OBEC LOKCA, Obecný úrad, Trojičné námestie 3/8
029 51 Lokca
U z n e s e n i e č. 2
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. apríla 2019

Obecné zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie
1. žiadosť Milana Makúcha, bytom ............ a spol. na vybudovanie verejného osvetlenia
2. žiadosť o odpustenie poplatku z prenájmu nebytových priestorov na športovom
štadióne p. Jána Barťáka a p. Pavla Bartoša
3. informáciu p. starostu o celkovej výmere 58 609 m2 prenájmu pozemku pre
Poľnohospodárske družstvo Lokca
4. informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ Lokca Mgr. Ivana Dudáša o potrebe opravy stropu
v kuchyni školskej jedálne,
- informáciu o zvýšených režijných nákladoch na prípravu stravy a spôsobe ich
úhrady zo strany rodičov
5. informáciu starostu o potrebe absolvovania online školenia o ochrane osobných
údajov poslancami OZ

B. Schvaľuje
1. VZN č.1/2019 o príspevku pri narodení dieťaťa
2. VZN č.2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou
3. Dodatok č. 1 VZN č. 4/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb na území obce
4. Štatút obce Lokca
5. Realizáciu rekonštrukcie miestnych komunikácií Komárnik – úsek 1-3 a Záhumnica
6. Úpravu rozpočtu nasledovne:
- oplotenie cintorína - 10 000,-EUR
- výmena dlažby DS - 4 000,-EUR
- rekonštrukcia sociálnych zariadení ZS – 27 000,-EUR
7. nákup športového oblečenia pre žiakov zapojených do požiarnej súťaže Plameň vo
výške 217,50 EUR
8. vrátenie kúpnej ceny vo výške 338,64 EUR Viliamovi Ončákovi a manželke Márii,
obaja bytom ........... z dôvodu neuzavretia kúpnej zmluvy na predaj pozemku obce
9. finančný príspevok vo výške 240 EUR pre občianske združenie Priatelia Lokce, n.o.
na podporu Benefičného koncertu, ktorý sa bude konať dňa 3.5.2019
10. vydávanie novín prostredníctvom externej firmy

11. odkúpenie pozemku od Ing. Eugena Vajdiara, bytom .............parcela č. C - KN 441zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2, v cene 18 EUR/ m2 z dôvodu
výstavby lávky cez Domášny potok
12. začatie obstarávania Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Lokca
13. úhradu finančných nákladov procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 3 Územného
plánu obce Lokca žiadateľom Stanislavom Papajíkom, bytom ..................
14. výšku nájmu pozemkov pod garážami v cene 1 EUR/m2

C. Neschvaľuje
1. prenájom pozemku Ing. Vladimírovi Blahútovi, bytom ........ na výstavbu garáže

D. Ukladá
1. stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti Milana Makúcha o vybudovanie
verejného osvetlenia

E. Nesúhlasí
1. so zriadením prevádzky Lekáreň sv. Michala Mgr. Matúšovi Kyselovi A&M Pharm
s.r.o. Miklošicova 903/9, 029 01 Námestovo

F. Súhlasí
1. s vybudovaním disc-golfového ihriska v športovom areáli OŠK Lokca

Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

