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 2. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Lokca za I. polrok 2019
2. Informáciu o programe podujatia XII. ročníka „Lokčiansky kotlík“ ktorý sa bude
konať dňa 24.8.2019
3. Žiadosť p. Tatiany Hladekovej, bytom .............. o pridelenie 1-2 izbového
obecného
nájomného bytu
4. Žiadosť o finančný príspevok na letný detský tábor v dňoch 8.7.- 12.7.2019 pre Rímsko –
katolícky farský úrad Lokca č.5 s tým, že žiada doložiť zoznam detí z obce Lokca
5. Žiadosť p. Michala Fendeka, bytom ..................... o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce parcela KN – C č. 159/4 – zastavaná plocha o výmere 2 m2 a parc.č.159/5
– zastavaná plocha o výmere 25 m2

B. Schvaľuje
1. Finančný príspevok vo výške 2.000 EUR pre občianske združenie Priatelia obce na
zabezpečenie XII. ročníka podujatia „Lokčiansky kotlík“, ktorý sa bude konať dňa
24.8.2019
2. Úpravu rozpočtu obce Lokca na rok 2019 - navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Lokca
o 3 500,- EUR na nákup vybavenia školskej jedálne
3. Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.06.2018
4. Viazanie dotácie pre OŠK Lokca v čiastke 4.000 EUR
5. Zverejnenie zámeru prevodu pozemku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve obce parc. č. C-KN
166/1 – zastavaná plocha o výmere 26 m2, parc. č. C-KN 166/2 záhrada o výmere 91 m2
a parc. č C-KN 645/50 zastavaná plocha o výmere 3 m 2, ktoré vznikli odčlenením na
základe geometrického plánu č. 37048201-58/2019 vyhotoveným Ing. Jaroslav Genšor,
geodetická kancelária, Námestie A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo od pozemku parc. č.
E-KN 8220/10 zastavaná plocha o výmere 2431 m2 zapísaná na LV 2573 vo vlastníctve
Obce Lokca za pozemok parc. č. C-KN 168/3 – orná pôda o výmere 52 m2, ktorá vznikla
odčlenením od na základe GP č. 37048201-163/2017 vyhotoveným Ing. Jaroslav Genšor,
geodetická kancelária, Námestie A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo od parc. č. C-KN
168/1 – orná pôda o výmere 2396 m2 zapísaná na LV 487 vo vlastníctve Mgr. Vlasty
Tomulcovej, r. Sochovej, bytom Lokca ............................ Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou dôjde k vysporiadaniu pozemkov pod
miestnou komunikáciou. Z celkového počtu 9 poslancov za uznesenie hlasovalo 8
poslancov, teda uznesenie bolo schválené 3/5 – inovou väčšinou všetkých poslancov.

6. Dohodu o úhrade nákladov spojených s obstaraním dodatku č. 3 ÚP obce Lokca
7. Zmluvu o likvidácii odpadu medzi firmou ARMOD s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 213,
Námestovo a obcou Lokca
8. Zverejnenie zámeru prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predmetom prevodu je pozemok parc. č. C-KN 541/3, záhrada o výmere 23 m2, C-KN
541/4, záhrada o výmere 19 m2 a C-KN 652/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24
m2 vo vlastníctve Obce Lokca pre nadobúdateľov Stanislava Janoleka a manž. Veroniku
Janolekovú, rod. Natšinovú, obaja bytom......................
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlým pozemkom
k pozemku nadobúdateľov a pre obec je neupotrebiteľný. Z celkového počtu 9 poslancov
za uznesenie hlasovalo 8 poslancov, teda uznesenie bolo schválené 3/5 – inovou
väčšinou všetkých poslancov.
9.Vyradenie majetku ZŠ s MŠ Lokca podľa predloženého zoznamu
10.Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti a
participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných

C. Súhlasí
1. S výstavbou optickej siete firmou Oranet s.r.o. Novoť 171 s tým, že trasu uloženia káblov
určí stavebná komisia
2. S majetko-právnym vysporiadaním pozemku par. č. C – KN 491/2 pod bytovým domom
Spoločenstva vlastníkov bytov, Trojičné námestie 242/4 par. č. C – KN 491/2 s tým, že
žiadatelia si vypracujú znalecký posudok a Geometrický plán
3. S výstavbou lávky cez Domášny potok
4. S vypracovaním znaleckého posudku na prístrešok na športovom štadióne za účelom
odkúpenia od p. Jána Barťáka a Pavla Bartoša
5. S majetko-právnym vysporiadaním pozemku s. p Žofiou Somorovou, bytom ..............
s tým, že žiadateľka zabezpečí vyhotovenie GP na ulici Pod
kostolom a Obec vypracuje
GP na ulici Krátka, Jabloňová a Komárnik
6. S vybudovaním verejného osvetlenia na ulici Bazová s jedným svetelným bodom v strede
komunikácie

D. Ukladá
1. Komisii pre kultúru, vzdelávanie mládeže a športu prejednať viazanie dotácie pre OŠK
Lokca vo výške 4.000 EUR
2. Stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti p. Michala Fendeka, bytom ......
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce C-KN parc.č. 159/4 – zastavaná
plocha o výmere 2 m2 a parc.č.159/5– zastavaná plocha o výmere 25 m2
3. Stavebnej komisii vykonať ohliadku k ohláseniu drobnej stavby p. Tomáša Jadroňa, bytom
4. Predsedovi komisie pre kultúru, vzdelávanie mládeže a športu p. Dušanovi Gorčákovi
zvolať zasadanie športovej komisie
5. Stavebnej komisii posúdiť možnosť vybudovania kamerového systému, pri bare „Bridge“

E. Odkazuje
1. p. Ľuboša Šmiheľa, bytom ...................................... so žiadosťou o vyčistenie Domášneho
potoka obrátiť sa na správcu toku - Slovenský vodohospodársky podnik

F. Konštatuje
1. K žiadosti p. Nadeždy Turbekovej, bytom Lokca .... Mgr. Renáty Maslanovej, bytom ....
o vybudovanie miestnej komunikácie, že v súčasnosti prebieha stavebné konanie

G. Upúšta
1. Od poplatku za komunálny odpad p. Petrovi Fašiangovi, bytom ........................ za
obdobie 2012 – 2013 vo výške 26 EUR
2. Od poplatku za komunálny odpad za rok 2019 občanom, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt
v obci Lokca, ale počas celého roka sa v obci nezdržujú
1. Bc. Dušan Gorčák
2. Mgr. Jozef Gorčák
3. Lucia Sihelská
4. Anna Whittaker
5. Ronan Whittaker
6. Heidi Neu Whittaker
7. Michal Kurtulík
8. Elisa Kurtulík
9. Magdaléna Zábelová
10.Juraj Zábel
11.Peter Lipničan
12.Mária Žuffová
13.Ľudmila Kudjaková
14.Slavomíra Šimulčíková
15.Mária Carluci
16.Veronica Carluci
17.Mgr. Martina Florková
18.Michael Soni

Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

