OBEC LOKCA, Obecný úrad, Trojičné námestie 3/8
029 51 Lokca
U z n e s e n i e č. 3
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.júna 2018

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1.stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
2.žiadosť p. Antona Dopatera, bytom .............................. o úpravu potoka na Polianke
3.žiadosť p. Márie Maťugovej, bytom ............................. a p. Júliusa Vošku, bytom
............ o zámenu časti pozemkov E-KN 600, E-KN 601/1, 602/1 za pozemok C-KN
602/2
4.žiadosť p. Stanislava Papajíka, bytom .................. o povolenie výstavby „Samoobslužnej
autoumývarne
5.žiadosť Neziskovej organizácie „Priatelia Lokce“ o prenájom pozemku parc.č. 641/9 za
účelom vybudovania viacúčelového pódia
6.žiadosť DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, Námestovo o poskytnutie konzol verejného
rozhlasu na vybudovanie optického pripojenie vysielača Komín Lokca

B. Schvaľuje
1.komunitný plán sociálnych služieb obce Lokca na roky 2018 - 2022
2.záverečný účet obce Lokca a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
3.tvorbu rezervného fondu vo výške 369 130,93 EUR
4.použitie rezervného fondu na nadstavbu školskej jedálne vo výške 369.130,93 EUR
5.plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018
6.úpravu rozpočtu obce na rok 2018, a to presun kapitálových výdavkov vo výške 20 000
EUR z programu Výstavba miestnych komunikácií na program Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
7.ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove garáži ČOV s nájomcom Jánom Opálkom
bytom ........................
8.zámer zámeny pozemkov parc.č. C – KN 2247/6 orná pôda o výmere 52 m2 a E-KN parc.č.
312/2 orná pôda o výmere 84 m2 vo vlastníctve Terézie Rošťákovej, rod. Kramarčíková,
bytom ................................ za pozemok parc.č. C–KN 2246/12 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 69 m2 , ktorej vlastníkom je Obec Lokca, IČO: 00314625, Trojičné
námestie č.3/8, 029 51 LOKCA. Z celkového počtu 9 poslancov o tomto uznesení
hlasovalo 6 poslancov za, teda uznesenie bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých
poslancov. (Za 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0).
9.darovaciu zmluvu uzavretú medzi darcom Leonardom Jadroňom, bytom ...........
a obdarovaným Obcou Lokca, Trojičné námestie 3/8, 029 51 Lokca, IČO 00314625.

Predmetom darovacej zmluvy je prevod pozemkov parc.č. C- KN 2242/11 orná pôda
o výmere 110 m2, parc.č. C-KN 2243/1/ orná pôda o výmere 12 m2 a parc.č. 2243/17 orná
pôda o výmere 67 m2. Z celkového počtu 9 poslancov o tomto uznesení hlasovalo 6
poslancov za, teda uznesenie bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.
(Za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0).
10.finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Lokca, Školská 71/3 vo výške 3.700 EUR na aktivity pre
žiakov na rok 2018
11.finančný príspevok pre Folklórnu skupinu „POLUDIENOK“ vo výške 100 EUR na
spoločenskú akciu Svätojánsku vatru spojenú s výstupom na Budín, ktorá sa bude konať
dňa 23.6.2018
12.výstavbu autobusovej stanice podľa predloženého projektu
13.odpredaj majetku obce spôsobom odpredaja v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vzhľadom na prípad hodný
osobitného zreteľa, konkrétne prevod pozemku C-KN č. 194/27 zastavaná plocha
o výmere 49 m2 v cene 10 EUR/m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č.
17883369-123/2017 zo dňa 16.11.2017 vyhotoveným GEODET, Jozef Kupčulák –
Geodet, Hattalova 341, 029 01 Námestovo, odčlenením od EN parc. č.8220/6 - zastavaná
plocha o výmere 124 m2 zapísanej na LV č. 2573 k.ú. Lokca vo vlastníctve Obce Lokca.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec pozemok dlhodobo nevyužíva
a nemá k nemu prístup, pozemok je priľahlý k pozemku žiadateľa p. Márie Hnojčíkovej,
rod. Balákovej, bytom .................. Z celkového počtu 9 poslancov o tomto
uznesení hlasovalo 6 poslancov, teda uznesenie bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou
všetkých poslancov. (Za 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0).
14.poskytnutie nebytových priestorov v Hasičskej zbrojnici pre folklórnu skupinu LOKČAN
na nácviky programu formou výpožičky
15.darovaciu zmluvu, uzavretú v zmysle ust. § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka medzi obdarovaným Obcou Lokca, IČO: 00314625, Trojičné
námestie č.3/8, 029 51 LOKCA a darcami: Jozefom Sochom, rod Socha, bytom .....
, Petrom Ptačinom, rod. Ptačin, bytom ......., Zuzanou Ptačinovou, rod. Kuchťáková,
bytom.., Antonom Oboňom, rod Oboňa a manž. Erikou Oboňovou, rod.
Ulíková, spoločne bytom ......., Máriou Regulíkovou, rod.
Ševcová, bytom ......, Helenou Dopaterovou, rod. rod. Gemeľová,
bytom ........, Ing. Miroslavom Valčičákom, rod. Valčičák,
bytom ..............., Karolom Jadašom, rod. Jadaš, bytom ......., Milanom Šimulčíkom, rod.
Šimulčík, bytom ......., Agnešou Kušnierikovou, rod. Ončáková, bytom ............,
Františkom Ončákom, rod. Ončák, bytom ........, Jánom
Maslanom, rod. Maslan, bytom .............., Miroslavom Bakaľom,
rod. Bakaľa, bytom ............., Jozefom Babušiakom, rod. Babušiak,
bytom .............. a Júliusom Ružôňom, rod. Ružôň, trvale bytom ...............,
ktorej predmetom je prevod vlastníctva k parcelám CKN
č.: 2205/69 trvalé trávne porasty o výmere 48m2, 2205/67 trvalé trávne porasty o výmere
38m2 , 2205/68 ostatné plochy o výmere 7m2, 2203/18 ostatné plochy o výmere 2 m2,
2203/17 trvalé trávne porasty o výmere 2 m2, 668/22 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 16 m2, 2200/6 trvalé trávne porasty o výmere 14 m2, 668/17 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 9 m2, 2199/11 trvalé trávne porasty o výmere 23 m2, 668/18 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 12 m2, 2189/25 trvalé trávne porasty o výmere 21 m2 a
2115/10 trvalé trávne porasty o výmere 26 m2 Z celkového počtu 9 poslancov o tomto
uznesení hlasovalo 7 poslancov, teda uznesenie bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou
všetkých poslancov. (Za 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0).

C. Ukladá
1.stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti p. Antona Dopatera, bytom ..............
o úpravu potoka na Polianke a podať stanovisko
2.stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti p. Márie Maťugovej, bytom ..... a p. Júliusa
Vošku, bytom ............... o zámenu
časti pozemkov E-KN 600, E-KN 601/1, 602/1 za pozemok C-KN 602/2 a podať
stanovisko
3.stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti p. Stanislava Papajíka, bytom ..........
o povolenie výstavby „Samoobslužnej autoumývarne a podať stanovisko
4.stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti Neziskovej organizácie „Priatelia Lokce“
vybudovať viacúčelové pódium na parcele č. 641/9 a podať stanovisko
5.stavebnej komisii vybrať variant na lavičku cez Domášny potok a podať stanovisko
6.stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377,
Námestovo v súvislosti s vybudovaním optického pripojenia vysielača Komín Lokca
a podať stanovisko

Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

