OBEC LOKCA, Obecný úrad, Trojičné námestie 3/8
029 51 Lokca

U z n e s e n i e č. 7
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. decembra 2018

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rozpočet ZŠ s MŠ Lokca 71 na rok 2020-2021
programový rozpočet Obce Lokca na rok 2020 -2021
žiadosť o otvorenie cesty v lokalite Lán
žiadosť o zriadenie miestnej komunikácie k rodinným domom ulice Lán
informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ Lokca o návšteve z Počátok
žiadosť OŠK Lokca o dotáciu na rok 2019
žiadosť o výnimku pre jazdu po miestnych komunikáciách a to prejazd medzi skladmi
bývalej SEZ a PD Lokca

B. Schvaľuje
1. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
2. Dodatok č. 3 k VZN o zbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom
poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu zo dňa 13.12.2013
3. Dodatok č. 7 k VZN Obce Lokca č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území Obce
4. úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Lokca 71 za rok 2018
MŠ príjmy a výdavky 3 500 EUR zvýšenie na 3 520 EUR
ŠKD príjmy a výdavky 2 400 EUR zvýšenie na 3 272 EUR
ŠJ príjmy a výdavky 10 000 EUR zvýšenie na 12 000 EUR
5. rozpočet ZŠ s MŠ Lokca na rok 2019
Mzdy + odvody
614 030 EUR
Tovary a služby
89 920 EUR
Transfery
500 EUR
Spolu
704 450 EUR
6. rozpočet MŠ na rok 2019
Mzdy + odvody
129 970 EUR
Tovary a služby
25 270 EUR
Spolu
155 240 EUR
rozpočet ŠKD na rok 2019
Mzdy + odvody
29 030 EUR
Tovary a služby
2 110 EUR
Spolu
31 140 EUR

rozpočet ŠJ na rok 2019
Mzdy + odvody
74 370 EUR
Tovary a služby
21 370 EUR
Spolu
95 740 EUR
7. Programový rozpočet Obce Lokca na rok 2019
8. nájomnú zmluvu na prenájom telocvične ZŠ Obecnému športovému klubu Lokca na rok
2019 vo výške 2.434 EUR
9. sponzorský príspevok vo výške 25 EUR/ dieťa pre Folklórnu skupinu „ Lokčan“
Komárnik 145/9, Lokca na rok 2019
10.finančný príspevok vo výške 250 EUR na obecnú akciu „Dedinské páračky“, ktoré sa
uskutočnia dňa 1.2.2019
11.finančný príspevok vo výške 250 EUR na turistickú akciu „Trojkráľový prechod“,
ktorý sa uskutoční dňa 6.1.2018
12.dotáciu pre CVČ „Maják“ Námestovo, Komenského 487, 029 01 Námestovo
vo výške :
- 1.500 EUR na obdobie január – máj 2019
- 900 EUR na obdobie október – december 2019
13.dotáciu pre Mesto Dolný Kubín ako zriaďovateľa CVČ v školskom roku 2018/ 2019
vo výške 55 EUR
14. finančný príspevok pre SKCH- Denný stacionár Dom Charitas Bl .Zdenky Schellingovej,
ul. Cyrila a Metoda 318, 029 01 Námestovo vo výške 527,90 EUR na rok 2019 za
poskytnutie sociálnej služby pre p. Teréziu Ončákovú, bytom .................
15. prenájom bytov v bytovom dome s.č. 244/2 Trojičné námestie - Lokca na obdobie od
1.1.2019 do 31.12.2019 pre nájomníkov :
1. Mária Gavroňová
2. Ján Kormaňák
3. Zuzana Mušáková
4. Peter Maťoška
5. Stanislav Gavroň
6. Helena Kľusková
7. Miroslav Maťuga
8. Petronela Juhasová
9. Andrej Krajčovič
10.Eva Janečková
11.Katarína Papánová
12.Mgr. Jozefína Poništiaková
16. prenájom bytov v bytovom dome s.č. 274 /2 Pri zdravotnom stredisku, Lokca na
obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 pre nájomníkov :
1. Renáta Frančáková
2. Ľubomír Verníček
3. Lucia Pišiaková
4. Mgr. Martina Miškovčíková
17. zámer vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici Budínska zámenou :
parc.č. C-KN 2245/18 – orná pôda o výmere 133 m2 zapísaná na LV č.4796 k.ú. Lokca vo
vlastníctve p. Viliama Jadroňa, ................................................ za pozemky parc.č.
C- KN2238/29 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2 a C-KN 2245/15 – orná
pôda o výmere 3 m2 zapísané na LV 1077 k.ú. Lokca vo vlastníctve obce Lokca, ktoré
boli vytvorené na základe GP č. 37048201-225/2017 zo dňa 19.12.2017 vyhotoviteľom
Ing. Jaroslavom Genšorom, geodetická kancelária Námestovo, nám. A. Bernoláka 377
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou dôjde k vysporiadaniu

pozemkov pod miestnou komunikáciou. Z celkového počtu 9 poslancov o tomto
uznesení hlasovalo 7 poslancov, teda uznesenie, bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou
všetkých poslancov.
18. zámer vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici Budínska zámenou :
parc.č. C-KN 2245/2 – orná pôda o výmere 124 m2 zapísaná na LV č.4793 k.ú. Lokca vo
vlastníctve p. Marty Sochovej, bytom ................................ za pozemky C-KN 2245/14zastavaná plocha o výmere 49 m2 a 2238/28- zastavaná plocha o výmere 4 m2 zapísané
na LV 1077 k.ú. Lokca vo vlastníctve obce Lokca, ktoré boli vytvorené na základe GP
č.37048201—225/2017 zo dňa 19.12.2017 vyhotoviteľom Ing. Jaroslavom Genšorom,
geodetická kancelária Námestovo, nám. A. Bernoláka 377. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že zámenou dôjde k vysporiadaniu pozemkov pod miestnou
komunikáciou. Z celkového počtu 9 poslancov o tomto uznesení hlasovalo 7 poslancov,
teda uznesenie, bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.
19. zámer vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici Záhumnica
zámenou: pozemkov parc.č. C-KN 665/26 – zastavaná plocha o výmere 102 m2, C-KN
665/27- zastavaná plocha o výmere 99 m2 zapísané na LV č. 915 k. ú. Lokca vo
vlastníctve p. Emila Fendeka a manž. Jany Fendekovej, bytom ...................................
za pozemky parc.č. C-KN zastavaná plocha o výmere 58 m2, C-KN 504/5 – záhrada
o výmere 79 m2 a C-KN 505/8- zastavaná plocha o výmere 29 m2 zapísané na LV č. 2573
k.ú. Lokca na obec Lokca. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
zámenou dôjde k vysporiadaniu pozemkov pod miestnou komunikáciou. Z celkového
počtu 9 poslancov o tomto uznesení hlasovalo 7 poslancov, teda uznesenie, bolo
schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.
20. zámer prenájmu pozemkov parc.č. C-KN 1030 – trvalé trávnaté porasty o výmere 11 627
m2, C-KN 1033/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 75 104 m2 a C-KN 1033/10- trvalé
trávnaté porasty o výmere 11 173 m2 zapísané na LV 1077 k.ú. Lokca vo vlastníctve
obce Lokca

C. Súhlasí
1.vypracovaním projektu na otvorenie prístavby s kultúrnym domom

D. Nesúhlasí
1. s využitím pozemku na výstavbu autoumývarne pre stavebníka Stanislava Papajíka, trvale
bytom .....................

E. Ukladá
1. stavebnej komisii vykonať ohliadku k oploteniu cintorína časti od potoka
2. stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadostiam o zriadenie miestnych komunikácií
v lokalite Lán

Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

