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 10. februára 2017

Obecné zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie
1. žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu MUDr. Olexandre Ivanivnej Kozak,
Liptovská Porúbka 137, 033 01 Liptovský Hrádok
2. žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu p. Marcela Sobčáka a manž. Jany
Sobčákovej bytom Krušetnica 5
3. žiadosť nájomníkov bytov v bytovom dome Trojičné námestie 244/2 o výmenu, opravu
alebo rekonštrukciu plastových okien a balkónových dverí
4. žiadosť Slovenskej pošty Lokca o renováciu sociálneho zariadenia
5. žiadosť p. Zákopčanovej Gabriely, bytom Hliník 676/32, Lokca o vyjadrenie sa k výstavbe
rodinného domu na pozemku parc.č. 676/32
6. žiadosť advokátskej kancelárie s.r.o. JUDr. Dušan Serek, Hattalova 373/3 Námestovo
o prenájom nebytových priestorov v objekte Zdravotné stredisko Lokca
7. správu o činnosti kontrolóra obce Lokca za rok 2016
8. informáciu p. starostu o poskytnutí dotácie z MŠ SR na modernizáciu spojovacej chodby
pri ZŠ
9. informáciu p. prednostu OcÚ o projekte na lávku cez rieku Hruštínku na futbalový štadión

B. Schvaľuje
1. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
2. prenájom priestorov kultúrneho domu Združeniu Mariánskej mládeže, Oravská 10, Nitra
v Lokci na podujatie Zlet 2017 v dňoch 28. - 31.7.2017
3. zmluvu medzi Obcou Lokca a Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Bysterecká 2180,
026 01 Dolný Kubín o postúpení investičných práv a povinností
4. ukončenie nájmu nebytových priestorov v časti budovy ObZS súp. č. 274 k 28.2.2017
s nájomcom MUDr. Máriou Topoľančíkovou, bytom Nemocničná 1946/33, 026 01 Dolný
Kubín
5. prenájom nebytových priestorov v časti budovy ObZS súp. č. 274 pre ECO ECHNOLOGY
s.r.o. Liptovská Porúbka 137, 033 01 Liptovský Hrádok od 1.3.2017
6. prevod majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písmeno b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, vzhľadom na prípad hodný osobitného zreteľa, konkrétne
prevod na základe kúpnopredajnej zmluvy, ktorou Andrea Kureková, bytom Lokca 636,
029 51 Lokca získa novovytvorené parcely C-KN č. 2336/4 trvalé trávne porasty o výmere
101 m2 a 2238/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 210 m2 v cene 10 EUR /m2.
Parcely sú odčlenené z parcely E-KN č. 2238/4 trvalé trávne porasty o výmere 2.587 m2
zapísaná na LV č. 2573, ktoré budú slúžiť ako dvor pri rodinnom dome a ako dôvod

osobitného zreteľa je, že pozemky sú priľahlé k pozemku kupujúcej a svojim umiestnení
tvoria neoddeliteľný celok priľahlých pozemkov so stavbou. Z celkového počtu 9
poslancov o tomto uznesení hlasovalo 9 poslancov.
7. prevod majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písmeno b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, vzhľadom na prípad hodný osobitného zreteľa, konkrétne
prevod na základe kúpnopredajnej zmluvy, ktorou Mgr. Zuzana Drabantová, bytom Lokca
635, 029 51 Lokca získa novovytvorené parcely C - KN č. 2336/5 trvalé trávne porasty
o výmere 223 m2 a 2238/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2 v cene
10 EUR /m2. Parcely sú odčlenené z parcely E - KN č. 2238/4 trvalé trávne porasty
o výmere 2587 m2 zapísaná na LV č. 2573, ktoré budú slúžiť ako dvor pri rodinnom dome
a ako dôvod osobitného zreteľa je, že pozemky sú priľahlé k pozemku kupujúcej a svojim
umiestnení tvoria neoddeliteľný celok priľahlých pozemkov so stavbou. Z celkového
počtu 9 poslancov o tomto uznesení hlasovalo 9 poslancov.
8.finančný príspevok na kultúrno-spoločenskú akciu pod názvom „ Fašiangový podvečer
oživených tradícií“ dňa 25.2.2017 vo výške 250 EUR pre Občianske združenie
POLUDIENOK so sídlom Záhumnica 415/17, 029 51 Lokca IČO: 50109031

C. Súhlasí
1. s umiestnením včelstva p. Jána Majdu, bytom Lokca č. 510/26 na pozemku parc.č. C – KN
1033/1 k.ú. Lokca
2. so zámenou pozemku C – KN parc.č. 2168/1 o výmere 66 m2 vo vlastníctve Martiny
Rončákovej, bytom Lokca č. 324 za C – KN 386/10 o výmere 73 m2 a C- KN 652/4
o výmere 8 m2 , ktoré sú vo vlastníctve obce
3. so zámenou časti pozemku C – KN 33/15 vo vlastníctve p. Márie Kuklovej, bytom Lokca
č. 644 za časť pozemku C – KN 2236/35 , ktorá je vo vlastníctve obce a bude odčlenená
GP
4. so zámenou časti pozemku C – KN 292, ktorá je vo vlastníctve obce za časť pozemku
C – KN 296/6 vo vlastníctve p. Milana Somoru. Parcely, ktoré budú predmetom nájmu
budú odčlenené GP.
5. s realizáciou projektu na zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ
6. s úpravou šatne na športovom štadióne pre OŠK Lokca
7. so zakúpením panelov na miestnu komunikáciu na ulici Lán
8. s odpredajom časti pozemkov parc.č. E – KN 2238/4 a C – KN 2236/36, ktoré sú vo
vlastníctve obce a budú odčlenené GP pre Bc. Andreu Kurekovú, bytom Lokca
Podkošariská 636/1

D. Ukladá
1. stavebnej komisii vykonať ohliadku k žiadosti o výmenu okien nájomníkov v bytovom
dome Trojičné námestie č.244/2
Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

