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O ŽIVOTE A DIANÍ V OBCI LOKCA : : : VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD ŠTVRŤROČNE

NA SLOVO SO STAROSTOM...

L

okčianske noviny naposledy vyšli
pred komunálnymi voľbami v roku
2006, potom nasledovala odmlka. V
druhej polovici roku 2008 vedenie obce
uznalo za vhodné, aby noviny opäť vychádzali. Aké dôvody Vás k tomu viedli?
Dôvodom vychádzania Lokčianskych novín
je prinášať potrebné informácie občanom z
našej obce. Ide o najrôznejšie informácie zo
života obce, zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, z fungovania
základnej a materskej
školy, zo sociálnej oblasti, z oblasti športu a
kultúry, informácie o
aktivitách
občianskej
iniciatívy.
Dôvodom
odmlky vo vychádzaní
novín bol nedostatok
ľudí, ochotných podieľať sa na práci súvisiacej s tvorbou novín,
resp. ich časová vyťaženosť. Snahou vedenia obce je tieto nedostatky odstrániť a
dosiahnuť, aby noviny mohli vychádzať
štyrikrát za rok.
Prejdime ku konkrétnym aktuálnym aktivitám prebiehajúcim v obci. Tou hlavnou
je projekt budovania kanalizácie a s tým
súvisiace činnosti.
Výsledkom tohto projektu je odkanalizovanie obce zhruba na úrovni viac ako 90 %
obytných domov a výmena vodovodného
potrubia v celkovej dĺžke približne 3500 m
v častiach Záhumnica, Hliník, od budovy
základnej školy smerom nadol, Komárnik,
ulica v Láne a v nových častiach obce. Súčasťou projektu je aj odstránenie starého a
vybudovanie nového vodojemu s objemom
2 x 150 m3.
Môžete priblížiť, v akom stave je realizácia
tohto projektu?
Zmluvný termín na dokončenie a odovzdanie celého diela spolu s úpravou povrchu
miestnych komunikácií, na ktorých sa práce
vykonávajú je február roku 2009. Dovtedy

môže obec iba čakať, či už sú práce vykonávané podľa časového plánu alebo nie.
Podľa nášho odhadu sú práce ukončené na
20-25 %, dôsledky z prípadného nedodržania termínu realizácie je možné vyvodzovať
až po jeho uplynutí. Treba podotknúť, že
subjekt, ktorý tieto dôsledky môže vyvodzovať, je výlučne investor, teda Oravská

vodárenská spoločnosť, nie obec Lokca.
Je podľa Vás dodržanie tohto termínu
reálne?
Investorom projektu je Oravská vodárenská
spoločnosť, dodávateľom je konzorcium
troch firiem, pre ktoré dodávajú práce ďalší
subdodávatelia. V prípade, že kapacity
subdodávateľských firiem nebudú v blízkom čase navýšené, je z nášho pohľadu
dokončenie a odovzdanie celého diela k
danému termínu nepravdepodobné, dôvod vidíme v nedodržiavaní časového harmonogramu prác, s takýmto stavom sa
určite nedá vyjadriť spokojnosť. Na okraj
môžeme poznamenať, že Oravská vodárenská spoločnosť je akciová spoločnosť, ktorej
akcionármi sú jednotlivé obce oravských
okresov, medzi nimi aj obec Lokca, ktorej
prislúcha približne 11 tis. akcií, za touto
spoločnosťou teda nestojí žiadny súkromný
vlastník.
Je teda v silách vedenia obce nejakým
spôsobom zasiahnuť a práce urýchliť?
Ako už bolo spomenuté, záväzným termínom, do ktorého musia dodávateľské firmy

NA AKTUÁLNU TÉMU
Každá obec sa snaží zachovávať tradície svojich otcov, no na
škodu nie je ani začať s novými.
Novou by mohla byť tradícia
osláv Dňa Lokce, ktorú by sme
chceli zahájiť dňa 31. augusta
2008 jej prvým ročníkom. Svoj
Deň oslávi naša obec prostredníctvom zaujímavého kultúrnosúťažného podujatia. Organizátori pripravili pre našich občanov
aj hostí pestrý celodenný program, ktorý sľubuje množstvo
zábavy.
Hlavným bodom dňa bude
„Občiansky kotlík“ – súťaž vo
varení gulášu sprevádzaná pestrým kultúrnym programom,
ktorý bude prebiehať na ihrisku
za budovou ZŠ. Do tejto súťaže
sa môžu prihlásiť družstvá zložené z obyvateľov alebo priateľov
našej obce, maximálny počet
členov jedného družstva je stanovený na 5 ľudí. Registrácia
súťažných družstiev bude prebiehať do 31. augusta do 9:00
hod., a to na tel. čísle 0907
717 918, alebo priamo pri zraze
družstiev, ktorý sa uskutoční 31.
augusta o 9:00 hod. v Kultúrnom
dome v Lokci. Súčasťou registrácie je úhrada zápisného vo výške
150,- Sk. Po registrácii bude
nasledovať oboznámenie súťažiacich s pravidlami – voda
a drevo potrebné na prípravu
gulášu sú zabezpečené, ostatné
príslušenstvo a suroviny si zabezpečia súťažiaci sami.
Slávnostný začiatok – zapálenie ohňa – je naplánovaný na
10:00 hod.
(pokračovanie na str. č. 2)
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odovzdať do užívania dokončené dielo, je hodnejšie riešenie danej situácie a schválifebruár 2009. Do tohto termínu Oravská lo nadstavbu tretieho nadzemného povodárenská spoločnosť ako investor nedis- dlažia na tejto budove. Na tento účel boli
následne vyčlenené finančné prostriedky vo
výške 2 090 547 korún, ide
vlastne o financie, ktoré sa
mali použiť na povrchovú
úpravu ciest, ktoré sú
opotrebované používaním
a časom. Ide o celkovú
úpravu miestnych komunikácií, ku ktorej vedenie
obce plánovalo pristúpiť
po dokončení projektu
odkanalizovania.
Keďže
tieto práce nie sú ukončené a rekonštrukcia ciest
nie je realizovateľná,
ponuje žiadnymi sankčnými opatreniami.
Ako už bolo spomenuté, obec Lokca, resp. obecné zastupiteľstvo rozhodlo o použití
jej vedenie, nedisponuje sankčnými opat- časti týchto finančných prostriedkov týmto
reniami vôbec, ani pred stanoveným ter- spôsobom.
Vybudovaním nového podlažia vzniknú
mínom, ani po ňom.
Medzi občanmi zaznievajú negatívne nové priestory. Máte nejakú konkrétnu
ohlasy na stav ciest, na ktorých práce predstavu o ich využití? Ako sa v súčassúvisiace s budovaním kanalizácie pre- nosti využíva areál a budovy bývalej SEZ?
Existuje niekoľko variantov o využívaní
biehajú.
Subdodávateľským firmám, ktoré tieto týchto priestorov. Stavebné práce sú vypráce vykonávajú, obec vydáva tzv. rozko- konávané tak, aby ostali otvorené možnospávkové povolenie, ktoré určuje časový ti najširšieho využitia v budúcnosti. Do
termín, do ktorého majú byť tieto miestne úvahy prichádza prenájom na kancelárske,
komunikácie opäť v náležitom stave, ide podnikateľské, sociálne účely, prípadne
teda o výslovnú povinnosť týchto firiem. vybudovanie bytových priestorov. KonObec vydala rozkopávkové povolenie pre krétne využitie ukáže čas. Čo sa týka
tie časti obce, kde tieto práce prebiehajú. ostatných priestorov bývalej SEZ, sú využíDodávateľské firmy určené termíny nedo- vané z hľadiska možností naplno, sú v
držali, s čím vedenie obce vyjadrilo nespo- prenájme pre viaceré súkromné firmy, časť
kojnosť aj písomnou formou. V súčasnosti priestorov využívajú mladí ľudia z našej
tento problém obec rieši tak, že vydáva obce ako posilňovňu. Ak by obec disponorozkopávkové povolenie iba na konkrétnu vala ďalšími priestormi, v súčasnosti by
časť obce, resp. ulicu a ďalšie povolenie dokázala prenajať aj tie. Areál je využívaný
aj ako zberné miesto kovového odpadu.
vydá až po ukončení prác na tejto ulici.
Ďalšou aktivitou, ktorá určite neunikla Aké výhody z prenájmu týchto priestorov
pozornosti občanov je vybudovanie nad- plynú pre obec po finančnej stránke?
stavby a novej strechy nad budovou býva- Obec tieto 2priestory prenajíma za cenu
300 Sk za m , čo je oproti minulosti nárast,
lej SEZ.
Ako občania vedia, dňa 25. júna sa aj ročný príjem do rozpočtu obce z tohto
našou obcou prehnala veterná búrka, prenájmu predstavuje zhruba 1 mil. korún.
ktorej sa neubránila ani strecha na budove Jednotlivé zmluvy s firmami, ktoré majú
bývalej SEZ a došlo k vzniku škody asi vo tieto priestory v prenájme, určite nie sú
výške 300 tis. korún. 26. júna 2008 bolo utajené.
zvolané mimoriadne zasadnutie obecného Tento rok sa začalo aj s rozsiahlou stazastupiteľstva, ktorého jediným bodom vebnou rekonštrukciou budovy Farského
programu bolo riešenie havarijného stavu úradu. Do akej miery sú aj tieto aktivity
na streche tejto budovy. Navrhnuté boli záležitosťou obce?
dve alternatívy – oprava, resp. vybudova- Priamo sa táto rekonštrukcia obce netýka,
nie novej strechy alebo nadstavba nového je to viac-menej záležitosť Cirkvi a miesttretieho podlažia spolu s vybudovaním neho spoločenstva farníkov. Vedenie obce
novej strechy. Vedenie obce sa zhodlo na si ale samozrejme uvedomuje úlohu Cirkvi
tom, že druhá možnosť predstavuje vý- v spoločnosti a v rámci svojich možností sa
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v maximálnej miere snaží prispieť spoluprácou.

Súperenie družstiev bude obohatené o sprievodné vystúpenia
harmonikovej, sláčikovej, dychovej a modernej hudby, za asistencie členov Červeného kríža bude
možné zmerať si krvný tlak
a cholesterol.
Okrem hlavnej súťažnej disciplíny sú pripravené aj ďalšie, ako
napríklad súťaž v pílení a rúbaní
dreva, v rýchlosti jedenia gulášu,
súťaže pre deti, žrebovanie tomboly o naozaj hodnotné ceny.
Súbežne s hlavným programom
bude prebiehať spoločenský program spojený s prezentáciou našej
obce a občerstvením pre dôchodcov v Kultúrnom dome – pôjde
o vystúpenie dychovej hudby,
premietanie amatkina, fotogalérií
a ocenenie detí, ktoré úspešne
reprezentovali našu obec.
Vyhodnotenie hlavnej súťaže je
naplánované na 17:30 hod., po
vyhodnotení bude nasledovať
večerná veselica.
Pevne veríme, že nám počasie
a nálada bude priať a všetkých
srdečne pozývame! Podporte
túto akciu svojou účasťou!

Budovanie novej nadstavby prebieha aj
na obecnej budove pri zdravotnom stredisku.
Ide o výstavbu dvoch dvojizbových a dvoch
jednoizbových sociálnych bytov. Ich výstavba je financovaná z dotácie ministerstva výstavby vo výške 25 %, pôžičky zo
Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške
75 %, pôžička z fondu rozvoja bývania je
úročená 1 %. Záujem o tieto byty obec
registruje už v súčasnosti. Tieto byty sú
chápané predovšetkým ako dočasné východisko pre ľudí, ktorí si v budúcnosti
plánujú riešiť alebo už riešia výstavbu
alebo kúpu vlastného rodinného domu,
resp. bytu.
Výstavba nových rodinných domov v obci
neustáva, rozsiahly nárast sa v blízkej
dobe očakáva v časti obce Pod Košariská.
Rozvoj obce je aj po tejto stránke vítaný. V
tejto lokalite sa nachádza spolu 27 pozemkov. Tieto pozemky vznikli rozparcelovaním jedného väčšieho, ktorý obec nadobudla od Cirkvi. Záujemca o kúpu pozemku
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musí spĺňať presne stanovené podmienky
– kupujúcim musí byť manželský pár, resp.
pár ktorý uzatvorenie manželstva vážne
plánuje, s trvalým pobytom v obci Lokca,
alebo z našej obce pochádzajú, začať s

výstavbou rodinného domu na pozemku sa
zaväzujú do dvoch rokov od uzavretia
kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania
tejto podmienky sa zaväzujú pozemok
vrátiť predávajúcemu, teda obci, spätným
prevodom v nadobúdacej cene. V súčasnosti je predaných, resp. schválených na
predaj 19 pozemkov, 2 pozemky zatiaľ nie
sú predané, ostatných 6 pozemkov zvažuje
obec využívať ako rozšírenie cintorína o
pohrebné miesta. Pravdepodobnejším
riešením problematiky cintorína sa ale javí
využitie týchto pozemkov ako náhrad za
súkromné pozemky nachádzajúce sa v
blízkosti súčasného cintorína. Táto možnosť prichádza do úvahy v prípade dohody
o výmene s majiteľmi týchto pozemkov.
Je otázka rozširovania obecného cintorína
naliehavá?
Cintorín v našej obci existuje od roku 1570.
Samozrejme, že vedenie obce chce zodpovedne pristupovať aj k tejto záležitosti,
ktorá sa každého z nás dotýka. V prípade,
že by kapacita cintorína nebola v budúc-

nosti postačujúca, ako najschodnejšie
riešenie prichádza do úvahy už spomínaná
zámena pozemkov. Možným riešením je aj
prekopávanie hrobových miest starších
ako 30 rokov. K organizácii a fungovaniu
obecného cintorína vydala obec všeobecne záväzné nariadenie, čím si
obec plní svoju povinnosť, ktorú jej ukladá
zákon. Okrem iného
upravuje výšku nájomného za hrobové miesto,
ktoré predstavuje sumu
300 Sk na 10 rokov, ďalším postupom bude uzatváranie
jednotlivých
zmlúv o prenájme hrobového miesta. Čo sa týka
vzhľadu cintorína, už v
týchto dňoch prebieha budovanie nového
oplotenia. Na cintoríne prebehla jeho
pasportizácia, teda vytvorenie databázy
hrobových miest, ktorá je v elektronickej
podobe prístupná aj pre verejnosť na
stránke www.slovenskecintoriny.sk. Touto
cestou by sme ešte chceli dôraznejšie
upozorniť občanov, že výstavba pomníkov
a náhrobných kameňov podlieha v zmysle
stavebného zákona ohlasovacej povinnosti
na Obecnom úrade. V prípade nerešpektovania tejto povinnosti môže Obec pristúpiť
k sankčným opatreniam v zmysle spomenutého zákona.
Aký je dôvod budovania nového oplotenia?
Dôvod je jednak praktický – staré oplotenie už dosluhuje, a jednak estetický –
miesto ako cintorín si určite zaslúži dôstojný vzhľad.
Aké ďalšie aktivity budú v obci prebiehať
v najbližšom čase?
Už teraz máme vypracovaných viacero
projektov týkajúcich sa rekonštrukcie
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miestnych komunikácií a chodníkov, no ich
realizácia musí počkať na dokončenie
projektu budovania kanalizácie a nového
vodovodného potrubia – v každom prípade rekonštrukcia ciest dlhodobo predstavuje jeden z najdôležitejších zámerov.
Ďalším významným projektom je budovanie inžinierskych sietí a verejného osvetlenia v lokalite Pod Košariská v súvislosti so
spomínanou výstavbou nových rodinných
domov. Do kompetencie obce ako zriaďovateľa spadá aj starostlivosť o miestnu
Základnú školu s materskou školou. Ešte
tento rok bude ukončené zateplenie hlavnej budovy základnej školy, úpravou rozpočtu obce došlo k presunu finančných
prostriedkov vo výške 250.000,-Sk na rekonštrukciu sociálnych zariadení na prvom
poschodí budovy školy. Na budove materskej školy sa nám podarilo ukončiť výmenu
okien a exteriérových dverí. Spolupráca
s vedením školy je bezproblémová, za čo
patrí vedeniu školy poďakovanie.
Obyvatelia našej, ale aj susedných obcí a
širšieho okolia nepochybne zaregistrovali,
že v našej obci vystúpi najznámejšia slovenská skupina Elán. Bude to určite kultúrny zážitok a vhodná príležitosť na zviditeľnenie obce.
Vedenie obce vyšlo v ústrety požiadavke
usporiadateľov koncertu a prenajalo na
túto akciu areál futbalového štadióna.
Neskrývame radosť z toho, že skupina Elán
vystúpi v našej obci, pevne veríme, že
usporiadateľom sa celú akciu podarí
zvládnuť a diváci si odnesú plnohodnotný
kultúrny zážitok a príjemný dojem z našej
obce. Ďalším kultúrnym podujatím, prostredníctvom ktorého sa budeme snažiť
prilákať návštevníkov a prezentovať našu
obec, bude akcia s názvom „Deň Lokce“,
ktorej priebeh organizuje poslanec obecného zastupiteľstva MUDr. J. Socha. (PK, ZR)

UZNESENIE č.1
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.1.2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.
Berie na vedomie
1. žiadosť Lednickej Marty, bytom Lokca č. 367 o
získanie pôdy do osobného vlastníctva
2. žiadosť p. Majchera Jozefa, bytom Lokca č. 281 o
súhlas k výstavbe elektrodielne a miestnej komunikácie p. č. 651/1
3. žiadosť Šmiheľa Ľuboša a manž. Ivety, obaja
bytom Lokca č. 273 o odkúpenie neknihovanej pôdy
s tým, že sa rozhodne na budúcom zastupiteľstve
4. žiadosť Palugu Milana manž. Ľubomíry, obaja
bytom Lokca č. 467 o odkúpenie stavebného pozemku
5. žiadosť Mgr. Gabriely a Rastislava Janíka, obaja
bytom Lokca č. 436 o odkúpenie stavebného po-

zemku v lokalite Pod Košariská číslo parcely č. KN
2336/20
6. žiadosť Mareka Gemeľu, bytom Lokca č. 301 o
odkúpenie záhrady parc.č. KN 651/14 o výmere 128
m2
7. žiadosť o návrh dvoch kandidátov z radov občanov na prísediacich súdu
8. vzdanie sa 50% zo schváleného objemu odmeny
za rok 2007 starostom obce
B.
Schvaľuje
1. - výstavbu bytového domu - nadstavbu Zdravotného strediska – 4 bytové jednotky (b.j)

- spôsob financovania 75 % úver zo ŠFRB a 25 %
dotácia z MVRR SR
- vyčleniť vlastné zdroje obce na predmetnú stavbu
v potrebnej výške
- prerozdelenie rozpočtu roka s tým, že po pridelení
prostriedkov budú do príjmov a
výdavkových položiek zahrnuté dotačné a úverové čiastky súvisiace s financovaním
výstavby predmetného BD - nadstavby ZS 4 b.j.
- obec sa zaväzuje zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru vrátane úroku počas celej doby jeho
splatnosti
OZ poveruje starostu obce:
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- zabezpečením všetkých úkonov spojených s
prípravou predmetnej stavby BD- nadstavby ZS - 4
b.j.
- predložením žiadosti na ŠFRB na získanie úveru a
na MVRR SR na získanie dotácie
2. rozpočet obce Lokca na roky 2008 -2010
3. VZN č.1/2008 upravujúce spôsob prenájmu
obecných nájomných bytov
4. odpredaj neknihovanej pôdy - parcela č. KN
650/3 o výmere 213 m2 vyčlenenú GP
č.31562388-16/2003 pre
Miroslava Žilinca,
bytom Lokca č. 452 v cene 30,-Sk/m2
5. odpredaj neknihovanej pôdy - parcela č. KN
2183/14 - záhrada o výmere 75 m2 vytýčenej GP č.
37048201-99/2005 pre Paľa Jána, bytom Lokca
č.375 v cene 30,-Sk/m2.
6. odpredaj pozemku parcela č. KN 2181/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 pre p.
Kšenzuláka Mariána a manž. Helenu, bytom Lokca
č. 376 v cene 30,-Sk/m2
7. uzatvorenie zmluvy BOZP pre p. Lukáčika Igora,
bytom Lokca č.261, na dobu neurčitú
8. odmenu p. Vajdiarovi Dušanovi, bytom Lokca č.
448, vo výške 3.000,-Sk

9. odmenu p. Tarabovi Milanovi, bytom Lokca č. 427
vo výške 2.900,-Sk
10. rozšírenie okruhu osôb , ktorým sa zabezpečuje
stravovanie, o osobu starostu obce
11. zakúpenie stolov do zasadacej miestnosti pri
OcÚ Lokca
12. prijatie bankovej záruky vo výške 4.419.000,-Sk
za úver zo ŠFRB na nadstavbu ZS-4b.j. Lokca
13. vystavenie vlastnej vista blankozmenky v prospech Dexia banky Slovensko a.s. za účelom zabezpečenia bankovej záruky
14. preplácanie paušálneho poplatku za telefón pre
Ignáca Lipničana, bytom Lokca č. 479, veliteľa
Obecného hasičského zboru Lokca
C.
Súhlasí
1. s vyradením majetku obce k 31.12.2007
2. so zaregistrovaním Obecného športového klubu
Lokca
3. s výstavbou garáže p. Florkovi Milanovi a manž.
Marte, obaja bytom Lokca č. 530, na parc.č. KN
623/43

8/2008
D.
Vyhlasuje
1. voľbu hlavného kontrolóra obce Lokca , ktorá sa
uskutoční dňa 7.3.2008
E.
Neschvaľuje
1. žiadosť p. Hrubjáka Karola, bytom Lokca č. 526, o
vydláždenie chodníka pred rodinným domom
2. žiadosť p. Borisa Ilieva, bytom Hruštín č. 622/11,
o odkúpenie stavebného pozemku
E.
Ukladá
1. stavebnej komisii vykonať ohliadku a podať
stanovisko k žiadosti p. Majchera Jozefa, bytom
Lokca č. 281, o súhlas k výstavbe elektrodielne a
miestnej komunikácie p. č. 651/1
F.
Konštatuje, že
1. stavebné pozemky v lokalite Pod Košariská sú
určené na odpredaj žiadateľom s trvalým pobytom
v obci Lokca
G.
Ruší
1. uznesenie č.5 zo dňa 10.8.2007 bod D 1

UZNESENIE č.2
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. januára 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.
Berie na vedomie
1. Audit obce Lokca za rok 2007
B.

1. záverečný účet obce Lokca za rok 2007 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. zmeny a doplnky Zriaďovacej listiny príspevkovej
organizácie - Obecného podniku Lokca , založenej
uznesením č.4 pod B. písm. g) zo dňa 17.4.1999

Schvaľuje

3. použitie rezervného fondu vo výške 280 tis. Sk a
výsledku hospodárenia za rok 2007 vo výške
1.320.719.19,- Sk na majetko-právne vysporiadanie
pozemkov

UZNESENIE č. 3
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 7. marca 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie
1. informáciu o pozvánke z družobného mesta
Počátky v termíne od 19.6. - 22.6.2008
2. žiadosť p. Denisy Pidíkovej, rod. Kudjakovej,
bytom Oravská Polhora č.976, o odkúpenie stavebného pozemku v lokalite Pod Košariská
3. žiadosť Moniky a Mariána Michalčíka , bytom
Lokca č. 486, o odkúpenie stavebného pozemku v
časti obce Pod Košariská
4. žiadosť p. Márie Buganovej, bytom Lokca č. 244,
o poskytnutie finančného príspevku
5. žiadosť p. Vajdiara Jozefa, bytom Lokca č. 273, o
súhlas na vybudovanie garáže na parcele č.KN
651/1
6. žiadosť p. Michalčíka Františka, bytom Lokca
č.338, k odkúpeniu pozemku parc. č. KN 2182/11zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 a
parcela č. KN 2238/17 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 45 m2, ktoré boli vytvorené z neknihovanej pôdy GP č.17883369-053/2007 zo dňa
19.7.2007
7. informáciu o pokračovaní prác na ROEP obce
8. informáciu o návrhu oplotenia miestneho cintorína
9. informáciu o technickom návrhu NN siete v časti
Pod Košariská
B.
Schvaľuje
1. prevod vlastníctva na meno a v cene zvyčajnej v
mieste a čase vykonania právneho úkonu to je 93,Sk/m2 pre:
a/ Smolár Martin, rod. Smolár, nar. 16.8.1981 a
manž. Martina, rod. Janíková, nar. 28.7.1985, obaja

bytom Lokca č. 416, parc.č.2336/23 - TTP o výmere
796 m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca na
výstavbu rodinného domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné
právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej
cene.
b/ Subjak Jozef, rod. Subjak, nar.16.3.1971, bytom
Novoť 805 a manž. Katarína, rod. Kušnieriková, nar.
16.5.1981, bytom Lokca č. 85, parc.č. 2336/24 - TTP
o výmere 796 m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca
na výstavbu rodinného domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej
cene.
c/ Amighetti, Marco, rod. Amighetti, nar.3.2.1951,
bytom Hattalova 341/7, Námestovo a manž. Amighetti Renáta, rod. Zábelová, nar. 10.11.1973, bytom
Lokca č. 431, parc.č. 2336/28 - TTP o výmere 823
m2 zapísané na LV č.1077 na výstavbu rodinného
domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa
§ 602 ods.1 OZ predkupné právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou rodinného domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od uzavretia Kúpnej
zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky

pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným
prevodom v nadobúdacej cene.
d/ Kurek Marián, rod. Kurek, nar. 19.4.1982, a
manž. Eva , rod. Volná, nar.26.5.1983, bytom Lokca
č. 551, parc.č. 2336/31 - TTP o výmere 812 m2
zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca na výstavbu rodinného domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje
podľa § 602 ods.1 OZ predkupné právo. Kupujúci sa
zaväzuje započať s výstavbou rodinného domu na
predmetnom pozemku do 2 rokov od uzavretia
Kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej cene.
e/ Tomaštík Miroslav, rod. Tomaštík, nar. 4.5.1975
a manž. Marcela, rod. Kormaňáková , nar.
27.4.1977, obaja bytom Lokca č. 194, parc.č.
2336/21- TTP o výmere 776 m2 zapísané na LV
č.1077 k.ú. Lokca na výstavbu rodinného domu.
Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602
ods.1 OZ predkupné právo. Kupujúci sa zaväzuje
započať s výstavbou rodinného domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od uzavretia Kúpnej
zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky
pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným
prevodom v nadobúdacej cene.
f/ Kukla Ľuboš, rod. Kukla, nar. 14.3.1982 a manž.
Mária , rod. Dendisová, nar. 4.10.1982, obaja
bytom Lokca č. 41, parc.č.2336/32 - TTP o výmere
920 m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca na výstavbu rodinného domu. Obec - Lokca predávajúci si
vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné právo.
Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou rodinného
domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od
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uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania
tejto podmienky pozemok vráti predávajúcemu
(obci) spätným prevodom v nadobúdacej cene
g/ Škunta Jozef, rod. Škunta, nar.3.10.1983 a manž.
Škuntová Monika, rod. Ončáková, nar.9.5.1982,
obaja bytom Babín č.160 , parc.č. 2336/30 - TTP o
výmere 918 m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca na
výstavbu rodinného domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné
právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej
cene.
h/ Miškovčík Jozef, rod. Miškovčík, nar. 19.2.1980,
a manž. Mgr. Monika, rod. Laššáková ,
nar.20.7.1981, obaja bytom Lokca č. 165, parc.č.
2336/26 - TTP o výmere 823 m2 zapísané na LV
č.1077 k.ú. Lokca na výstavbu rodinného domu.
Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602
ods.1 OZ predkupné právo. Kupujúci sa zaväzuje
započať s výstavbou rodinného domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od uzavretia Kúpnej
zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky
pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným
prevodom v nadobúdacej cene.
i/ Ing. Benian Miroslav rod. Benian, nar. 24.2.1979
a manž. Mgr. Petra, rod. Florková, nar.10.6.1979,
obaja bytom Lokca č.490, parc.č.2336/27 - TTP o
výmere 824 m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca
na výstavbu rodinného domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej
cene.
j/ Kukla Maroš, rod. Kukla, nar.20.11.1979 a manž.
Anna rod. Juričáková, nar. 3.8.1981, obaja bytom
Lokca č. 50, parc.č. 2336/22 - TTP o výmere 796 m2
zapísané na LV č. 1077 k.ú. Lokca na výstavbu
rodinného domu.
Obec Lokca - predávajúci si
vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné právo.
Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou rodinného
domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od
uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania

tejto podmienky pozemok vráti predávajúcemu
(obci) spätným prevodom v nadobúdacej cene.
2. VZN o príspevku pri narodení druhého a ďalšieho
dieťaťa
3. smernicu o verejnom obstarávaní
4. rozpočet ZŠ s MŠ Lokca 71 na originálne kompetencie vo výške 3.450.000,-Sk nasledovne:
2.070 tis.,-Sk - MŠ
1.150 tis,-Sk - ZŠS
230 tis,-Sk - ŠKD
5. žiadosť ZŠ s MŠ Lokca 71 o poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov vo výške
108.185,98,-Sk pre činnosť ZŠ s MŠ Lokca
6. rozpočet Obecného podniku Lokca na rok 2008
7. kompetenciu starostovi Obce Lokca na vykonávanie zmien rozpočtu - presunov medzi položkami v
priebehu rozpočtového roka vo výdavkovej časti
bežného rozpočtu v jednotlivých oddieloch schváleného rozpočtu v zmysle ekonomickej klasifikácie vo
výške 10.000,-Sk
8. dodatok ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa
9.8.2007, kde sa stanovuje kúpna cena za celý
predmet zmluvy vo výške 1.785.000,-Sk
9. plán zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne:
16.5.2008,
11.7.2008,
12.9.2008,
14.11.2008, 12.12.2008
10. prenájmom štadióna v Lokci na koncert skupiny
Elán konaného dňa 29.8.2008 s nasledovnými
podmienkami:
a/ zložiť zábezpeku vo výške 50.000,-Sk
b/ zaplatiť dopredu nájom za priestory vo výške
200.000,-Sk
C.
Súhlasí
1. s otvorením pobočky stávkovej spoločnosti NIKE v
pohostinstve Barťák
2. s odňatím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu pozemkov Pod Košariská a to parcely podľa
KN:
2336/4,2336/5,2336/6,2336/7,2336/8,2336/9,2336
/10,2336/11,2336/12,2336/13,2336/14,
2336/15,2336/16,2336/17,2336/18,2336/19,2336/
20,2336/21,2336/22,2336/23,2336/24,
2336/26, 2336/27, 2336/28,2336/29, 2336/30,
2336/31, 2336/32, 2336/33,2336/34 - ktoré budú
použité na výstavbu rodinných domov a parcely
podľa KN : 2336/36, 2237, 2336/38,
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2336/37, 1008/23, 1008/24, 1008/25, 1008/26,
1008/27, 1008/28,1008/29, 1008/31,1008/32,
1008/33,
1008/34,
1008/35,
1008/39,
1008/40,1008/58 - ktoré budú použité na výstavbu
miestnych komunikácií
3. s vybudovaním základnej stanice telekomunikačného stožiara s cieľom vybudovať rádiotelekomunikačnú mobilnú sieť v lokalite Klinec na parcele
č.1044 pre firmu T-Mobile
D.
Volí
1. za hlavného kontrolóra obce Lokca Ing. Jadroňovú Annu, bytom Lokca 249
E.
Navrhuje
1. kandidátov na prísediacich sudcov : Mgr. Šimulčík
Miroslav, bytom Lokca č.546, p. Lipničan Ignác,
bytom Lokca č. 479
F.
Ruší
1. uznesenie č.6 pod bodom C/6 zo dňa 12.10.2007
G.
UKLADÁ
1. sociálnej komisii prešetriť a posúdiť príjem p.
Buganovej Márie a podať stanovisko k poskytnutiu
finančného príspevku
2. stavebnej komisii posúdiť a podať stanovisko k
žiadosti o súhlas k výstavbe - garáže p. Vajdiara
Jozefa, bytom Lokca č. 273 na parc.č. KN 651/1
3. stavebnej komisii posúdiť a podať stanovisko k
žiadosti Michalčíka Františka, bytom Lokca č.338 k
odkúpeniu pozemku parc.č.KN 2182/11-zastavané
plochy a nádvoria o výmere 52 m2 a parcela č. KN
2238/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 45
m2, ktoré boli vytvorené z neknihovanej pôdy GP
č.17883369-053/2007 zo dňa 19.7.2007
4. stavebnej komisii uskutočniť výber oplotenia
cintorína v zmysle projektu a ďalších návrhov
H.
KONŠTATUJE, že
1. žiadosti občanov: p. Maslana Jozefa a manž. Evy,
obaja bytom Lokca č. 422,
p. Slovíka Slavomíra a manž. Marcely, obaja bytom
Lokca č. 365,
p. Žilinca Stanislava a manž. Ivety , obaja bytom
Lokca č. 283, o odkúpenie stavených pozemkov v
lokalite Pod Košariská budú opätovne prejednávané
na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva

UZNESENIE č. 4
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.mája 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.
Berie na vedomie
1. žiadosť p. Gemeľu Petra, bytom Lokca č. 553, o
vydanie súhlasu na výstavbu hospodárskej budovy
2. žiadosť p. Klobučníka Dušana, bytom Lokca č. 98,
o prenájom kotolne s uholňou v areáli bývalej SEZ
3. žiadosť p. Buganovej Márii, bytom Lokca č. 244,
4. žiadosť p. Červeňovej Dagmar - vedúcej pošty
Lokca
5. žiadosť Bombjaka Martina, bytom Lokca č.423, o
pridelenie stavebného pozemku
6. žiadosť Vajdiara Antona, bytom Námestovo Vojenské 2012, o prenájom bytovej jednotky
7. žiadosť Pišiaka Rastislava s manž. Luciou, bytom
Lokca č. 471, o pridelenie bytu
8. žiadosť firmy Drevoefekt Námestovo o prenájom
haly v bývalej SEZ
9. žiadosť p. Maslana Júliusa, bytom Lokca č. 585, o
vytýčenie a úpravu prístupovej pozemnej komunikácie

10. žiadosť Huráka Martina a manž. Oľgy, bytom
Lokca č.45, o príspevok pri narodení druhého a
ďalšieho dieťa
11. žiadosť Dudášikovej Adriany, bytom Lokca č.
272, o príspevok pri narodení druhého a ďalšieho
dieťa
12. žiadosť Kramarčíkovej Marcely, bytom Lokca č.
467, o príspevok pri narodení druhého a ďalšieho
dieťa
13. informáciu MUDr. Sochu Jána o návrhu webovej
stránky obce
14. informáciu starostu obce z jednania s SPF Dolný
Kubín
15. žiadosť o súhlas s oplotením pozemku pri rodinnom dome Homolu Vladimíra, bytom Lokca č.587
B.
Schvaľuje
1. odpredaj parcely č. KN 258/3 o výmere 64 m2,
ktorá bola vytvorená z neknihovanej pôdy GP č. LS13/2005 zo dňa 15.1.2005 vyhotovený Ing. Levom

Švárnym - GEOPLÁN Dolný Kubín a parcelu č. KN
258/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53
m2 zapísaná na LV č.1077 pre p. Šmiheľa Ľuboša a
manž. Ivetu, obaja bytom Lokca č.272, v cene 110,Sk/m2
2. VZN č.4/2008 o poskytovaní dotácie z rozpočtu
obce
3. prevod vlastníctva na meno a v cene zvyčajnej v
mieste a čase vykonania právneho úkonu to je 93,Sk/m2 pre:
a/ Bakaľu Patrika, rod. Bakaľa, nar. 31.8.1984 a
manž. Janu, rod. Papánová, nar. 10.5.1988, obaja
bytom Lokca č. 401, parc.č.2336/15 - TTP o výmere
869 m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca na
výstavbu rodinného domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné
právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od
uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade
nedodržania tejto podmienky pozemok vráti pre-
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dávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej cene.
b/ Mgr. Gabriela Janíková, rod. Sihelská, nar.
5.7.1981 a manžel Rastislav Janík, rod. Janík, nar.
20.11.1976, obaja bytom Lokca č. 436,
parc.č.2336/29 - TTP o výmere 823 m2 zapísané na
LV č.1077 k.ú. Lokca na výstavbu rodinného
domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa
§ 602 ods.1 OZ predkupné právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou rodinného domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od uzavretia Kúpnej
zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky
pozemok vráti
predávajúcemu (obci) spätným
prevodom v nadobúdacej cene.
c/ Žilinec Stanislav, rod. Žilinec, nar. 1.3.1964 a
manž. Iveta rod. Gracíková, nar. 23.9.1967, obaja
bytom Lokca č.283, parc.č.2336/34 - TTP o výmere
1184 m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca na
výstavbu rodinného domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné
právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od
uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade
nedodržania tejto podmienky pozemok vráti
predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej cene.
d/ Maslan Jozef, rod. Maslan, nar. 8.10.1967 a
manž. Eva, rod. Koľadová, nar. 25.10.1965, obaja
bytom Lokca č.422, parc.č.2336/17 - TTP o výmere
877m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca na
výstavbu rodinného domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné
právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej
cene.
e/ Slovík Slavomír, rod. Slovík, nar. 28.4.1976 a
manž. Marcel, rod. Janíková, nar. 14.10.1977, obaja
bytom Lokca č. 365, parc.č.2336/20 - TTP o výmere
882 m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca na
výstavbu rodinného domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné
právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od
uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade
nedodržania tejto podmienky pozemok vráti
predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej cene.
f/ Sojka Peter, rod. Sojka, nar. 1.9.1982, bytom
Lokca č. 490, parc.č.2336/18 - TTP o výmere
874 m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca na
výstavbu rodinného domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné
právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od
uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade
nedodržania tejto podmienky pozemok vráti
predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej cene.
g/ Remková Vlasta , rod. Remková, nar.12.4.1979,
bytom Lokca č. 336, parc.č.2336/19 - TTP o výmere
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885 m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca na
výstavbu rodinného domu. Obec Lokca - predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné
právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od
uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade
nedodržania tejto podmienky pozemok vráti
predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej cene.
4. smernicu o obehu účtovných dokladov
5. zmenu VZN o prenájme nebytových priestorov
vo vlastníctve obce Lokca s platnosťou od 1.8.2008
a/ zdravotnícke priestory 350,-Sk/m2/rok
b/ obchodné priestory 450,-Sk/m2/rok
c/ výrobné priestory 300,-Sk/m2/rok
6. použitie finančných prostriedkov získaných z
vlastnej činnosti pre ZŠ s MŠ Lokca
Poplatky MŠ - 11.036,-Sk
Poplatky ŠKD - 3.400,-Sk
Réžia ŠJ - 107.669,-Sk
Aktivačná činnosť - 6.800,-Sk
Nájomné - 8.900,-Sk
Odpredaj vyradených stolov - 300,-Sk
Preplatok el. energie za rok 2007 - 9.561,50,-Sk,
spolu: 147.676,50,-Sk
7. výstavbu oplotenia miestneho cintorína
8. odpredaj parcely č. KN 2182/11 o výmere 52 m2
a parcely č. KN 2238/17 o výmere 45 m2, ktorá bola
vytvorená z neknihovanej pôdy GP č.17883369053/2007 pre p. Michalčíka Františka, bytom Lokca
č. 338 v cene 50,-Sk/m2
9. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Lokca
10. použitie finančných prostriedkov vo výške
12.000,-Sk z predaja vlečky na údržbu techniky
Obecného podniku Lokca
11. zmenu rozpočtu - zvýšenie dotácie o 80.000,-Sk
pre Obecný podnik Lokca na náter strechy a údržbu
Domu smútku a zníženie rozpočtu oddiel DS - údržba o 80.000,-Sk
12. nákup krovinorezu a motorovej píly
13. zmenu rozpočtu - presun finančných prostriedkov vo výške 400.000,-Sk z oddielu miestne komunikácie na oddiel ZŠ s MŠ Lokca na zateplenie fasády
ZŠ s MŠ Lokca
14. vypracovanie GP na miestne komunikácie v
lokalite Záhumnica pod cestou

5. s výstavbou garáže p. Vajdiara Jozefa, bytom
Lokca č. 273, na parcele č.KN 651/1 s tým, že umiestnenie stavby vytýči pracovník stavebného úradu
6. s prevodom finančných prostriedkov obce na
terminované vklady
7. so zakúpením kamerového systému
8. s nákupom a osadením basketbalových košov na
miniihrisku s umelým trávnikom
9. so zámerom obce prijať VZN o pripojiteľnosti
domácností na verejnú kanalizáciu

C.
Súhlasí
1. so zmenou osadenia stavby polyfunkčného domu
na pozemku parc.č.258/2 p. Šmiheľa Ľuboša a manž.
Ivety, obaja bytom Lokca č. 272, podľa predloženej
žiadosti
2. s realizáciou stavby zásobovania vodou a kanalizácie Oravského regiónu, Etapa II.v rozsahu právoplatnej projektovej realizácie
3. so zaradením obce Lokca do územia pôsobnosti
miestnej akčnej skupiny v prístupe LEADER pre
územie Horná Orava
4. s výstavbou dielne p. Majchera Jozefa, bytom
Lokca č. 281, na parcele č. KN 392 s tým, že prístupovú komunikáciu k dielni riešiť cez pozemok žiadateľa parc.č. KN 391/1 a parc.č. KN 392

F.
Deleguje
1. členov rady školy ZŠ s MŠ Lokca
a/ Ing. Valčičák Miroslav, bytom Lokca č. 264
b/ MUDr. Prádel Michal, bytom Lokca č.265
c/ Badár Ján, bytom Lokca č.280

D.
Ukladá
1. stavebnej komisii posúdiť žiadosť p. Gemeľu
Petra, bytom Lokca č. 553, o vydanie stavebného
povolenia na výstavbu hospodárskej budovy
2. stavebnej komisii a obecnej rade posúdiť žiadosť
p. Klobučníka Dušana, bytom Lokca č. 98, o prenájom kotolne s uholňou
3. stavebnej komisii posúdiť riešenie chodníka pre
peších na Polianku
4. sociálnej komisii posúdiť žiadosť o príspevok pri
narodení dieťaťa p. Huráka Martina, bytom Lokca č.
45
5. sociálnej komisii posúdiť žiadosť o príspevok pri
narodení dieťaťa p.Dudášikovej Adriane, bytom
Lokca č.272
6. sociálnej komisii posúdiť žiadosť o príspevok pri
narodení dieťaťa p. Kramarčíkovej Marcely, bytom
Lokca č. 467
E.
Neschvaľuje
1. žiadosť Mgr. Evy Dvorštiakovej, Veterná 151/17,
Námestovo, o odkúpenie stavebného pozemku v
k.ú. Lokca
2. žiadosť p. Rastislava Svetláka, Hviezdoslavova
29/41, o pridelenie stavebného pozemku na výstavbu rodinného domu v k.ú. Lokca
3. žiadosť Ing. Jána Majzela a manž. Mgr. Márie
Majzelovej, obaja bytom Hruštín, Pod príslopom
177/34, o pridelenie stavebného pozemku v k.ú.
Lokca
4. žiadosť p. Olašáka Jána a manž. Lenky Olašákovej, obaja bytom Breza o odpredaj stavebného
pozemku v k.ú. Lokca
5. zmluvu o spolupráci pri príprave a realizácii
projektu " Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, Etapa II"

G.
Žiada
1. starostu obce zabezpečiť úkony spojené s majetko-právnym vysporiadaním pozemku PK parcely
č.36 v k.ú. Lokca
2. starostu obce zabezpečiť vytýčenie hranice medzi
neknihovanou pôdou a parciel vo vlastníctve p.
Homolu Vladimíra, bytom Lokca č. 587

UZNESENIE č. 5
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.júna 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.
1.

Schvaľuje
nadstavbu 3 nadzemného podlažia na budove č. 500 v súvislosti s odstránením havarijného stavu strechy spôsobenej živelnou udalosťou
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ŽIVOTA ŠKOLY
Školský

rok
2007/2008
bol pre našu
školu rokom
úspešným. Už
v septembri a
októbri sme
mohli s potešením zbierať
plody našej
predchádzajúcej práce
na rôznych
projektoch
predložených
Ministerstvu školstva SR a iným predkladateľom projektových výziev. Zo štátneho rozpočtu škola prostredníctvom troch úspešných
projektov získala finančné prostriedky na
vybudovanie jazykového laboratória a na
elektronizáciu, modernizáciu a obnovu knižného fondu školskej knižnice, ktorá sa už roky
nevyužívala z dôvodu neaktuálnych knižných
materiálov a nevyhovujúceho prostredia.
Ďalej sme získali financie na vybudovanie
„enviro kútika“ na školskom dvore, ktorý bude
slúžiť nielen pre chvíle oddychu, ale aj ako
„environučebňa“, teda trieda v prírode. Z
pridelených prostriedkov sme mohli skultúrniť i prostredie pred školou, kde dochádzajúci žiaci z Ťapešova a Vasiľova čakajú
na školský autobus. Celkovo sme v rámci
úspešných projektov v minulom šk. roku
získali 730 tisíc korún. Žiaľ, úspešní sme
neboli v predloženom projekte modernizácie našej školskej jedálne, kde sme mali
možnosť získať dotáciu v hodnote 300 tisíc
korún. Nevzdávame sa však a v nasledujúcom roku budeme na danom projekte opäť
pracovať, aby sme mali možnosť skultúrniť
a skvalitniť školské stravovanie našich detí.
Reagovali sme aj na iné výzvy MŠ SR a dúfame, že snaha a úsilie všetkých zamestnancov
školy, ktorí svoj voľný čas a energiu venujú
pozdvihnutiu kultúrnej a výchovno – vzdelávacej úrovne v našej škole, nebude márna.
Okrem projektov sa nám darilo aj v iných
oblastiach. Zrealizovali sme výmenu laminátovej podlahy v zborovni, vymaľovali sa niektoré
triedy a jedáleň, bola prevedená prestavba
skladu učebníc pri telocvični na šatňu, čím
sme zabezpečili, že priestory telocvične vyhovujú z hľadiska bezpečnosti požiarno – evakuačným požiadavkám. Sklad učebníc bol premiestnený do priestorov pri dielňach. Úspešná
bola i spolupráca s Obcou, za čo sa chceme
poďakovať p. starostovi a obecnému zastupiteľstvu. V súčasnosti ešte prebiehajú finálne
práce na rekonštrukcii obvodového plášťa

budovy ZŠ a v celom objekte boli kompletne
vymenené okná. Na budove MŠ bola dokončená výmena okien a exteriérových dverí. V
najbližšej dobe chceme v spolupráci s Obcou
vyriešiť problém rekonštrukcie sociálnych
zariadení pre chlapcov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave z hľadiska hygieny i kultúry.
V minulom šk. roku navštevovalo školu 434
žiakov, z toho 219 chlapcov a 215 dievčat. V
školskom roku 2008/2009 to bude 424 žiakov.
V zložení pedagogického zboru nastali v uplynulom období zmeny. Po desiatkach rokov
tvorivej práce darovanej našim deťom sa
dočkali zaslúženého dôchodku pani učiteľky
Mgr. Margita Hríňová, Mgr. Anna Trojáková a
p. Žofia Baláková. Patrí im naše poďakovanie.
Novými osobnosťami v zbore sú Mgr. Lucia
Špitálová, Mgr. Petra Jurigová, Mgr. Mária
Strempeková, Mgr. Petra Benianová. Poďakovanie za rok práce v našej škole patrí p. uč.
Mgr. Anne Srogoňovej a opäť medzi nami
privítame p. uč. Mgr. Evu Fejovú.
Smerovanie a strategické zameranie našej
školy vo výchove a vzdelávaní bude i naďalej
orientované na posilnenie výučby cudzích
jazykov a informatiky. Profil školy, ktorý
chceme vytvoriť, súvisí s trendom a požiadavkami súčasného života. V dnešnej dobe sa za
gramotného už nepovažuje človek, ktorý vie
čítať a písať, ale ovládanie práce s počítačom a
znalosť cudzích jazykov, najmä angličtiny, je
pre praktický život v rámci Európskej únie

nevyhnutnosťou. Cieľom základného vzdelávania je poskytnúť všetkým žiakom bez rozdielu možnosť pripraviť sa pre život, až na strednom stupni vzdelávania dochádza k profilácii
podľa ich schopností.
V uplynulom šk. roku mali naši žiaci možnosť
pracovať v rôznych záujmových útvaroch,
celkovo deti navštevovali 25 krúžkov, kde sa
venovali rôznym druhom športu, matematike,
chemickým pokusom, gramatike, počítačom,
výtvarnému a literárnemu umeniu, tancu,
rybárčeniu, učili sa variť chutné jedlá a uplatnenie našli i tí, ktorým učaroval dobrovoľný
hasičský zbor. Nadané deti majú možnosť
navštevovať hudobný a tanečný odbor ZUŠ
Jánoš, ktorej priestory pre činnosť poskytuje
naša škola. Všetkým pedagógom, ktorí sa
venovali našim žiakom v rámci svojho voľna
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úprimne ďakujeme a pevne veríme, že i v
budúcom šk. roku bude paleta krúžkov v škole
pestrá. Taktiež internetová kaviareň, ktorá
bola širokej verejnosti bezplatne k dispozícii
jedenkrát týždenne, bude sprístupnená i
naďalej.
Naša škola má veľa šikovných a talentovaných
žiakov a úlohou nás, pedagógov, je objaviť ich
a podporovať ich nadanie. Môžeme povedať,
že sa nám to darí. Samozrejme, že bez ochoty
detí spolupracovať s učiteľmi to nejde. Najväčšie úspechy dosahujeme v oblasti žiackej
literárnej tvorby, ktorá je doménou p. uč.
Mgr. Krivulčíkovej. Vedie redakčnú radu školského časopisu Lavína a venuje sa mladým
literárnym umelcom, ktorí získavajú popredné
umiestnenia nielen v regionálnych, ale aj v
krajských a celoslovenských kolách súťaží v
umeleckej tvorbe detí. Medzi najtalentovanejších jednoznačne patrí Monika Tomulcová,
ďalej Simona Maťugová, Marta Baláková,
Jozef Sihelský, Silvia Kupčulíková a iní. Aj náš
školský časopis má vysokú úroveň. V regionálnej súťaži školských časopisov sa na popredných miestach umiestnili obidva – Lavína
(časopis starších žiakov) i Lavínka (časopis
žiakov I. stupňa a MŠ), ktorého šéfredaktorkou je p. uč. PaedDr. Beatrice Mordelová.
Redakčnej rade Lavíny „šéfuje“ Monika Tomulcová a členmi sú Simona Maťugová, Sabína Farská, Martina Rončáková, Simona Vajdiarová, Veronika Gemeľová, Katka Záhorová,
Aneta Hvoľková, Tina Badárová a Lenka Naništová. Úspešní sú naši žiaci aj v iných oblastiach, napr. vo fyzike, matematike, anglickom jazyku, chémii a i. Odovzdávania cien
najlepším žiakom okresu Námestovo za
vynikajúce výsledky v okresných súťažiach
v šk. roku 2007/2008 sa zúčastnili aj štyria
naši žiaci – Simona Vajdiarová (1. miesto v
Matematickej olympiáde), Jozef Vajdiar (3.
miesto v Chemickej olympiáde), Monika
Tomulcová (1. miesto v literárnej tvorbe
„Európa v škole) a Jozef Sihelský ( 2. miesto v literárnej tvorbe „Európa v škole). Pre
nás sú úspešnými aj všetci tí žiaci, ktorí sa
v rámci svojich možností svedomito pripravujú na vyučovanie a plnia si svoje žiacke
povinnosti.
Počas šk. roka organizujeme niekoľko tradičných podujatí. Medzi najobľúbenejšie patria
„Nočné vyučovanie“ pre žiakov z I. stupňa,
„Memoriál B. Kozáka“- volejbalový turnaj
učiteľov z okolitých škôl, literárne a dejepisné
exkurzie (napr. do Osvienčimu), koncoročné
výlety, Deň detí, Posedenie pri stromčeku,
plavecký a lyžiarsky výcvik, zber papiera,
karneval, novembrový volejbalový
zápas
„učitelia verzus žiaci“, besedy s odborníkmi z
rôznych oblastí života, kultúry a vedy, Veľkonočné dielne, Vianočné trhy a množstvo iných
školských a triednych akcií. V máji nás navštívili žiaci a učitelia z Počátok, s ktorými sme
prežili pekné chvíle. Deviataci sa aj tento rok v
júni rozlúčili so školou na svojom „deviatac-
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kom“ večierku. Novinkou, ktorú sme zaviedli
na škole a ktorá sa teší veľkej obľube žiakov i
učiteľov, je motivačný výlet pre najúspešnejších žiakov školy do Aquaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. V júni sa
nám podarilo zorganizovať jeho 2. ročník
vďaka snahe p. uč. Hutkovej a Rabčanovej. Vlani sme výlet financovali z prostriedkov získaných od sponzorov, tento
rok bolo vstupné do Aquaparku hradené z
financií od darcov 2% z dane, autobusovú
dopravu už druhýkrát sponzoroval Ing.
Jozef Hutko, ktorému patrí naše úprimné
poďakovanie.

kompletný zborník literárnych prác detí je k
dispozícii na internetovej stránke

Významnou udalosťou v živote nielen
našej školy, ale aj obce, bola návšteva rodáka
z Lokce – básnika, spisovateľa a prekladateľa
Štefana Baláka, ktorý vo svojom rodisku pokrstil svoju novú básnickú zbierku „Vysoké
napätie“. Na krst autor pozval aj čestných
hostí – básnika a šéfredaktora regionálnych
novín Ing. Rudolfa Juroleka, riaditeľa Oravskej
knižnice v DK PhDr. Milana Gondu, starostu
obce Ing. Miroslava Valčičáka a riaditeľa školy
Mgr. Miroslava Šimulčíka. Tejto milej slávnosti
sa zúčastnili i príbuzní autora, jeho priatelia,
učitelia a žiaci ZŠ, ktorí si pod vedením p. uč.
Mgr. Hurákovej pripravili literárne pásmo
zostavené z autorovej tvorby. Uvedenie básnikovej zbierky do života bolo spojené s vyhodnotením II. ročníka literárnej súťaže „Cena
Štefana Baláka“, v ktorej sa naši žiaci prezentujú vlastnou básnickou a prozaickou tvorbou.
Mladí autori si mohli prevziať ocenenia priamo z rúk umelca. Výsledkovú listinu súťaže a

zslokca.edupage.org v sekcii „Školský časopis“. Rodičov i širokú verejnosť chceme upozorniť, že na tejto stránke sú dostupné všetky
informácie a dôležité oznamy týkajúce sa
života našej školy. Novinkou v uplynulom šk.
roku bolo zavedenie elektronickej žiackej
knižky, v tomto roku by sme chceli poskytovať
rodičom i prehľad dochádzky ich detí do školy.
Všetkým žiakom prajem, aby nový šk. rok
2008/2009 bol rokom splnených predsavzatí,
rokom úspešným, plným úsmevných zážitkov
a príjemných spomienok na dni prežité v
škole. Rodičom a učiteľom želám pevné zdravie, trpezlivosť a porozumenie pri výchove
našich detí. Táto investícia sa nám vráti v
podobe slušnej a inteligentnej mladej generácie :)

Mgr. Miroslav Šimulčík
riaditeľ školy

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Dobrovoľný hasičský zbor v Lokci
má v súčasnosti okolo 60 členov.
Činnosť zboru spočíva v realizácii
preventívnych
protipožiarnych
prehliadok
obytných
domov
a drobných
prevádzok,
tiež
v príprave a výcviku členov zboru
na zásah.
Po dlhšej dobe sa podarilo opäť
vytvoriť družstvo mladých hasičov, ktorí sa stretávajú v rámci
záujmovej činnosti v škole. V máji
sa zúčastnili regionálnej súťaže
HRA „PLAMEŇ“, ktorá sa konala na futbalovom štadióne v Lokci. Tejto akcie sa zúčastnilo viac ako 30 družstiev z celej Oravy. Dorast sa zúčastnil regionálnej súťaže
v Čimhovej, kde sa umiestnili na 1. mieste a postúpili na krajské kolo súťaže hasičského
dorastu v hasičskom športe pre rok 2008 v Kláštore pod Znievom. Tu skončili na 8.
mieste. Muži sa zúčastnili okresného kola súťaže v Oravskej Lesnej, nočného cvičenia
v Suchej Hore a spolu so žiackym družstvom sa zúčastnili súťaže o pohár starostu
v Ťapešove. V júni boli naši muži účastníkmi medzinárodnej súťaže hasičských zborov
v Počátkach, kde skončili na 4. mieste.
Všetkým členom zboru, ako aj tým, ktorí sa podieľajú na organizácii a činnosti dobrovoľného hasičského zboru v Lokci, chcem poďakovať.
veliteľ DHZ Ignác Lipničan
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Z materskej školy...
V priebehu celého školského
roka sme pripravili pre deti rôzne
akcie. Hneď v septembri bola
vyhlásená súťaž o najkrajší výrobok z jesenných plodov. S radosťou sme privítali spoluprácu
rodičov so svojimi deťmi pri vytváraní obrázkov a zostrojovaní
rôznych výrobkov z prírodnín. A
tak nielen záhradkári mali plné
ruky práce. Využili všetko čo
jesenná záhrada a príroda ponúkla. Ich zásluhou vznikla v
našej materskej škole nádherná
výstava.
Medzi najkrajšie akcie už tradične patril Mikuláš a Vianočné
posedenie pri stromčeku spolu s
rodičmi.
V apríli sme zorganizovali besedu s veliteľom hasičov pánom
Ignácom Lipničanom. Prišiel, aby
deťom porozprával o nebezpečenstve ohňa a svoje rozprávanie
doplnil premietaním filmu. Na
školskom dvore čakalo deti prekvapenie - hasičské auto. Na
záver deti dostali pekné omaľovánky.
V máji sme boli pozvaní na súťaž ľudových piesní do Oravského Veselého. Naše deti spievajú
veľmi pekne, ale všetky sa súťaže
nemohli zúčastniť. V súťaži nás
reprezentoval Danko Dudášik,
Stanka Gavroňová a Karolínka
Klučincová. Domov sa vrátili s
diplomami aj odmenou.
V júni prebehla Detská olympiáda v Oravskej Polhore. Zúčastnilo sa na nej päť detí: Marek Rončák, Ľubko Dvoršťák,
Šimonko Meško, Dávidko Jaššo a
Lenka Bombiaková. Aj keď sa
nám nepodarilo umiestniť na
prvých troch miestach, naše deti
podali pekné výkony.
Posledný júnový týždeň už tradične mávame rozlúčku s predškolákmi. Prajeme im veľa úspechov v prvej triede, nech sa im v
škole darí.
Kolektív MŠ
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Zaujímavosti z obecnej matriky
K 7. 8. 2008 bolo v Lokci na trvalý pobyt prihlásených 2191 občanov, z toho 1131 mužov a 1060 žien (vrátane detí).
ZOZNAM MIEN NAŠICH ŽIEN A DIEVČAT
Meno
Adela
Adriana
Adriána
Agneša
Alena
Alexandra
Alžbeta
Amália
Anastázia
Andrea
Aneta
Angela
Anna
Annamária
Antónia
Barbora
Beata
Beáta
Berdina
Bernadeta
Bianka
Blanka
Blažena
Božena
Bronislava
Cecília
Dagmar
Dana
Daniela
Danka

Počet
2
2
7
18
10
4
5
3
2
12
4
1
59
1
14
8
2
1
1
2
1
1
1
7
1
1
1
5
13
4

Meno
Darina
Daša
Denisa
Diana
Dominika
Drahomíra
Edita
Elena
Eliška
Ema
Ema Mária
Emília
Erika
Ester
Etela
Eva
Frederika
Gabriela
Genoveva
Helena
Henrieta
Ingrid
Irena
Isabella
Ivana
Iveta
Jana
Janette
Janka
Jarmila

Počet
6
1
2
4
7
2
1
21
2
7
1
5
11
1
1
25
2
26
1
37
1
1
1
1
6
10
25
2
12
4

Meno
Jolana
Jozefína
Júlia
Juliana
Justína
Karin
Karolína
Katarína
Klára
Klaudia
Kornélia
Kristína
Laura
Lenka
Libuša
Ľubica
Ľubomíra
Lucia
Ludmila
Ľudmila
Lýdia
Magdaléna
Marcela
Margaréta
Margita
Maria
Mária
Mariana
Marianna
Marta

Počet
5
8
13
2
1
1
3
38
1
2
1
1
3
17
2
1
3
17
1
13
1
8
20
1
15
1
125
1
1
30

Meno
Martina
Matilda
Michaela
Michala
Milada
Miriam
Miriama
Miroslava
Monika
Nadežda
Natália
Nikola
Nikoleta
Nina
Oľga
Patrícia
Paulína
Petra
Petronela
Radoslava
Rebeka
Renáta
Romana
Sabína
Sidónia
Silvia
Simona
Sláva
Slavomíra
Sofia Monika

Počet
25
1
11
2
1
2
1
8
26
1
10
5
3
1
11
4
3
4
3
1
4
7
1
2
4
6
8
1
1
1

Meno
Soňa
Stanislava
Svetlana
Štefánia
Tamara
Tatiana
Terézia
Timea
Tímea
Valentina
Valéria
Vanesa
Věra
Veronica
Veronika
Viera
Viktória
Vlasta
Zdena
Zdenka
Zlatica
Zoja
Zuzana
Žaneta
Želmíra
Žofia

Počet
4
1
1
3
1
13
17
1
3
1
2
4
1
1
14
11
1
5
3
4
1
1
27
2
1
24

ZR, PK

MOZAIKA FARNOSTI
Mozaika je obraz, ktorý sa skladá z mnohých častí. Každá časť je iná, ale spolu vytvárajú krásny obraz. Život farnosti sa skladá z mnohých čriepkov, ktoré vytvárajú mozaiku nášho spoločenstva. V nasledujúcich riadkoch Vám chcem predložiť niekoľko
udalostí, ktoré sú časťou života našej farnosti:

Prestavba budovy
Farského úradu

Budova Farského úradu
v Lokci má výbornú polohu
– je v centre obce a nie je
ďaleko od kostola. Po 70tich rokoch od jej postavenia si vyžadovala celkovú
rekonštrukciu. Po schválení
tohto zámeru otcom biskupom Františkom Tondrom
sme začali s celkovou prestavbou 24. 5. 2008. Cieľom

prestavby
je
vytvoriť
v podkroví dôstojné bývanie
pre kaplána a hostí a priestory
pre príležitostné stretnutia.
Takto obnovená budova bude
reprezentovať obetavosť všetkých veriacich vo farnosti. Celú
rekonštrukciu
financujeme
z milodarov veriacich a z časti
peniazmi z predaja farských
pozemkov. Plánované ukončenie prestavby je do konca októbra.
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Reštaurovanie oltárov

Náš Kostol Najsvätejšej Trojice patrí
medzi najstaršie na hornej Orave. Aj
preto má oltáre, ktoré sú staršie ako 200
rokov. Dva z nich sú pamiatkové. Po
odsúhlasení nášho zámeru reštaurovať
tieto cennosti Krajským pamiatkovým
úradom, sme požiadali ministerstvo
kultúry o príspevok na záchranu oltárov.
Na obnove je ochotná sa podieľať obec,
všetci, ktorí prispievajú v pravidelných
mesačných zbierkach a príležitostní dobrodinci z farnosti. Túto obetavosť vní-

mam a oceňujem. Ako prvý bude reštaurovaný najstarší oltár sv. Jána Nepomuckého. V tomto roku, po realizácii výskumu, budú zreštaurované dve sochy
biskupov.

Veľkonočný koncert

Veľkonočný koncert chrámového
zboru zo Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil
27. 4. 2008 v našom farskom kostole.
Viac ako 60-členný zbor nám zo svojho
repertoára zaspieval najkrajšie veľkonočné skladby. Boli to známe aj neznáme
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piesne. Každý, kto pozvanie prijal, si
odniesol bohatý duchovný zážitok. Vtedy
vzniklo i nadšenie mnohých z nás obetovať časť zo svojho voľného času pre spoločné dobro v skrášľovaní liturgie
vom v našom novom chrámovom zbore.
Všetci sa tešíme, že takých ľudí medzi
sebou máme. Za tento príklad obetavosti
im patrí veľká vďaka. Poďakovanie patrí
pánovi kaplánovi Jozefovi Gužiakovi, že
zobral na svoje plecia ťarchu vedenia
zboru.
Vdp. Jaroslav Majda

ROZLÚČKA S LETOM VO VEĽKOM ŠTÝLE
29. augusta 2008 sa na futbalovom štadióne v Lokci uskutoční megašou ROCKDAY, v rámci ktorej vystúpi aj legenda slovenskej populárnej hudby skupina Elán, skupina HEX a I.M.T. Smile. Šou začína o 16:00 hod., medzi vystúpeniami jednotlivých skupín bude znieť disko hudba v znamení charitatívnej akcie. Tešíme sa na skvelú zábavu.

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.

::: ŠPORT :::
Futbal - výsledné tabuľky zo sezóny 2007/2008
I. trieda

I. trieda dorast

3. liga starší žiaci

3. liga mladší žiaci

1. Or.Veselé

28 21 2

5

85:37 65

1. Liesek

26 21 2

3 80:18 65

1. Rabča

26 17 2

7 74:28 53

1. Rabča

26 22 1

3 159:30 67

2. Veličná

28 16 5

7

63:36 53

2. Sihelné

26 15 3

8 50:29 48

2. Liesek

26 15 3

8 78:36 48

2. O.Veselé

26 19 2

5 119:30 59

3. Lokca

28 16 2

9

66:42 50

3. Dlhá

26 14 5

7 67:43 47

3. Lisková

26 14 6

6 44:27 48

3. L.Hrádok

26 18 1

7

98:45 55

4. Or.Podzámok

28 8 14

6

52:39 50

4. Or. Lesná

26 14 3

9 61:47 45

4. Z.Poruba

26 13 6

7 39:27 45

4. Sučany

26 17 2

7

95:34 53

5. Rabča

28 13 6

9

55:39 45

5. Hruštín

26 13 5

8 55:40 44

5. Lokca

26 13 5

8 46:28 44

5. D.Kubín

26 16 3

7

70:47 51

6. Vavrečka

28 11 5

12 53:43 41

6. Zubrohlava

26 12 6

8 53:25 42

6. O.Veselé

26 13 4

9 57:33 43

6. Nižná

26 13 5

8

88:47 44

7. Zubrohlava

28 11 5

12 57:50 41

7. Or.Polhora

26 12 4 10 46:39 40

7. D.Kubín B

26 13 2 11 58:38 41

7. Jasenica

26 11 4 11 59:65 37

8. Novoť

28 11 7

9

8. Vavrečka

26 12 2 12 87:57 38

8. L.Hrádok

26 11 3 12 64:43 36

8. L.Mikul. B 26 10 5 11 42:58 35

9. Krivá

28 12 3

13 54:55 39

9. Novoť

26 11 4 11 57:49 36

9. Jasenica

26 11 2 13 51:49 35

9. Liesek

26 11 0 15 45:58 33

10. Breza

28 10 4

14 40:56 36

10. Zákamenné

26

9

5 12 40:47 32

10. Blatnica

26 9 5 12 32:57 32

10. Vrútky

26 8 2 16 67:115 26

11. Bobrov

28 10 5

13 40:44 35

11. Lokca

26

6

7 13 38:81 25

11. Sučany

26 7 5 14 30:52 26

11. Lokca

26 8 1 17 32:57 25

12. Leštiny

28 11 2

15 41:50 35

12. Or.Podzámok

26

5

6 15 26:57 21

12. L.Mikul. B

26 7 3 16 34:86 24

12. Z.Poruba

26 8 1 17 53:137 25

13. Dlhá

28 9

2

17 42:70 29

13. Párnica

26

6

2 18 37:78 20

13. Nižná

26 6 5 15 37:79 23

13. Lisková

26 4 2 20 46:143 14

14. Párnica

28 7

6

15 34:83 27

14. Vrútky

26 5 5 16 20:81 20

14. Blatnica

26 2 1 23 24:137 7

15. Podbieľ

28 2

4

22 24:81 10

45:37 40

zdroj: regionálna tlač
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