
Správa o činnosti na úseku poľnohospodárstva             

za rok 2011 

 
Na uvedenom úseku bola počas roka 2011 spracovávaná agenda, ktorá súvisela s majetko-

právnymi vzťahmi k pozemkom, agenda odpadového hospodárstva, vydávanie rybárskych lístkov, 
a príprava a realizácia projektov zamestnávania občanov prostredníctvom Úradu práce Čadca. 
 

V priebehu roku 2011 bolo do dnešného dňa vydaných 12 Osvedčení o vlastníctve pre účely 
určenia vlastníckych práv. Výstupné dáta určujúce majetko - právny vzťah k nehnuteľnostiam pre 
občanov sú plne digitalizované a pravidelne aktualizované.  

 
V priebehu roka boli vydané 2 ks potvrdenia pre SHR, ďalej bolo vydaných 30 ks rybárskych 

povolení s toho 7 ks ročných rybárskych lístkov pre osoby do 15 rokov bez poplatku, 20 ks ročných 
rybárskych lístkov a 3 ks trojročných rybárskych lístkov 

 
Prostredníctvom projektov v spolupráci s ÚP Čadca bolo v priebehu roka 2011 zamestnaných na 

Obecnom úrade Vysoká nad Kysucou celkom 57 osôb. Celkom bolo podaných 12 žiadosti na ÚP 
Čadca, všetky boli schválené a zrealizované alebo ešte prebiehajú. 
 

- Aktivačná činnosť 12 osôb, podaných žiadostí 2 ks 
- Dobrovoľnícka služba 21 osôb, podaných žiadostí 5 ks 
- Protipovodňové práce 15 osôb, podaných žiadostí 2 ks 10 V rámci projektu s EÚ 
- Absolventská prax 8 osôb, podaných žiadostí 2 ks  
- § 50 i Podpora miestnej zamestnanosti 1 osoba, podaných žiadostí  1ks 

 
Pracovníci vykonávali činnosť pri OcÚ , MŠ Vysoká, ŠJ Vysoká, ZŠ Horný Kelčov, ZŠ E.A. Cernana. 
 
 V priebehu roka OcÚ realizoval 2x odvoz elektronického odpadu celkom 10,95 t, 1x zber 
objemného odpadu cca 9,22 t. Obec Vysoká nad Kysucou sa zapojila do projektu Strieborná Kysuca 
kde boli za pomoci jednotlivých organizácií a škôl obce vyčistené oba brehy rieky Kysuca  ako aj 
brehy rieky Kelčovanky. Zozbieraných celkom 8 t rôzneho odpadu.   
 
Podľa platnej legislatívy boli zaslané výkazy nakladania s odpadom na Štatistický úrad SR ako aj na 
príslušní OÚŽP.  
  

 

 

 

Vo Vysokej nad Kysucou 

Dňa: 12. decembra 2011 

 

Vypracoval: Ing. Jozef Chvastek 

 


