
 
 

Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uznesenie 

obecného zastupiteľstva 
vo Vysokej nad Kysucou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
číslo zápisnice  1/2018      dátum: 12.03.2018 



 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Vysoká nad Kysucou 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Strana 2 z 11 Uznesenia 1/2018 
  
 
 

Uznesenie OZ 1/2018 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 12.03.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ  
4. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad 
    Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov 
5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou 
    Vysoká nad Kysucou  
6. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce 
    Vysoká Nad Kysucou  
7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Kysucou 
    a majetkom štátu, ktorý obec užíva  
8. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
9. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev  
10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 
      1/2018 a Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 
11. Rôzne  
12.Interpelácie poslancov 
13.Záver  
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
Uznesenie č. 1/2018-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť prvá schôdza OZ dňa       
12.03.2018.   
 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 1/2018-2 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 

Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová 
            Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Ing. Miroslav Dočár  

             Jozef Zborovan                      
             Návrhová komisia: Miroslav Dorman 
                   Mgr. Katarína Jantošová  
 
K bodu č.3 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ  
 

v Uznesenie č. 1/2018-3.1 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zámerom odpredaja pozemku. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
K bodu č. 4 

• Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov  
 

v Uznesenie č. 1/2018-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Milana Knora o pridelenie jednoizbového č. 13 
s výmerou 29,08m² bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142.  
 

v Uznesenie č. 1/2018-4.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosti Andreja Kubačáka bytom Vyšný Koniec 
315, 023 54 Turzovka, Moniky Konradovej, Predmier 22, 023 54 Turzovka, Andrei 
Kaduchová, Vysoká nad Kysucou 1097, 023 55 Vysoká nad Kysucou žiadosti, ktoré sú už 
zaradené v zásobníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v 16-bytovom nájomnom dome 
č.1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov. Po opätovnom prejednaní 
Komisiou pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva budú žiadosti predložené na najbližšej 
schôdzi obecného zastupiteľstva. 
 
K bodu č. 5 

• Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou 
Vysoká nad Kysucou  
 

v Uznesenie č. 1/2018-5 
Obecné zastupiteľstvo:  
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1. prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 
o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou. 

2. schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 
o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.    

 
K bodu č. 6 

• Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií 
obce Vysoká nad Kysucou 
 

v Uznesenie č. 1/2018-6 
Obecné zastupiteľstvo  

1. prerokovalo návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2014 
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou. 

2. schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2014 
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou.    

 
K bodu č. 7 

• Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad 
Kysucou a majetkom štátu, ktorý obec užíva  
 

v Uznesenie č. 1/2018-7 
Obecné zastupiteľstvo  

1. prerokovalo návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad 
Kysucou a s majetkom štátu, ktorý obec užíva. 

2. schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Kysucou a 
s majetkom štátu, ktorý obec užíva. 

 
K bodu č. 8 

• Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 

v Uznesenie č. 1/2018-8.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-8.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
17012018. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-8.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
05032018. 
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v Uznesenie č. 1/2018-8.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
30012018. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-8.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na – 
inventarizácia majetku obce Vysoká nad Kysucou k 31. 12. 2017. 
 
K bodu č. 9 

• Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 

v Uznesenie č. 1/2018-9.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

1. Predloženie žiadosti „Zefektívnenie pátracej činnosti hasičských zborov obce Vysoká 
nad Kysucou“ v zmysle zverejnenej výzvy číslo II. Prezídia Policajného zboru 2018 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky za účelom: Podpora zlepšenia materiálno-technického 
zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia 
subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na 
úseku integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov podľa § 2 
písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

2. Spolufinancovanie projektu „Zefektívnenie pátracej činnosti hasičských zborov obce 
Vysoká nad Kysucou“ vo výške min. 10% z celkových predpokladaných výdavkov 
z vlastných zdrojov. 

 
v Uznesenie č. 1/2018-9.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
1. Predloženie žiadosti „Prechádzajme bezpečnejšie“ v zmysle zverejnenej výzvy číslo I. 

Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom: Podpora 
činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. e) zákona č. 
526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov. 

2. Spolufinancovanie projektu „Prechádzajme bezpečnejšie“ vo výške min. 5% 
z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov. 

v Uznesenie č. 1/2018-9.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa 
obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev. 
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v Uznesenie č. 1/2018-9.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z environmentálneho 
fondu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s. č. 
215“.   

2. Spolufinancovanie „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s. č. 
215“ vo výške min. 5% z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov. 
 

K bodu č. 10 
• Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 

1/2018 a Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 
 

v Uznesenie č. 1/2018-10.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
1/2018. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-10.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2018.  
  
K bodu č. 11 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záložnú zmluvu uzatvorenú podľa § 151a a nasl. zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0030-PRB/2015/Z medzi 
obcou Vysoká nad Kysucou ako záložcom a Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako 
záložným veriteľom v zmysle predloženého návrhu. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.2 
Obecné zastupiteľstvo  

1. súhlasí s kúpou parcely EKN č. 1969/2, zast. pl. a nádvoria o výmere 453 m2 
zapísanej na LV 10993 v podiele 1/1 

2. schvaľuje kúpnu cenu vo výške 3,30 EUR/m2 
3. poveruje starostu obce, aby v spolupráci s právnym zástupcom pripravil a s pani 

Mgr. Ľubicou Chrenkovou r. Suchárová ako predávajúcou uzavrel kúpnu zmluvu. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.3 
Obecné zastupiteľstvo  

1. súhlasí s kúpou parciel pod pripravovanú výstavbu nového cintorína v ústredí 
obce 
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2. schvaľuje kúpnu zmluvu na nákup parciel pod pripravovanú výstavbu cintorína 
v ústredí obce v zmysle predloženého návrhu 

3. poveruje starostu obce uzatvorením kúpnej zmluvy s vlastníkmi parciel pod 
pripravovanú výstavbu cintorína v ústredí obce 

 
v Uznesenie č. 1/2018-11.4  

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zapojením sa obce Vysoká nad Kysucou do 
pripravovaného projektu výstavby spoločného kompostoviska v areáli TKO Semeteš n.o. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.5  
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Heleny Putoríkovej o odpustenie pohľadávky 
dane z nehnuteľnosti. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.6  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním Osvedčenia k vzniku vlastníckeho práva k parcelám 
podľa § 63 zákona č. 323/1992 Zb. (Notársky poriadok) 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.7  
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním Osvedčenia k vzniku vlastníckeho práva k parcelám 
podľa § 63 zákona č. 323/1992 Zb. (Notársky poriadok) 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.8  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť 
v roku 2018 pre KT Vysoká nad Kysucou vo výške 300,00 EUR. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.9  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku v užívaní OcÚ v zmysle predloženého 
návrhu. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.10  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku v užívaní TJ Spartak Vysoká nad 
Kysucou v zmysle predloženého návrhu. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.11  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku v užívaní ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
v zmysle predloženého návrhu. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.12  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť 
v roku 2018 pre OZ Voľný čas vo výške 1000,00 EUR. 
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v Uznesenie č. 1/2018-11.13  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie  ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.14 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových 
priestoroch v Dome služieb p.č. 200 vo Vysokej nad Kysucou na ďalšie 3 roky.  
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.15  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie TJ Spartak Vysoká nad 
Kysucou na činnosť v roku 2018 vo výške 13 000,00 EUR. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.16  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie pre DHZ Vysoká nad 
Kysucou - Horný Kelčov na organizáciu Výročnej členskej schôdze pri príležitosti 60-tého 
výročia založenia DHZ Horný Kelčov s priamou úhradou občerstvenia a reprezentačných 
výdavkov do výšky 800,00 EUR. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.17  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou 
a zámer prevodu  prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku  
žiadateľovi:  

 
p. Jana Kubalová r. Kubalová, nar.  16. 03. 1977, bytom Vyšný Kelčov č. 590, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou: 

• a to pozemku parcela č. CKN 1476/4 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 
125 m2 zapísaná na LV 1479. 

 
Cena je stanovená vo výške 3,30 €. 
 
Odôvodnenie: 
Parcela CKN 1476/4 tvorí predzáhradku rodinného domu s. č. 222/2. Predchádzajúci 
i súčastní majitelia rodinného domu s. č. 222/2 sa o parcelu starali vždy ako o svoju vlastnú. 
Parcelou sú vedené inžinierske siete rodinného domu s. č. 222/2. Cez parcelu je jediný možný 
prístup k vchodu do rodinného domu s. č. 222/2 a do jemu prislúchajúcej garáže. 
Parcela je širšou súčasťou centra obce Vysoká nad Kysucou a jej skultúrnenie a pravidelná 
starostlivosť o vegetáciu bude nesporne estetickým prínosom pre vizáž celého centrálneho 
námestia obce Vysoká nad Kysucou. 
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v Uznesenie č. 1/2018-11.18  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi - Farnosť Vysoká nad 
Kysucou dotáciu v roku 2018 vo výške 6 000,00 EUR. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.19  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti Palmitas, s.r.o. o predĺženie Zmluvy 
o nájme  nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska p.č. 1260 na ďalšie 3 roky. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.20  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove Dome 
služieb p.č. 200 miestnosť č. 19. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.21 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou 
a zámer prevodu  prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku  
žiadateľovi:  

 
Štefan Šutarík r. Šutarík, nar.  21. 08. 1952 a manželka Ľubica Šutaríková r. Hlušíová, nar. 
01. 08. 1954 obaja bytom Jugoslavská 6, 70 400 Ostrava - Zábřeh: 

• a to časti pozemku parc. č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  
o výmere 885 m2 zapísaná na LV 11008, z ktorej sa GP č. 201/2017 vytvorila parcela 
CKN 495/5 – t.t.p., o výmere 29 m2. Táto novovytvorená parcela CKN 495/5 je 
predmetom prevodu. 

 
Cena je stanovená vo výške 3,00 €/m2 v zmysle návrhu žiadateľa. 
 
Odôvodnenie : 
Podľa §14 ods. 1 a 2 zákona č. 180/95 Z. z. (na základe ktorého sa zostavil ROEP) – pozemky 
v zastavanom území obce, ktoré tvorili verejný majetok, tzv. „neknihované pozemky“ (neboli 
zaevidované v PKN vložkách a v PKN mape nemali uvedené parcelné číslo) a neboli v správe 
žiadneho miestneho orgánu štátnej správy, prechádzajú dňom účinnosti uvedeného zákona 
180/95 Z.z. do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Tento zákon nadobudol 
účinnosť 1. 9. 1995. To znamená, že obec nadobudla vlastníctvo k týmto pozemkom zo 
zákona ku dňu 1. 9. 1995. Pri schválení ROEP dňa 30. 11. 2005 (rozhodnutie OPÚ Čadca č. 
2409/2005) sa toto nadobudnutie vlastníctva už len zaevidovalo do registra, aby mohlo byť 
následne zapísané Správou katastra v Čadci do KN. 
Predmetná parcela CKN 495/5 – t.t.p., o výmere 29 m2 bola vyčlenená z pôvodnej parc. č. E-
KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 m2 zapísanej na LV 11008 
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geometrickým plánom číslo 201/2017 zo dňa 08. 10. 2017. Novovyčlenená parcela bola 
v minulosti útne zamenená medzi  
Cez parcelu sú vedené inžinierske siete k rodinnému domu s.č. 110, ktorý je vo vlastníctve 
žiadateľov a k rodinnému domu pani Zdeny Varechovej s.č. 65. P/arclea im zároveň slúži ako 
prístupová cesta. Parcelu žiadatelia užívajú už viac ako 20 rokov ako svoju vlastnú. 
Pozemok a to parcela č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 
m2, zapísaná na LV 11008, ktorá je totožná s novovytvorenou parcelou CKN 495/5 – t.t.p., 
o výmere 29 m2 je vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu a skutočnosť, že ju žiadatelia 
užívajú ako svoju vlastnú už viac ako 20 rokov pre obec nevyužiteľná. 
 

v Uznesenie č. 1/2018-11.22 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou 
a zámer prevodu  prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku  
žiadateľovi:  

 
p. Terézia Lisková r. Šupčíková, nar.  13. 10. 1943 bytom Vysoká nad Kysucou č. 67: 

• a to časti pozemku parc. č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  
o výmere 885 m2 zapísaná na LV 11008, z ktorej sa GP č. 45876479-70/2017 
vytvorili: parcela CKN 494/1 – zast. pl. o výmere 106 m2, parcela CKN 494/2 – zast. 
pl. o výmere 63 m2, parcela CKN 494/5 – zast. pl. o výmere 284 m2 a parcela CKN 
495/4 – t.t.p. o výmere 355 m2.  Tieto novovytvorené parcely CKN 494/1, CKN 494/2, 
494/5 a CKN 495/4 sú predmetom prevodu. 

 
Cena je stanovená vo výške 1, 00 € na základe nižšie uvedených dôvodov. 
 
Odôvodnenie: 
Podľa §14 ods. 1 a 2 zákona č. 180/95 Z. z. (na základe ktorého sa zostavil ROEP) – pozemky 
v zastavanom území obce, ktoré tvorili verejný majetok, tzv. „neknihované pozemky“ (neboli 
zaevidované v PKN vložkách a v PKN mape nemali uvedené parcelné číslo) a neboli v správe 
žiadneho miestneho orgánu štátnej správy, prechádzajú dňom účinnosti uvedeného zákona 
180/95 Z.z. do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Tento zákon nadobudol 
účinnosť 1. 9. 1995. To znamená, že obec nadobudla vlastníctvo k týmto pozemkom zo 
zákona ku dňu 1. 9. 1995. Pri schválení ROEP dňa 30. 11. 2005 (rozhodnutie OPÚ Čadca č. 
2409/2005) sa toto nadobudnutie vlastníctva už len zaevidovalo do registra, aby mohlo byť 
následne zapísané Správou katastra v Čadci do KN. 
Predmetnú parcelu však „odjakživa“ užíva ako svoju vlastnú žiadateľka a pred ňou 
predchádzajúce generácie jej príbuzných. Na parcele je postavený murovaný rodinný dom p.č. 
67, ktorý bol podľa ústneho vyjadrenia žiadateľky postavený v roku 1962 staviteľmi Jánom 
Liskom a jeho manželkou Teréziou Liskovou r. Šupčíkovou, ďalej drevená hospodárska 
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budova, ktorá v minulosti prináležala k drevenému rodinnému domu zbúranému podľa 
ústneho vyjadrenia žiadateľky v roku 1968. Zvyšnú časť parcely tvorí dvor a záhrada 
s vysadenými drevinami. Parcela je oplotená. Obec Vysoká nad Kysucou si na ňu nerobí 
žiaden nárok, nakoľko parcela prešla do vlastníctva obce takpovediac bez vedomia obce, ale 
predovšetkým i bez vedomia samotnej žiadateľky. 
Dňa 29. 9. 2015 žiadateľka prostredníctvom svojho právneho zástupcu ]UDr. Tomáša 
Michnicu požiadala obec Vysoká nad Kysucou o odpredaj parcely č. EKN 20001 o výmere 
885 m2, vedenej na LV č. 11008. Uznesením obecného zastupiteľstva vo vysokej nad 
Kysucou č. 7/2015-5.7 zo dňa 16. 10. 2015 z dôvodu, že voči zámeru odpredaja uvedenej 
parcele z dôvodu hodného osobitného zreteľa bola vznesená námietka zo strany suseda 
Štefana Šutaríka. Z tohto dôvodu nechala žiadateľka vyhotoviť geometrichý plán, ktorým 
bola zameraná pledmetná parcela EKN 20001 a oddelená jej spomá časť.  
Pozemok a to parcela č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 
m2, zapísaná na LV 11008, ktorá je totožná s novovytvorenými parcelami CKN 494/1, CKN 
494/2, CKN 494/5 a CKN 495/4 je vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu a skutočnosť, že ju 
užíva žiadateľka a predchádzajúce generácie jej príbuzných, pre obec nevyužiteľná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman       .................................. 
 
Mgr. Katarína Jantošová        .................................. 


