OBEC LOKCA, Obecný úrad, Trojičné námestie 3/8
029 51 Lokca
U z n e s e n i e č. 5
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. októbra 2018

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1.žiadosť p. Petra Baľáka, bytom o prenájom
poľnohospodárskej pôdy v k.ú. obce
Lokca
2. žiadosť Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Lokci, Lokca č. 507 o prenájom
poľnohospodárskej pôdy k.ú Lokca parc.č. 3011/1,3008/1, 3013/1, 3012/1 3007/1
o celkovej výmer 5,85 ha
3. žiadosť majiteľov pozemkov o vysporiadanie a vybudovanie miestnej komunikácie
v časti obce Vyšný koniec ( predĺženie miestnej komunikácie Bazová )
4. petičnú listinu občanov obce Lokca zastúpenú predsedom petičného výboru p.
Antonom Srnčíkom, bytom ...................
5. žiadosť p. Antona Somoru, bytom .............. o zámenu pozemku č. p. 422/1 za pozemok
č. p. 8213/3 v k.ú. Lokca
6. petíciu - žiadosť nájomníkov v bytovom dome Lokca, Trojičné námestie č. 244/2
7. žiadosť OŠK Lokca o dotáciu od obce Lokca na rok 2019
8. informáciu p. Jozefa Somoru, bytom .......

B. Schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov SZUŠ Pierot, Bernoláková 375/1, Námestovo na
obdobie 9/2018 – 6/2019 vo výške 231 EUR mesačne
2. prenájom nebytových priestorov ZUŠ Jánoš, Mostová 4, Ružomberok na obdobie
9/2018 - 6/2019 vo výške 74,50 EUR mesačne
3. prenájom nebytových priestorov na prevádzkovanie bufetu na obdobie od 9/2018 –
6/2019 vo výške 28 EUR mesačne
4. zmluvu o vzájomnej spolupráci s CVČ Námestovo
5. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2017/2018
6. finančný príspevok vo výške 4.000 EUR pre ZŠ s MŠ Lokca, Školská č.71 na úhradu
časti nákladov spojených s organizovaním slávnosti k 50. výročiu otvorenia školy dňa
19.10.2018
7. finančný príspevok vo výške 300 EUR na „HELIGÓNKY“ , ktoré sa budú konať
24.11.2018 spojené s krstom CD – Oravský pramienok
8. monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.06.2018
9. ukončenie nájmu nájomníka MUDr. Oleksandry Kozak, bytom ...........................
v byte č. 1 v bytovom dome s. č. 274 ku dňu 31.10.2018
10. prevod majetku obce spôsobom odpredaja v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vzhľadom na prípad hodný
osobitného zreteľa, konkrétne prevod pozemkov C – KN parc.č. 2336/5 trvalý trávny

porast o výmere 221 m2, C – KN parc. č. 2238/6 zastavaná plocha o výmere 109 m2 ,
C-KN parc. č. 2238/27 zastavaná plocha o výmere 38 m2 a C-KN parc. č. 2336/78
trvalý trávny porast o výmere 2 m2 odčlenené GP 41962249-176/2016 zo dňa
06.10.2017 pre Mgr. Zuzanu Drabantovú, rod. Srnčíková, bytom ...... v cene 10 EUR/ m2.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec pozemok
dlhodobo nevyužíva a pozemok je priľahlý k pozemku žiadateľky. Z celkového počtu 9
poslancov o tomto uznesení hlasovalo 8 poslancov, teda uznesenie bolo schválené 3/5 –
inovou väčšinou všetkých poslancov. (Za 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0).
11. zmluvu o postúpení investičných práv medzi obcou Lokca, Trojičné námestie č.3/8 a
OVS a.s. Dolný Kubín
12. vyradenie majetku obce Lokca podľa predloženého vyraďovacieho protokolu
13. ukončenie nájomnej zmluvy k 15.10.2018 spoločnosti GLOBHOLZ s.r.o. Buzulucká 3
961 50 Zvolen s.č.502 na parc. č. C - KN 27/1,
14. prenájom haly s.č. 502 spoločnosti STRIME s.r.o. Karpatské námestie 10, 83 na parc. č.
C - KN 27/1, IČO: 47 836 od 15.10.2018, poštová adresa Polom 1125, 029 01
Námestovo
15. zakúpenie reproduktorov 2 ks, mix 1 ks, mikrofóny (set ) a polokošele 23 ks pre
Dychovú hudbu Kýčera z Lokce na
16. zapojenie obce do projektu „WIFI pre teba“ , predmetom ktorého je vybudovanie verejne
prístupného internetu v obci Lokca
17. spolufinancovanie projektu „WIFI pre teba“ vo výške 750 EUR
18. odmenu kontrolórke obce Ing. Anne Jadroňovej, bytom ................... vo
výške 30% za obdobie 1-10 / 2018 z mesačného platu
19. odkúpenie pozemku od Mgr. Petry Benianovej, bytom ...................................
parcely č. C-KN 1988/127 – orná pôda o výmere 365 m2, C- KN 667/8 - ostatná plocha
o výmere 16 m2 a C-KN 666/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 v cene 18
EUR / m2

E. Ukladá
1. stavebnej komisie prejednať žiadosť majiteľov pozemkov o vysporiadanie a vybudovanie
miestnej komunikácie v časti obce Vyšný koniec (predĺženie miestnej komunikácie
Bazová
2. stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti p. Antona Somoru, bytom ..... o zámenu
pozemku č. p. 422/1 za pozemok č. p. 8213/3 v k.ú. Lokca a podať stanovisko

F. Konštatuje, že
1. v uvedenej veci k žiadosti p. Jána Maslana, bytom ............................................... bolo
rozhodnuté uznesením č. 4/20166 pod bodom D/2 zo dňa 10.6.2016
Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

