
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Vysoká  nad Kysucou 
z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

 

Obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Vysoká nad 
Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to časti parcely EKN 2037, druh pozemku: ostatná plocha, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1479 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym 
odborom pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou 
(871061), z ktorej bola meračským záznamom vyhotoveným geodetom Ivanom Šobichom zo dňa 
14. 09. 2021 odčlenená časť o výmere 36 m2, ktorá je v žiadosti predmetom prenájmu, žiadateľovi: 
Ing. Jozef Jurčo, nar. 03. 02. 1969, bytom Ústredie 1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

Ročné nájomné je stanovené vo výške 0,093 EURO/m2 splatné v jednej ročnej splátke, vždy do 
konca prvého mesiaca prislúchajúceho roka na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to na 3 roky s výpovednou lehotou 2 mesiace. 

Na určenie výšky ceny nájmu bol využitý: 
znalecký posudok číslo 12/2014 zo dňa 23. 01. 2014 vypracovaný za účelom určenia ceny nájmu 
metódou polohovej diferenciácie pozemkov nachádzajúcich sa v katastri obce Vysoká nad Kysucou 
v extraviláne obce, ktorým bola cena ročného nájmu stanovená vo výške  0,093 EURO/m2 
 
Odôvodnenie: 
Dňa 9. septembra 2022 doručil Ing. Jozef Jurčo, nar. 03. 02. 1969, bytom Ústredie 1140, 023 55 
Vysoká nad Kysucou žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku Obce Vysoká nad Kysucou, časť 
Semeteš a to časti parcely EKN 2037, druh pozemku: ostatná plocha, zapísanej na liste vlastníctva 
č. 1479 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad 
Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou (871061), z ktorej bola meračským 
záznamom vyhotoveným geodetom Ivanom Šobichom zo dňa 14. 09. 2021 odčlenená časť 
o výmere 36 m2, ktorá je v žiadosti predmetom prenájmu. 
Predmetná parcela tvorí prístup k parcele EKN 10 813 (CKN 6038), ktorej je žiadateľ majoritným 
spoluvlastníkov, priamo z miestnej komunikácie. Celoročnú starostlivosť a údržbu zelene na 
parcele realizuje žiadateľ.  
Parcela bude využívaná výlučne na poľnohospodársku činnosť žiadateľa a nedôjde k zmene 
spôsobu jej užívania. Prenájmom parcely CKN 1687/4 dôjde k zabezpečeniu jej hospodárskeho 
využitia, starostlivosti o zeleň a ďalšieho zveľadenia. 
Nájmom parcely CKN 1687/4 nevzniknú nájomcovi žiadne výhody súvisiace s možnosťou 
predkupného práva na nehnuteľnosť. 
Vzhľadom na výmeru predmetnej parcely a jej lokáciu, je pravidelná údržba zelenej na predmetnej 
parcele pre obec neefektívna a jej prenájom dôjde k jej zveľadeniu a zhodnoteniu. 
 

 
Vyvesené dňa:  20. 09. 2022 
 
Zvesené dňa:  
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Dĺžka Obvod
28 m 28 m

 

Plocha
36 m2

 
 
Body (5)
 

1.

S-JTSK (X,Y): 1155779 m 454753 m
ETRS89-TM34 (E,N): 323113 m 5470521 m
WGS84 (φ, λ): 49.361714 ° 18.563809 °
Bpv (H), DMR3: 742 m

 

2.

S-JTSK (X,Y): 1155776 m 454751 m
ETRS89-TM34 (E,N): 323115 m 5470524 m
WGS84 (φ, λ): 49.361738 ° 18.563839 °
Bpv (H), DMR3: 742 m

 

3.

S-JTSK (X,Y): 1155784 m 454743 m
ETRS89-TM34 (E,N): 323123 m 5470517 m
WGS84 (φ, λ): 49.361678 ° 18.56395 °
Bpv (H), DMR3: 741 m

 

4.

S-JTSK (X,Y): 1155786 m 454745 m
ETRS89-TM34 (E,N): 323122 m 5470514 m
WGS84 (φ, λ): 49.361652 ° 18.563935 °
Bpv (H), DMR3: 743 m

 

5.

S-JTSK (X,Y): 1155779 m 454753 m
ETRS89-TM34 (E,N): 323113 m 5470521 m
WGS84 (φ, λ): 49.361712 ° 18.563808 °
Bpv (H), DMR3: 742 m

 
Úseky (5)

 
Dĺžka

1 - 2   3 m
 

2 - 3   10 m
 

3 - 4   3 m
 

4 - 5   11 m
 

5 - 1   0 m
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Výškový profil 
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