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 13. decembra 2019

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Programový rozpočet Obce Lokca na roky 2021 - 2022
2. Žiadosť FSk „Lokčan“ o poskytnutie finančného príspevku
3. Žiadosť p. Viery Florkovej FP PROJECT o prenájom nebytových priestorov v areáli
bývalej SEZ
4. Žiadosť p. Michala Fendeka o odkúpenie pozemku parc.č. 8220/10
5. Žiadosť OŠK Lokca o dotáciu na rok 2020
6. Žiadosť p. Jozefa Klokočíka o zámenu pozemkov parc.č. E-KN 230/8 záhrada o výmere
147 a parc.č. 230/6 záhrada o výmere 33 m2 vo vlastníctve obce za pozemky parc.č. EKN 4499/1 orná pôda o výmere 3m2 a parc.č. 4499/2 orná pôda o výmere 18 m2 vo
vlastníctve Jozefa Klokočíka
7. Žiadosť p. Jany Remeňovej o prenájom priestorov v budove ObZS Lokca

B. Schvaľuje
1. Dodatok č.8 VZN 1/2013 – Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lokca
2. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
3. VZN o dani z nehnuteľností na území obce
4. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. VZN o miestnych daniach na území obce
6. VZN o určení mesačného príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou
7. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Lokca na rok 2019
MŠ príjmy a výdavky vlastné
6 000 EUR
ŠKD
5 000 EUR
ŠJ
25 000 EUR
Transfery
500 EUR
ŠJ – stravovanie (príjmy a výdavky)
80 000 EUR
ZŠ – vlastné prostriedky ( príjmy a výdavky)
7 170 EUR
ZŠ – projekt ( príjmy a výdavky)
10 954 EUR
8. Rozpočet ZŠ s MŠ Lokca na rok 2020
Mzdy
478 500 EUR
Odvody
167 300 EUR
Tovary a služby
87 990 EUR
Bežné transféry
500 EUR
Spolu:
734 290 EUR
9. Programový rozpočet obce Lokca na rok 2020
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

11. Dodatok č.4 k zmluve o nájme verejného vodovodu zo dňa 30.11.2005 medzi
obcou Lokca a OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80, Dolný Kubín
12. Zmluvu o nájme nebytových priestorov predmetom, ktorej je prenájom telocvične ZŠ
Lokca pre OŠK Lokca , 02951 Lokca 550 na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2020 za cenu
1.700 EUR
13. Zmluvu o nájme nebytových, predmetom ktorej je prenájom učební v ZŠ s MŠ Lokca pre
CVČ Námestovo, Komenského 487 na dobu od 1.1.2020 do 31.05.2020 za cenu 168 EUR
14. Dotáciu pre Mesto Dolný Kubín ako zriaďovateľa CVČ vo výške 65 EUR na záujmové
vzdelávanie detí v školskom roku 2019/ 2020
15. Dotáciu pre Mesto Košice ako zriaďovateľa CVČ vo výške 65 EUR na záujmové
vzdelávanie detí v školskom roku 2019/ 2020
16. Finančný príspevok vo výške 250 EUR na úhradu nákladov spojených so zabezpečením
akcie „Benefičný koncert “, ktorý sa uskutoční dňa 2.2.2020
17. Finančný príspevok vo výške 250 EUR na kultúrnu akciu „Dedinské páračky“, ktoré sa
uskutočnia dňa 7.2.2020
18. Finančný príspevok vo výške 250 EUR na turistickú akciu „Trojkráľový prechod“, ktorý
sa uskutoční dňa 6.1.2020
19. Dotáciu na rok 2020 pre CVČ „Maják“ Námestovo, Komenského 487, 02901 Námestovo
vo výške 2.600 EUR
20. Finančný príspevok vo výške 1.500 EUR dychovej hudbe „Kýčera“ Lokca na zakúpenie
hudobných nástrojov
21. Úpravu rozpočtu – zvýšenie dotácie pre OŠK Lokca na sumu 12.000 Eur na rok 2019
22. Prenájom bytov v bytovom dome s.č. 244/2 Trojičné námestie - Lokca na obdobie od
1.1.2020 do 31.12.2020 pre nájomníkov :
1. Máriu Gavroňovú
2. Jána Kormaňáka
3. Zuzanu Mušákovú
4. Petra Maťošku
5. Stanislava Gavroňa
6. Helenu Kľuskovú
7. Miroslava Maťugu
8. Igora Juhasa
9. Andreja Krajčoviča
10. Evu Janečkovú
11. Katarínu Papánovú
12. Mgr. Jozefínu Poništiakovú
23. Prenájom bytov v bytovom dome s.č. 274 /2 Pri zdravotnom stredisku, Lokca na
obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 pre nájomníkov :
1. Renátu Frančákovú
2. Mgr. Martinu Miškovčíkovú
3. Ľubomíra Verníčka
4. Luciu Pišiakovú
24. Prevod pozemku formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predmetom zámeny sú novovzniknuté pozemky vo vlastníctve obce parc. č. C – KN
95/10 - orná pôda o výmere 100 m2, parc.č. C - KN 95/11 – orná pôda o výmere 30 m2
a parc.č. C –KN 95/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2 za novovzniknuté
pozemky parc. č. C-KN 1008/197 - trvalý trávny porast o výmere 87 m2 a parc.č. C - KN

1008/204 - trvalý trávny porast o výmere 38 m2, ktoré sú vo vlastníctve p. Márie
Lokajovej. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou dôjde
vysporiadaniu pozemkov pod miestnou komunikáciou.
Z celkového počtu 9 poslancov za uznesenie hlasovalo 7 poslancov, teda uznesenie bolo
schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.
25. Prevod pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 166/1 – zastavaná
plocha o výmere 26 m2, parc. č. C-KN 166/2 záhrada o výmere 91 m2 a parc. č C-KN
645/50 zastavaná plocha o výmere 3 m 2, ktoré vznikli odčlenením na základe
geometrického plánu č. 37048201-58/2019 vyhotoveným Ing. Jaroslav Genšor, geodetická
kancelária, Námestie A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo od pozemku parc. č. E-KN
8220/10 zastavaná plocha o výmere 2431 m2 zapísaná na LV 2573 vo vlastníctve
Obce Lokca za pozemok parc. č. C-KN 168/3 – orná pôda o výmere 52 m2, ktorá vznikla
odčlenením od na základe GP č. 37048201-163/2017 vyhotoveným Ing. Jaroslav Genšor,
geodetická kancelária, Námestie A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo od parc. č. C-KN
168/1 – orná pôda o výmere 2396 m2 zapísaná na LV 487 vo vlastníctve Mgr. Vlasty
Tomulcovej, r. Sochovej Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že
zámenou dôjde k vysporiadaniu pozemkov pod miestnou komunikáciou. Z celkového
počtu 9 poslancov za uznesenie hlasovalo 7 poslancov, teda uznesenie bolo schválené
3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.
26. Prevod pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predmetom zámeny sú novovzniknuté pozemky vo vlastníctve obce parc. č. C-KN
2238/31 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3m2, C – KN 2238/32 - zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 188 m2 a parc.č. C - KN 2238/33 – zastavaná plocha
a nádvoria výmere 8 m2 za pozemky parc. č. C - KN 2205/89 - trvalý trávny porast
o výmere 61 m2, parc. č. C – KN 1008/220 - trvalý trávny porast o výmere 102 m2 a
parc. č. C – KN 668/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, ktoré sú vo
vlastníctve p. Petra Gemeľu. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
zámenou dôjde k vysporiadaniu pozemkov
pod miestnymi komunikáciami.
Z celkového počtu 9 poslancov za uznesenie hlasovalo
7 poslancov, teda uznesenie
bolo schválené 3/5–inovou väčšinou všetkých poslancov.
27. Prevod pozemkov v súlade s § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok parc. č. C-KN 541/3,
záhrada o výmere 23 m2, C- KN 541/4, záhrada o výmere 19 m2 a C-KN 652/6, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 24 m2 vo vlastníctve Obce Lokca pre nadobúdateľov
Stanislava Janoleka a manž. Veroniku Janolekovú, rod. Natšinovú v cene 530 EUR.
Uvedené pozemky sú priľahlé k pozemku nadobúdateľov
a pre obec sú
neupotrebiteľné. Z celkového počtu 9 poslancov za uznesenie hlasovalo 7 poslancov,
teda uznesenie bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.
28. Prevod pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného 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 8220/12 - zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 11 m2 za časť novovzniknutý pozemok parc. č. C-KN 199/6
- trvalý trávny porast o výmere 16 m2, ktoré sú vo vlastníctve p. Margity Sochovej.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou dôjde vysporiadaniu
pozemkov pod miestnou komunikáciou.
Z celkového počtu 9 poslancov za uznesenie hlasovalo 7 poslancov, teda uznesenie
bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.

29. Odpredaj traktora Zetor 8145 EČ: NO 507 AB p. Tiborovi Krivdovi, bytom Vavrečka
103, 02901 za cenu 9.110 EUR
30. Finančný príspevok Mestu Prešov vo výške 400 EUR na pomoc obyvateľom postihnutých
výbuchom plynu
31. Finančný príspevok Obci Kolíňany vo výške 400 EUR na pomoc obetiam autobusovej
tragédie
32. Ukončenie nájmu nebytových priestorov firmou HATTER , s.r.o. Hradská 98/3, 029 51
k 31.1.2020

C. Súhlasí
1. S predlžením zúčtovania dotácie OŠK Lokca za rok 2019 do 31.12.2019

D. Ukladá
1. Stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti p. Michala Fendeka o odkúpenie pozemku
parc.č.8220/10
2. komisii pre kultúru, vzdelávania, vzdelávanie mládež a šport prejednať žiadosť OŠK Lokca
o dotáciu na rok 2020 a predložiť stanovisko
3. Stavebnej komisii vstúpiť do jednania s p. Máriou Maťugovou a p. Júliusom Voškom
bytom Dolný Kubín ohľadom odkúpenia ich pozemku v časti miestnej komunikácie
Jabloňová
4. Stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti o zámenu pozemku p. Jozefa Klokočíka

E. Vyhlasuje
1. Vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 14.2.2020

Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

