
Správa o činnosti na úseku poľnohospodárstva 
 

Na uvedenom úseku bola počas roka 2007 spracovávaná agenda, ktorá súvisela s majetko-
právnymi vzťahmi k pozemkom.  

Výstupné dáta určujúce majetko-právny vzťah k nehnuteľnostiam pre občanov sú plne 
digitalizované a to ako katastrálne údaje tak i mapové podklady. 

V roku 1996 bol v našej obci vyhotovený Zjednodušený register pôdneho stavu. Tento 
predstavoval prvý krok, ktorý mal viesť k majetko-právnemu vysporiadaniu extravilánu obce. Druhým 
krokom bol projekt ROEP, ktorý  riešil obdobnú vec v intraviláne obce. Ten bol ukončený v roku 2005 
a výstupné údaja boli zapísané do katastra nehnuteľností , minulý rok, v roku 2006.V tomto roku naša 
obec vstúpila, ak to tak možno povedať  v rámci majetko-právneho vysporiadania územia, do 
poslednej fázy. V auguste tohto roku Obvodný pozemkový úrad v Čadci začal, pod. vedením Bc. 
Radoslava Čečotku, Prípravné konanie za účelom nariadenia pozemkových úprav. Jeho hlavnou 
úlohou bolo získať min. 50% súhlasných vyjadrení známych vlastníkov. Túto podmienku naša obec 
splnila, nakoľko s uskutočnením pozemkových úprav súhlasili takmer 2/3 známych vlastníkov podľa 
výmery. Následne bol vyhotovený Elaborát a rozpočet projektu, ktorý predpokladá náklady na 
uskutočnenie pozemkových úprav v našej obci na viac ako 20 mil. Sk. Momentálne je  projekt na 
Krajskom katastrálnom úrade v Žiline v obstarávacom konaní. 

Obec Vysoká nad Kysucou sa v tomto roku zapojila i do procesu vypracovania orientačného 
súpisu majetkoprávne neusporiadaných pozemkov, ktorý za základe uznesenia vlády SR č. 817/200-R 
zastrešuje ZMOS a Ústav geodézie a kartografie SR. Ide o vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod 
stavbami nachádzajúcich sa na vo vlastníctve obce, teda predovšetkým miestne komunikácie, ktoré 
nie sú zapísané na LV, budova bývalej MŠ na Nižnom Kelčove a pod. Proces je vo svojej prvej fáze a to 
vo vytvorení súpisu takýchto parciel, ktorý už bol zhotovený a zaslaný na ZMOS. 

V priebehu roku 2007 bolo do dnešného dňa vydaných 50 Osvedčení o vlastníctve pre účely 
vysporiadania vlastníckych práv. Ich klesajúci počet v rámci jednotlivých rokov snáď indikuje 
skutočnosť, že v našej obci stúpa percento vysporiadaných vlastníckych práv k pozemkom. 

 
Vo Vysokej nad Kysucou 
Dňa: 14. decembra 2007 
 

Vypracoval: Mgr. Anton Varecha 
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