OBEC LOKCA, Obecný úrad, Trojičné námestie 3/8
029 51 Lokca
U z n e s e n i e č. 1
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. februára 2019

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra obce Lokca za II. polrok 2018
2. Audit účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
3. Žiadosti občanov s trvalým pobytom v obci, ktorí sa nezdržiavajú počas roka v mieste
trvalého bydliska na odpustenie od poplatku za komunálny odpad v roku 2019
4. Informáciu starostu obce o schválených projektoch WIFI pre teba a Zelená obec
5. žiadosť p. Karola Hrubjáka o vybudovanie disc-golfového ihriska v obci

B. Schvaľuje
1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lokci
2. Príspevok vo výške 250,- EUR na fašiangový večer pre FSk Sýkorečka, ktorý sa bude
konať dňa 2.3.2019
3. Prenájom časti pozemkov parc. č CKN 1030, 1033/1, 1033/10 pre Poľnohospodárske
družstvo so sídlom v Lokci, 029 51 Lokca 507 na poľnohospodárske účely v cene 110
EUR / ha na dobu 5 rokov
4. Výpožičku priestorov kultúrneho domu na organizáciu Benefičného koncertu, ktorý sa
bude konať dňa 3.5.2019 pre OZ Priatelia Lokce, n.o.
5. Prevod 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, bytom ......... 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 za hlasovalo 9 poslancov, teda uznesenie, bolo schválené 3/5 – inovou
väčšinou
všetkých poslancov.
6. Prevod pozemkov pod miestnou komunikáciou na ulici Budínska zámenou : parc.č. CKN 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 2245/14- zastavaná

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 za hlasovalo 9 poslancov,
teda uznesenie, bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.
7. Prevod 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 za hlasovalo 9 poslancov, teda uznesenie bolo
schválené 3/5 –
inovou väčšinou všetkých poslancov.
8. Prihlásenie sa Obce Lokca k Memorandu prorodinnej samosprávy
9. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Lokca na rok 2019
Mzdy a odvody
584 898 EUR
Tovary a služby
100 535 EUR
Bežné transfery
500 EUR
SPOLU:
685 933 EUR
10. Dotáciu pre OŠK Lokca na rok 2019 vo výške 14.000 EUR
11. Bezodplatný prevod pozemku C-KN parc. č. 952/77 ostatná plocha o výmere 1133 m2
vo vlastníctve SR, v správe SPF, Búdkova cesta 36, Bratislava na nadobúdateľa Obec
Lokca. Pozemok je v zmysle ÚP obce Lokca určený na výstavbu miestnej
komunikácie.
12. Použite dotácie na stravu vo výške 1,20 EUR na úhradu obedov, desiat a olovrantov
žiakom v MŠ Lokca.
13. Preplácanie dotácie na stravu vo výške 1,20 EUR žiakom vyžadujúcim diétne
stravovanie základnou školou.
14. Použitie rozdielu medzi poskytnutou dotáciou na stravu a finančným pásmom nákladov
na potraviny na jedno jedlo na réžiu ŠJ
15. Výpožičku priestorov KD na divadelné predstavenie, ktoré sa bude konať dňa
24.2.2019
16. Vyhotovenie projektu na lávku cez Domášny potok s tým, že konečný variant vyberie
stavebná komisia

C. Ukladá
1. Stavebnej komisii pripraviť dodatok č.1 k VZN č.4/2016 o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev
2. Komisii sociálnej, finančnej a správy obecného majetku prejednať žiadosti občanov
s trvalým pobytom v obci, ktorí sa nezdržiavajú počas roka v mieste trvalého bydliska
na odpustenie od poplatku za komunálny odpad v roku 2019
3. Prednostovi OcÚ Ing. Júliusovi Dulíkovi pripraviť návrhy nájomných zmlúv na
pozemky pod garážami

4. komisii pre kultúru, vzdelávanie mládeže a športu prejednať s p. riaditeľom ZŠ žiadosť
p. Karola Hrubjáka o vybudovanie disc-golfového ihriska v areáli základnej školy

D. Konštatuje,
1. že pozemok parc. č C-KN 2156/29 je v podielovom spoluvlastníctve, a preto ho nie je
možné majetkovoprávne vysporiadať zámenou

Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

