
Správa o činností na úseku výstavby za rok 2007 
 

     
 Správna agenda úseku výstavby: 
 

V roku 2007 cestou Spoločného obecného úradu v Turzovke bolo pripravených 
a vydaných - 16 stavebných povolení. Z toho na výstavbu nového rodinného domu - 5, na 
prestavbu a prístavbu rodinného domu - 6  a na prestavbu a prístavbu iných budov a zariadení 
- 2, na výstavby športových zariadení 2, záhradný domček - 1.   

Taktiež bolo vydaných 7 asanačných rozhodnutí, z toho na 3 rodinné domy, 2 
priemyselné budovy v areáli ZŤS a 2 drobné stavby. 

V agende ochrany a prírody boli vydané 3 rozhodnutia na výrub drevín mimo lesného 
porastu. 

Okresný úrad ŽP Čadca vydal 1 rozhodnutie na reguláciu farského potoka pre Obec 
Vysoká nad Kysucou a 1 rozhodnutie na výstavby ČOV pre Zápalka Ladislav, Horný Kelčov. 

Obecný úrad Vysoká nad Kysucou na základe ohlásenia drobných stavieb vydal 18 
súhlasov na drobné stavby, z toho: na prípojky na siete 1, výstavbu  a stavebné úpravy 
hospodárskych budov – 3, stavebné úpravy rodinných domov  – 3, garáže – 7, oplotenie – 3 a 
- 1 informačno-propagačný objekt regiónu Kysúc pre Samosprávny kraj Žilina. 

Na úseku cestného hospodárstva boli vydané dve rozhodnutia na zvláštne užívanie 
miestnych komunikácií a bola spresnená pasportizácia miestnych komunikácií. Na základe 
tohto spresnenia konštatujeme, že Obec Vysoká nad Kysucou má v správe 33 314 bm 
komunikácií I a II triedy čo prestavuje  plošnú výmere 98 182 m2. 

Z toho: -     asfaltové cesty 14 282 bm o výmere 42 696 m2 

- penetračne spravené cesty 11 399 bm o výmere 34 197 m2 

- prašné úpravy ciest 7 633 bm o výmere 21 888 m2 

Na týchto komunikáciách sa nachádza 7 betónových mostov, 2 železné mosty, 8 
betónových priepustov a 3 železné lávky. 

Na úseku odpadového hospodárstva bolo zabezpečené zlepšenia vybavenia nádob na 
odpad cestou Envirometalného fondu SR  a to pridaním kontajnerov na separovaný zber pre 
bytové domy, kontajnerov na zmesový odpad na cintoríny a do osád. 

V roku 2007 do 31. 11. 2007 bolo v obci vyzbierané od občanov a organizácií  
prostredníctvom TKO Semeteš n.o. Turzovka, ENZO - Veronika Ves a.s. Dežerice,  
a samotným obecným traktorom celkom 240 t odpadu. Z toho činili jednotlivé zložky 
separovaného zberu: pneumatiky 1, 471 t,  plasty 4, 321 t, autobatérie - 0, 2 t,  drobný 
stavebný odpad - 8,550 t,  elektrické spotrebiče 3, 2 t,  objemový odpad 4,398 t,  papier 20, 
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