobré meno. Informoval som sa u kòazov, kde už
vykonávali podobné zákazky. Chlapi z dediny, ktorí
pomáhali pri demontáži potvrdia, že to bolo už
posledné štádium pred úplným rozpadom vitráží.
Nemohli sme viac èaka. Cez zimu budú zreštaurované
a vložené do dvoj skla. Rovnako budú urobené nové
okenné rámy. Chcem poïakova všetkým chlapom,
ktorí pomáhali pri stavaní lešenia a pri demontáži
vitráži a za ich ochotu. Na všetky práce bol vyžiadaný
súhlas Hospodárskej rady farnosti a tiež súhlas
biskupa. Na budúci rok asi v apríli alebo v máji budú
osadené naspä.
Som ve¾mi rád, že máme v našej farnosti aj sr.
Veroniku a sr. Ludoviku. Ich služba starým a chorým
nie je až tak vidite¾ná, ale ve¾mi potrebná a Pánu Bohu
milá. Najviac to vedia oceni tí, ku ktorým chodia.
Predovšetkým je to ich služba roznášania sv. Oltárnej –
sv. prijímania každý piatok. A takto posilnení naši starí
a chorí môžu svoje kríže a trápenia spája s utrpením a
krížom Pána Ježiša. Naše sestrièky ich vedia
chápajúcim srdcom a milým slovom poteši a
povzbudi.
Pripravil: Jaroslav Majda, farár
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Zo života základnej školy ...
V septembri sme zahájili školský
rok 2011/2012 s najvyšším poklesom
poètu žiakov za posledné roky. Oproti
minulému roku sme zaznamenali
pokles o 31 žiakov, èo je v základných
školách v okrese Námestovo najväèší
rozdiel za posledné dva roky. Našu
školu tento rok navštevuje 367 detí, z
toho 186 chlapcov a 181 dievèat. Detí
z Lokce je 280 (149 chlapcov, 131
dievèat), z Vasi¾ova 41 ( 15 chlapcov,
26 dievèat), z apešova 38 ( 19
chlapcov, 19 dievèat), z
Beòadova 1 žiaèka, z Námestova 2 žiaèky, z Brezy 4 žiaci
(2 chlapci, 2 dievèatá). V tomto školskom roku sa
zopakovala história spred 4 rokov – opä máme len jednu
triedu prvákov. Pevne veríme, že tento populaèný pokles
v našej obci je doèasný.
September nám naozaj žièil - pekné slneèné dni
s¾ubovali príjemné trávenie èasu v lone prírody... Aj nás v
škole vylákali septembrové dni von. Piatok 16. 9. sme
strávili v prírode v rámci úèelového cvièenia. Ráno si
žiaci a uèitelia vyskúšali simulovaný požiar v budove
školy a jej následnú evakuáciu. Potom si spoloène s vedením školy
pozreli ukážku hasenia požiaru práškovým hasiacim prístrojom
vedenú bezpeènostným technikom a spojenú s odbornou prednáškou.
Žiaci i uèitelia si mohli prakticky vyskúša, ako použi hasiaci
prístroj v prípade núdze. Po prednáške sa žiaci z II. stupòa rozdelili na
dva prúdy - starší žiaci sa vydali na túru do Jaroviska a mladší žiaci do
susedného apešova. Unavené nohy zvládli aj futbal a loptové hry,
hladné brušká zasýtila slaninka a špekáèiky opeèené na prírodnom
ohni. Všetci sme prežili príjemné chvíle a naèerpali sme silu do
ïalších dní, väèšinou už presedených v laviciach.
Pekné poèasie sme využili aj na vysokohorskú turistiku – ôsmaci
sa zúèastnili tradièného výstupu na Babiu horu. Výstup sa zaobišiel
bez úrazu a všetkým úèastníkom túry bolo dopriate vychutna si
nádherný poh¾ad na slnkom zaliatu oravskú prírodu z výšky 1725
metrov nad morom.
Siedmaci sa zasa zúèastnili tradiènej literárnej exkurzie, v rámci
ktorej navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
rodný dom Martina Kukuèína v Jasenovej a Galériu ¼udovíta Fullu v
Ružomberku. Žiaci získali mnoho zaujímavých informácií zo života
a tvorby týchto velikánov literárneho a výtvarného umenia. Názorné
ukážky a sprievodné slovo boli vynikajúcim spestrením štúdia
slovenskej literatúry a umenia.
Koniec septembra patril športu a Majstrovstvám okresu v
atletickom štvorboji v Rabèi. Žiaci nás reprezentovali v súaži
družstiev v týchto disciplínach: beh na 60m,600m a 800m, skok do
dia¾ky, hod kriketom a vrh gu¾ou. Výkony našich žiakov presvedèili

súperov z iných škôl, že sme športovci telom i dušou a musia s nami
ráta. A to i napriek tomu, že naša škola v porovnaní s ostatnými
školami nedisponuje žiadnymi modernými ihriskami, atletickou
dráhou ani doskoèiskom pre tréning skokov do dia¾ky, ktoré majú
žiaci v iných obciach. Najviac bodov na majstrovstvách získali Pavol
Jaššo a Denisa Papanová. Blahoželáme!
Október, tak ako každý rok, patril opä zberu papiera.
Podarilo sa nám nazbiera 8 382 kilogramov. Za aktívnu úèas v tejto
environmentálnej akcii patrí vïaka nielen žiakom, ale aj ich rodièom,
ktorí obetavo privážali papier do školy. Sme radi, že výchova k
ochrane prírody zaèína v rodinách...
V novembri prebehlo v škole skúšobné testovanie
deviatakov KOMPARO 2010/2011. Je to vlastne
simulácia marcového Testovania 9 a slúži na odhalenie
silných a slabých stránok každého žiaka, kým je ešte èas
prípadné nedostatky odstráni a uèivo doštudova.
18. novembra sa uskutoènil už 11.roèník
volejbalového zápasu medzi deviatakmi a uèite¾mi
školy. Táto ob¾úbená školská akcia sa koná každoroène
pri príležitosti 17. novembra - Dòa boja za slobodu a
demokraciu a má by akýmsi symbolom toho, že
vzdelanie otvára mladým ¾uïom priestor pre
uvažovanie a objektívne vnímanie rôznych otázok
života. Výsledkom vzahu uèite¾ a žiak sú hodnoty, ktoré si mnohí z
nás neuvedomujú. Pod volejbalovou sieou je tento vzah vždy „fairplay“ a je symbolickým odkazom uèite¾ov deom. Tento rok boli
deviataci mimoriadne zdatní a po ažkých piatich setoch zaslúžene
vyhrali. Srdeène im blahoželáme a sme na nich hrdí, pretože
pochopili myšlienku tejto akcie a družstvo porazených pozvali na
tortu, ktorú si zaslúžene vybojovali. A o tom to vlastne celé je...
November sa okrem športu niesol aj v znamení kultúry. V nede¾u
20. novembra sa v kultúrnom dome v Babíne konala súaž mladých
talentov z hornej Oravy. Našu školu i obec reprezentovali Helena
Sihelská, Martina Raèáková a Aneta Baláková. Martinka sa
umiestnila na skvelom 3. mieste. Všetkým trom dievèatám ïakujeme
za snahu a chu robi nieèo naviac a držíme palce do ïalších
roèníkov. Martinke blahoželáme k peknému úspechu.
V prvom štvrroku naši žiaci absolvovali štyri výchovné
koncerty - dva pre prvý a dva pre druhý stupeò. V rámci nich sa umelci
venovali problematike ekológie a environmentálnej výchove,
fenoménu moci a jej zneužívaniu a tiež sa spoloène so žiakmi i
uèite¾mi zamýš¾ali nad "obyèajnými ¾udskými problémami" ako sú
postoje mladých k uèeniu sa, k rodièom, k prvým láskam, k vlastnej
sebarealizácii a k riešeniu problémov v živote mladého èloveka
(úteky z domova, zlé známky v škole, šikanovanie,...). Myslíme si, že
výchovné koncerty splnili svoj úèel - výchovu mladých netradiènou,
nenútenou a hravou formou. Za to patrí všetkým úèinkujúcim naše
poïakovanie.
Pripravila:. Zuzana Rabèanová

Kolektív zamestnancov základnej školy želá všetkým ¾uïom z našej obce príjemné prežitie blížiacich sa
sviatkov pokoja a lásky – nech v našich rodinách vládne rados, vzájomná úcta a porozumenie...
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Z materskej školy ...
Ani sme sa nenazdali a prázdniny sa
skonèili... Náš návrat do škôlky bol o to
radostnejší, že nás
na školskom dvore
privítalo ve¾ké prekvapenie – nová
šmýkaèka. Jupííí! Neváhali sme ani
chví¾u a èo najrýchlejšie sme sa snažili
všetkým dokáza, že sme si ju zaslúžili.
Aj my sami sme pridali ruku k dielu a
skrášlili sme si okolie škôlky novou
skalkou. Podarila sa nám! Ve¾mi nás to potešilo a sme
radi, že máme v našej materskej škole tety, ktoré nás uèia,
ako sa stara o prírodu.
Vyzdobili sme aj triedy – veï jeseò má ve¾a farieb a
my zasa ve¾a skvelých nápadov. Šarkany, rôzne výtvarné
dielka i „helovínske“ strašidielka z tekvíc nám išli priam
od ruky...

VIII. roèník Lokèianskej miniligy
Prvú júlovú nede¾u v tomto roku sa už po ôsmykrát stretli lokèianske
amatérske družstvá, aby si pomerali sily v malom futbale. Súaž sa
odohrávala na domácom ihrisku. Celkovo sa prihlásilo osem družstiev, a
to s názvami: AŠK Hromozvod, Bajkonúr, Keflinton, Koniferum, Anjeli,
nováèikovia súaže Admiral, Dejavu „B“ a jediné ženské mužstvo
Stratení. Súaž bola rozdelená do štyroch kôl. Ve¾mi dobre si poèínali
nováèikovia súaže Dejavu „B“, keï po prvom kole sa ocitli na treom
mieste v tabu¾ke. Každé jedno družstvo „bojovalo“ od samého zaèiatku,
no víaz môže by iba jeden. Nikto po prvom kole si nedovolil poveda,

Predškoláci nezabudli ani na našich
dôchodcov a za všetky deti zo škôlky im v
kultúrnom dome pripravili program, ktorý
starkých urèite potešil, lebo pri speve
¾udových pesnièiek sa hneï pridali k nám.
Jeseò sa konèí a nás všetkých èakajú
sviatky zimy – Mikuláš, Vianoce, Nový rok.
Urèite sa nedáme zahanbi a opä
pripravíme prekvapenia našim kamarátom
aj ostatným ¾uïom z našej obce.
Keïže sú Vianoce takmer predo dvermi, pod stromèek
Vám všetkým prajeme tie najdôležitejšie dary – zdravie,
šastie a lásku.
Pripravil: kolektív materskej školy

Zábavné popoludnie v Lokci 30.04.2011
Poslednú aprílovú sobotu sa na futbalovom ihrisku v Lokci
stretli èlenovia ORS, ich rodinní príslušníci, sympatizanti a
priatelia, aby si oddýchli,
zabavili sa, ochutnali gu¾áš a
grilované špeciality. Pozvanie
prijali aj psovodi so svojimi
štvornohými miláèikmi, ktorí
nám pomáhali poèas pátracích
akcií po nezvestných osobách.

kto tento rok zvíazí. Slabší roèník, ako ich poznáme, odohrali družstvá
AŠK Hromozvod a Bajkonúr. „Chýbali nám hráèi, ktorí hrávali s nami
predchádzajúce roèníky,“ dodali kapitáni družstiev. Ve¾mi dobrý roèník
odohralo družstvo Koniferum, ktorému sa predchádzajúce roèníky moc
nevydarili. A ako nám povedal ich kapitán Ján Medenci: „Koneène sme
zabojovali, no verili sme si aj na prvé miesto,“ dodal s úsmevom. Smutné
slová družstva Anjelov zneli: „Sme tu už ôsmy rok, no prvé miesto asi
nikdy nedosiahneme!“ Poïakovanie si zaslúži ženské družstvo Stratení –
za bojovnos a odhodlanie sa zapísa do takejto súaže. Keflinton – už

Viacerí prítomní využili
možnos pozrie sa na svet z
výšky z okna vrtu¾níka. Našli
sa však aj takí, èo by pevnú
zem pod nohami nevymenili za
niè. Okrem krátkeho dažïa
nám prialo aj poèasie, a tak
nakoniec všetci odchádzali domov spokojní.

štvrtý rok neporazené družstvo,
každý h¾adá ich slabiny, no zatia¾
sa ich nikomu nepodarilo nájs.
Celkové poradie VIII. roèníka
vypadalo nasledovne: 1. Keflinton,
2. Koniferum, 3. Anjeli. Najlepším
strelcom sa stal Roman Kadavý.

Ïakujeme obci za poskytnutie
ihriska, Pavlovi a Andrejovi
Bartošovi za uvarenie chutného
gu¾áša.

Pripravil: Vladimír Jadroò

Pripravil: Martin Pavelek
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4. roèník Lokèianskeho kotlíka
Už tradiène po štvrtý rok koniec letných prázdnin v
obci Lokca patril kulinárskej súaži s názvom
Lokèiansky kotlík. Dobrý kotlík, správny pomer cibule a
mäsa, správne koreniny, zemiaky, paprika, paradajky a
dobrý aperitív – tak toto všetko „nemohlo“ chýba ani na
jednom stole súažiacich.
Takisto ako 2. a 3. roèník sa akcia konala pred
obecným úradom, kde pod¾a organizátorov a súažiacich je
tá najsamlepšia atmosféra. „Tak toto bude najlepší roèník,“
s úsmevom h¾adiac na oblohu povedal hlavný organizátor
MUDr. Ján Socha. A pravdupovediac nemýlil sa!
Zaujímavý program, vynikajúce poèasie, výborná vôòa
gu¾ášov, skvele hrajúce tóny kapiel – tak toto všetko
prispelo k realizácii zatia¾ najlepšieho roèníka tejto akcie.
Súažiaci boli z okolitých obcí, ale viacerí
pochádzali priamo z obce. Nakoniec sa prihlásilo desa
tímov. Po zapísaní sa súažiaci mohli naplno venova svojej
práci. Ani jeden èlen tímu sa nenudil, jeden krájal cibu¾ku,
druhý mäso, tretí chystal oheò, štvrtý zaobstaral vodu.
Divina, bravèové, hovädzie – výber mäsa bol na
samostatných súažiacich, tak ako aj dochutenie gu¾ášov
chutnými ingredienciami. Svoje tajomstvo si nechával
každý pre seba. Základom bolo správne orestova cibu¾u,
prida mäso, koreniny, podlia to všetko vodou alebo inou
tekutinou (napr. pivom).
Kým sa mäso dusilo, koneène si súažiaci mohli
oddýchnu pri dobrom poháriku a skvelej hudbe.
Nechýbala
¾udová hudba
s hus¾ami a
harmonikou
– Michaela
Stroková,
D i a n a
Naništová,
N i k o l a
Žofajová a
Radoslav
P a p á n ,
dolnokubínska kapela IDEA, lokèianska kapela
DARKSTONE a dychová kapela KÝÈERA LOKCA.
Samozrejme, organizátori nezabudli ani na najmenších, pre
ktorých zaobstarali nafukovací hrad, trampolínu...
Zaujímavý program èakal aj našich dôchodcov, ktorí boli po
svätej omši pozvaní do kultúrneho domu. Pochutnali si na
vynikajúcom gu¾áši od skvelého kuchára Milana Ronèáka
a pozreli si pekný program, ktorý si pre nich pripravili žiaci
základnej školy. Pán Ing. Miroslav Benian pre nich pripravil
zostrih toho, èo sa u nás v obci udialo za posledný rok.
Nezabudlo sa ani na odmeny pre najusilovnejších
žiakov Základnej školy s materskou školou Lokca. V
spolupráci s riadite¾om školy Mgr. Miroslavom

Šimulèíkom bolo odmenených 10 najlepších žiakov za
školský rok 2010/2011. Za svoju usilovnos získali vecné
ceny a pekné diplomy. „Nebolo vôbec ¾ahké vybra 10
najlepších žiakov, keïže máme ve¾a dobrých žiakov,“
dodal riadite¾.
Medzitým naši súažiaci postupne pridávali
zemiaky, niektorí aj zeleninu, priložili nejaké to polienko do
ohniska. A mohli sa naplno venova žrebovaniu tomboly, v
ktorej boli ve¾mi lákavé ceny. Tombola sa žrebovala s
prestávkami, aby napätie trvalo èo najdlhšie. Naši súažiaci
už pomaly pripravovali vzorky svojich gu¾ášov pre
porotcov. Snažili sa gu¾áš dochuti najlepšími koreninami,
pridali papriku, paradajky a gu¾áš bol hotový. Jeden z
porotcov dodal: „Gu¾áš musí vypada skvelo už naoko.“
Porota hodnotila farbu, správnu konzistenciu, tvrdos
surovín a chu.
Nakoniec sa porotcovia zhodli na takomto poradí: Na
1. mieste skonèil tím „Mäsiarstvo BARTOŠ“, na 2. mieste
tím „DHZ Lokca a na 3. mieste „KLIBOS Námestovo“. Po
odovzdaní cien a
blahoželaniach
sa zároveò
schy¾ovalo aj k
finálnej èasti
tomboly, v ktorej
nakoniec prvú
cenu vyhrala
D a n i e l a
Rabèanová,
ktorá si domov
odniesla poukaz na víkendový pobyt v Nízkych Tatrách.
Tento rok sa organizátori rozhodli pomôc aj deom z
farského klubu. A tak spolu s pánom farárom Mgr.
Jaroslavom Majdom a sestrami zorganizovali dražbu ich
desiatich najlepších obrázkov. Vyzbieralo sa 260 eur. Pán
farár pekne poïakoval a dodal: „Nikto neèakal taký
úspech.“ Potom už nasledovala len skvelá zábava s
kapelami a DJ v kultúrnom dome.
„Èakali sme možno viac súažiacich tímov, no i
napriek tomu si myslíme, že tento roèník patril medzi
najlepší“, dodali organizátori Ján Socha, Marek Reguli,
Juraj Jadroò a Vladimír Jadroò.
„Ïakujeme všetkým variacim i nevariacim. Chceme, aby
každý rok pribúdalo èo najviac súažiacich družstiev.“
Organizátori nám tiež prezradili, že na budúci rok sa
uskutoèní ïalší roèník Lokèianskeho kotlíka s novými
atrakciami.
Organizátori ïakujú sponzorom: BENCONT, PREDOS,
Obecný úrad LOKCA, DJ J&J, COOP Jednota, p. Milan
Maslan, JMV, EFN plus s.r.o, Sat ELECTRONIC I&R
Námestovo, Ma¾ovaný svet – Námestovo.
Pripravil: Vladimír Jadroò
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Separovaný zber
Elektronický a
elektrický odpad (
chladnièky, práèky,
sporáky, vysávaèe,
mobily, poèítaèe,...) –
vo¾ne uloži v deò
zberu k smetnej
nádobe
Plasty, tetrapaky, kovové obaly (
plastové obaly z nápojov a iných potravín – z
masla, jogurtov, PET fliaš, kozmetiky, z
èistiacich prostriedkov, obalové fólie, ..) –
vo¾ne uloži v uzavretých plastových
vreciach k smetnej nádobe
Sklo (prázdne sklenené f¾aše a úlomky
skla rôznej farby)- uklada do 1100 litrových
kontajnerov umiestnených pri Pohostinstve
Barák, pri obecnom úrade, pri bytovkách è.
465 a 466, pri bytovkách è. 272 a 273, pri
Pizzérii è. 426, pri RT – Baka¾a Ignác è. 401,
pri RT – Baka¾a František è. 2, pri Gassumbar è. 141, pri RT – Zelník è. 528, pri
Urbárkom dome è. 167
Papier ( staré noviny, knihy, èasopisy,
kartónové krabice,..) kontajner pri
Pohostinstve Barák
Textil ( šatstvo, textilné vrecia,
plachty, celty, kusy látok,..) v
uzatvorených plastových vreciach v
zberných dòoch
Nebezpeèný odpad ( batérie,
akumulátory, ..) vo¾ne uloži v deò zberu k
smetnej nádobe
Biologický odpad ( lístie, tráva, konáre
zo stromov, hlina,..) každá domácnos má
ma vlastné kompostovisko!!! Neuklada do
ve¾koobjemových kontajnerov a smetných
nádob!!
Stavebný odpad ( odpad zo stavebných
prác, murovka, tehly, kvadry, ..) likviduje sa v
spolupráci s obcou – nevhadzova do
ve¾koobjemových kontajnerov!!
Železo (kovové súèiastky, železný šrot,
pece, ..) ukladaè do kontajnera v areáli SEZ
Lokca
Obec zabezpeèí informovanos o dátume
zberu a vývozu separovaného odpadu
prostredníctvom miestneho rozhlasu, a
taktiež bude evidova zber plastov, textílii a
nebezpeèného odpadu.
V zmysle VZN è. 2/2007 o zbere, preprave
a zneškodòovaní komunálneho odpadu, ak sa
poplatník - fyzická osoba nezapojí do
separovaného zberu, sadzba poplatku sa zvýši
o 50% .
Pripravil: Obecný úrad
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Štruktúra obyvate¾stva obce
pod¾a pohlavia a veku
Triedenie populácie pod¾a urèitého
spoloèného znaku vytvára
konkrétnu populaènú štruktúru. K
základným demografickým
štruktúram patrí pohlavná a veková
štruktúra, ktoré významne
ovplyvòujú jednotlivé
demografické procesy - pôrodnos,
úmrtnos, potratovos, sobášnos,
rozvodovos, migráciu atï.
Reprodukèné správanie
ovplyvòujú i ïalšie štruktúry –
rodinný stav, vzdelanie, národnos
a náboženské vyznanie.
Pohlavie.
Ku koncu novembra 2011 bolo v
našej obci 2251 obyvate¾ov, z
ktorých bolo 50,73% mužov a
49,27% žien. Pomer pohlaví nie je
rovnaký už pri narodení.
Biologicky je podmienené, že sa
rodí viac chlapcov 106 na 100
dievèat. V okrese Námestovo ako v
jedinom v SR prevládajú ženy.
Postupne sa podiely mužov a žien
(pohlaví) vyrovnávajú a s vyšším
vekom zaèínajú prevažova v
populácií ženy. Je to spôsobené
jednak nadúmrtnosou mužov ako i
celkovým starnutím populácie.
Táto situácia sa zintenzívòuje v
kategórii 60 roèných a viac. V tejto
kategórií máme 325 spoluobèanov,
z èoho predstavuje podiel 38,77%
mužov a 61,23% žien.
Vek.
Veková štruktúra obyvate¾stva je
významným faktorom každej
populácie. Je ovplyvnená jednak
úrovòou reprodukèných procesov
(pôrodnosou a úmrtnosou) ako i
migráciou. Nako¾ko úroveò

Pozvánka
Dobrovo¾ný hasièský zbor
všetkých pozýva na
Štefanskú a silvestrovskú zábavu
úmrtnosti je relatívne stabilná a
migrácia je nevýznamná, vekovú
štruktúru obyvate¾stva determinuje
v súèasnosti najmä úroveò
pôrodnosti a plodnosti. Veková
štruktúra poukazuje na regresívny
vývoj populácie. Charakterizuje ju
každoroèný úbytok obyvate¾stva v
mladších vekových skupinách,
súvisiaci s prudko sa znižujúcou
pôrodnosou, ktorá je typická pre
obdobie posledných 20 rokov.
Samozrejme, že je to
celospoloèenský problém. Keïže
Orava je jedným z regiónov, kde
prírastok obyvate¾stva predstavuje
n a j v y š š i e h o d n o t y, è i ž e s
pôrodnosou sme na popredných
miestach a s úmrtnosou na
posledných, preto poèet
obyvate¾stva v našom kraji je
stúpajúci. Priemerný vek v našej
obci dosahuje hodnotu 34,56 roku
života, priemerný vek mužov je
33,94 rokov a priemerný vek žien je
35,81 rokov. Priemerný vek
obyvate¾ov nad 60 rokov je 68,84
rokov, priemerný vek mužov
predstavuje 68,47 rokov a žien
69,43 rokov. Do jedného roku
máme 28 detí a najstarších
obyvate¾ov vo veku 80 a viac 29
seniorov. Najstarší obyvatelia sú
Jozef Kramarèík 87 rokov, Mária
Homolová rod. Borovèíková 88r.,
Žofia Jadroòová rod. Papánová 88r.
Zdroj: ŠúSR, Oú Lokca
Pripravil: Peter Florek

V najbližšej budúcnosti sa plánuje preèíslovanie domov a budov
popisnými èíslami a taktiež oznaèenie ulíc. Preto prosíme obyvate¾ov
obce aby nám poskytli svoje nápady a návrhy. Oú

Lokèianske noviny sú noviny, ktorých zámerom je pravidelne prináša informácie o živote a dianí v našej obci pre všetkých jej obyvate¾ov. Prípadné postrehy, námety, otázky, vyjadrenia, ponuky na spoluprácu, pozitívne i negatívne ohlasy
alebo kritiky radi privítame na e-mailovej adrese lokcianskenoviny@gmail.com.
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