OBEC LOKCA, Obecný úrad, Trojičné námestie 3/8
029 51 Lokca
U z n e s e n i e č. 4
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. júna 2019

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Žiadosť p. Jána Barťáka a p. Pavla Bartoša o čiastočnú úhradu nákladov na výstavbu
prístrešku a na úpravu nebytových priestorov, ktoré preinvestovali na športovom
štadióne
2. Žiadosť p. Stanislava Janoleka a manž. Veroniky, obaja bytom ...... o odkúpenie
pozemkov parcely C – KN č.541/3 – záhrada o výmere 23 m2 , 541/4 – záhrada
o výmere 19 m2 a 652/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24m2
3. Žiadosť p. Matúša Pňačeka , bytom ............................. o pridelenie obecného
nájomného bytu
4. Žiadosť p. Jozefa Belicu, bytom ......................................... o pridelenie obecného
nájomného bytu
5. Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov, Trojičné námestie 3/8 o majetko-právne
vysporiadanie pozemku par. č. C – KN 491/2 pod bytovým domom
6. Návrh dohody o úhrade nákladov spojených s obstaraním dodatku č. 3 ÚP obce
Lokca
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018

B. Schvaľuje
1. Dodatok č.4 k VZN č.2 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
2. Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva , členov
obecnej rady, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
3. Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 - 2020
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
5. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Lokca, Školská 71/3:
- navýšenie v príjmoch a výdavkoch o sumu 251 EUR – dary
- navýšenie rozpočtu o sumu 1.600 EUR na zakúpenie keramických tabúľ
6. Záverečný účet obce Lokca a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad
7. Tvorbu rezervného fondu vo výške 122 402,25 EUR
8. Použitie rezervného fondu na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške
122 402,25 EUR
9. Dohodu o ukončení nájmu nebytových priestorov v budove ObZS s nájomcom
Gabrielou Bartošovou k 30.6.2019

10. Kúpnu zmluvu na prevod pozemku pod miestnou komunikáciou par. č. C-KN 85/10 –
orná pôda o výmere 108 m2 diel 25, ktorá vznikla odčlenením na základe GP č.
44540361-23/2019 zo dňa 21.2.2019 vyhotoveným vyhotoviteľom Geodetik s.r.o.,
Štefánikova 1063/94, 029 01 Námestovo od parc. č. C-KN 85/2 – orná pôda o výmere
1269 m2, zapísanej na LV 788 k. ú. Lokca vo vlastníctve p. Gabriely Haupt, bytom
...................... Z celkového počtu 9 poslancov za uznesenie hlasovalo 8 poslancov,
teda uznesenie, bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.
11. Zverejnenie zámeru prevodu pozemku zámenou z dôvodu osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve obce parc. č.
E-KN 8219 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2 za pozemok parc. č. C-KN
1008/182 trvalý trávny porast o výmere 210 m2, ktorý je vo vlastníctve Marianny
Belicovej, bytom ....................................... Dôvodom hodným osobitného zreteľa
je skutočnosť, že zámenou dôjde k vysporiadaniu pozemkov pod miestnou
komunikáciou. Z celkového počtu 9 poslancov za uznesenie hlasovalo 8 poslancov,
teda uznesenie bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.
12. Finančný príspevok vo výške 600 EUR pre Združenie kresťanských seniorov
Slovenska klub Lokca na úhradu dopravy na púť do Mariánky
13. Založenie združenia obcí, ktorej zakladateľmi budú Obec Oravská Lesná, Obec
Zákamenné, Obec Krušetnica, Obec Lomná, Obec Breza, Obec Lokca nasledovne:
a) názov združenia obcí: Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave,
b) sídlo združenia obcí: Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná,
c) predmet činnosti: Predmetom činnosti združenia je zabezpečenie miestnej
nemotorovej dopravy (cyklodoprava a cykloturistika) a rozvoj miestneho cestovného
ruchu vo forme vybudovania cyklotrasy spájajúcej všetky zúčastnené obce: Obec
Oravská Lesná, Obec Zákamenné, Obec Krušetnica, Obec Lomná, Obec Breza, Obec
Lokca,
d) doba, na akú sa združenie obcí zriaďuje: neurčitá.
14. Vstup Obce Lokca do združenia obcí: Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na
Orave.
15. Zmluvu o zriadení Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave v priloženom
znení spolu so všetkými jej prílohami.
16. Poverenie starostu obce Ing. Miroslava Valčičáka na podpísanie zmluvy o zriadení
Združenia obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave so všetkými jej prílohami
(stanov
združenia, oznámenie, plnomocenstvo) a na všetky právne úkony spojené so
založením
združenia.

D. Súhlasí
1. S vysporiadaním vlastníckeho práva k nehnuteľnosti E – KN parc.č. 10511/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m5 zapísaná na LV č. 2573 pod bodom B 1
v 1/1- ine vydržaním pre p. Zdenka Kramarčíka a manž. Jozefínu, obaja bytom........
Z celkového počtu 9 poslancov za uznesenie hlasovalo 8 poslancov, teda
uznesenie, bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.
2. S umiestnením optickej chráničky pre optický kábel a napájanie na parcelách 8333/2,
E 8333/1 a E 2238/4 pre ORANET, s.r.o. so sídlom Novoť 171

E. Ukladá
1. Stavebnej komisie vykonať ohliadku k žiadosti p. Stanislava Janoleka a manž.
Veronika, obaja bytom .................... o odkúpenie pozemkov
2. Stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti spoločenstva vlastníkov bytov,
Trojičné námestie 3/8 o majetko-právne vysporiadanie pozemku par. č. C – KN 491/2
pod bytovým domom
3. Stavebnej komisii vykonať ohliadku na moste na Polianku a navrhnúť riešenie na
napojenie chodníka pre chodcov
4. Finančnej komisii prejednať žiadosť p. Jána Barťáka a p. Pavla Bartoša o čiastočnú
úhradu nákladov na výstavbu prístrešku a na úpravu nebytových priestorov, ktoré
preinvestovali na športovom štadióne

F. Konštatuje
1. Vo veci žiadateľa p. Miroslava Banasa, bytom .................................., zastupujúceho
občanov, s poukazom na Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. III. ÚS
88/01-30, že určovanie podrobností týkajúcich sa vzdialeností objektov živočíšnej
výroby od chránených objektov, ako aj kapacity chovu nepatrí do výkonu
samosprávnej pôsobnosti obce ani do výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy na
obce.
2. V žiadosti PharmDr. Matúša Kyseľa, Firmy A&M Pharm s.r.o. Miklošicova 903/9,
029 01 Námestovo o vydanie záväzného stanoviska obce Lokca k zriadeniu lekárne
bolo rozhodnuté uznesením č.2 zo dňa 12.4.2019 pod bodom E / Nesúhlasí odst.1

G. Odkazuje
1. Ing. Janu Slameníkovú, bytom .................... vo veci vypúšťania splaškov na pozemok
p.č. 422/1 obrátiť sa na príslušný súd.

Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

