OBEC LOKCA, Obecný úrad, Trojičné námestie 3/8
029 51 Lokca
U z n e s e n i e č. 4
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. augusta 2018

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Lokca za I. polrok 2018
2. informáciu Juraja Jadroňa o organizovaní a programe podujatia XI. ročníka „Lokčiansky
kotlík“
3. žiadosť DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, Námestovo o poskytnutie konzol verejného
rozhlasu na vybudovanie optického pripojenie vysielača Komín Lokca s tým, že bude
doložené k žiadosti súhlasné stanovisko vlastníka podperných bodov
B. Schvaľuje
1. finančný príspevok vo výške 2.000 EUR pre občianske združenie Priatelia obce na
zabezpečenie XI. ročníka podujatia „Lokčiansky kotlík“, ktorý sa bude konať dňa
26.8.2018
2. zvýšenie dotácie na mzdy a prevádzku Školského klubu pri ZŠ s MŠ Lokca o 5.000 EUR
na sumu 19 190 EUR , z dôvodu zriadenia II. oddelenia ŠKD na obdobie 9-12/2018
3. úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Lokca , Školská 71/3 na rok 2018
4. finančný príspevok na úhradu dopravy na jednu pútnickú akciu vo výške 400 EUR pre
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Lokca
5. zámennú zmluvu medzi zmluvnými stranami Obcou Lokca, IČO: 00314625, Trojičné
Námestie č.3/8, 029 51 Lokca a Teréziou Rošťákovou, rod. Kramarčíková, bytom ............
. Predmetom zmluvy je zámena pozemku vo vlastníctve obce Lokca: KN-C parc. č.
2246/12, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2, ktorá a základe GP
č. 37048201-225/2017 zo dňa 19.12.2017 vyhotoveného vyhotoviteľom Ing. Jaroslav
Genšor, geodetická kancelária, Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO:
37048201 úradne overeného Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom dňa
24.01.2018 pod.č. 1264/2017 vznikla odčlenením od parcely registra „E“ evidovanej na
mape určeného operátu ako parc. č. 2238/6, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere
68 m2, zapísanej na LV č. 2573 pre obec Lokca a k.ú. Lokca za pozemok zobrazený ako
parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu ako parc. č. 312/2, druh
pozemku orná pôda o výmere 84 m2, zapísaná na LV č.4406, pre obec a k.ú. Lokca
a novovytvorenú nehnuteľnosť KN-C parc. č. 2247/6, druh pozemku orná pôda o výmere
52 m2, ktorá na základe GP č. 37048201-225/2017 zo dňa 19.12.2017 vyhotoveného
vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Genšor, geodetická kancelária, Nám. A. Bernoláka 377, 029
01 Námestovo, IČO: 37048201 úradne overeného Okresným úradom Námestovo,
katastrálnym odborom dňa 24.01.2018 pod.č. 1264/2017 vznikla odčlenením od parcely
registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako parc. č. 2247/2, druh pozemku orná

pôda o výmere 752 m2, zapísanej na LV č. 4406 pre obec a k.ú. Lokca vo vlastníctve
Terézie Roštákovej, trvale bytom .......
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).
6.darovaciu zmluvu na prevod vlastníckeho práva uzavretú medzi darcami: Helena Siheľová
r. Gluchová, Marián Michalčík rod. Michalčík a manželka Monika Michalčíková rod.
Kusinová, Emília Maslanová rod. Maslanová, Nadežda Turbeková rod. Náčinová, Mária
Verníčková rod. Trníková, Anton Somora rod.Somora, Anna Sochová rod. Sochová,
Katarína Vajdiarová rod. Kunochová, Mária Graňáková rod. Kunochová, Agneša
Graňáková rod. Fejová a obdarovaným Obcou Lokca. Predmetom darovacej zmluvy je
bezodplatný prevod novovytvorených pozemkov:
KN-C parc. č. 2079/41- orná pôda o výmer 14m2 v podiele 1/3 - ine
KN-C parc. č. 2140/36 – orná pôda o výmere 22 m2 v podiele 1/3 - ine
KN-C parc. č. 2079/42 – ostatné plochy o výmere 52 m2 v podiele 1/1 – ine
KN-C parc. č. 2139/3 – trvalé trávne porasty o výmere 18 m2 v podiele 1/1 - ine
KN-C parc. č. 2140/37 – orná pôda o výmere 8 m2 v podiele 1/1 – ine
KN-C parc. č. 2138/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 v podiele 31/40
KN-C parc. č. 2137/28- trvalé trávne porasty o výmere 8 m2 v podiele 31/40 - in
KN-C parc. č. 2079/31 – zastavané plochy o výmere 2 m2 v podiele 1/1 ine
KN-C parc. č. 2137/29 – trvalé trávne porasty o výmere 15 m2 v podiele 1/1- ine
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).
7. prenájom nebytových priestorov v budove ObZS pre Lenku Maťugovú, bytom .... za
účelom predaja výrobkov zdravej výživy v zmysle VZN obce
8. finančný príspevok na letný tábor v dňoch 16. – 20.7.2018 vo výške 600 EUR pre Rímskokatolícky farský úrad Lokca č.5
C. Určuje
1. v súlade s § 11 odst.3 , zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 9 ods.3, zákona 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy v
znení neskorších predpisov, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva jeden viacmandátový volebný obvod
2. pre nové volebné obdobie 2018 – 2022 počet 9 poslancov Obecného zastupiteľstva v Lokci
3. v súlade s § 11 ods.4, písm., i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pre nové volebné obdobie 2018 – 2022 úväzok starostu v plnom
rozsahu 1,0
D. Neschvaľuje
1. žiadosť o prenájom bytu p. Marcely Diškancovej, bytom .. z dôvodu, že obec nemá voľné
byty
E. Zverejňuje
1.zámer prevodu 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. . 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 ...... Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť,
že obec pozemok dlhodobo nevyužíva a pozemok je priľahlý k pozemku žiadateľky.

Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

