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1. Agenda: Majetkovo - právne vzťahmi k nehnuteľnostiam.
V priebehu roku 2013 bolo do dnešného dňa vydaných 28 Osvedčení o vlastníctve pre
účely určenia vlastníckych práv. Výstupné dáta určujúce majetkovo - právne vzťahy
k nehnuteľnostiam pre občanov sú plne digitalizované a pravidelne aktualizované.

2. Agenda: Samostatne hospodáriaci roľník (SHR)
V priebehu roka bolo vydaných 2 ks žiadosti o vydanie osvedčenia a zápise do evidencie
SHR. Ďalej bolo vydaných 9 ks potvrdenia platnosti vykonávania činnosti SHR, ktoré i naďalej
ostávajú v platnosti a 1 ks potvrdenia o zrušení osvedčenia o zápise do evidencie SHR. Úsek
poľnohospodárstva eviduje 21 aktívnych SHR.
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3. Agenda: Odpadové hospodárstvo
V priebehu roka sa realizovali nasledovne zbery odpadu:
• 2x zber a odvoz elektronického odpadu, celkom sa vyzbieralo 9,645 t
o 5/2013...................................5,985 t
o 10/2013.................................3,66 t
• 2x zber objemného odpadu a zber odpadu mimo vyhaseného termínu, t.z. celoročný zber
odpadov. Celkom sa vyzbieralo 40,88 t objemného odpadu.
o 5/2012 ..................................11,72 t
o 11/2012.................................12,74 t
o celoročný zber.......................16,42 t
• Obec Vysoká nad Kysucou sa zapojila do projektu Strieborná Kysuca (6-10.5.2013),
kedy boli za pomoci jednotlivých organizácií a škôl obce vyčistené oba brehy rieky
Kysuca ako aj brehy rieky Kelčovanky. Do projektu bolo zapojených 262 občanov
a vyzbieralo sa cca 1 760 kg odpadu.
• Obec realizovala zber odpadkov okolo štátnych ciest II/487, III/487, II/541 a dodatkovo
zber odpadu okolo miestnej komunikácie v miestnej časti Vyšný Kelčov - Zátoka.
Vyzbieralo sa cca 67 vriec odpadu (900 kg). V priebehu roka 2013 sa taktiež vykonal
zber odpadkov na prístupových komunikáciách obce podľa pracovných úloh.
• Obec realizovala Osadový zber prostredníctvom plastových vriec o objeme 110 l v tých
častiach, ktoré boli na základe Obecného zastupiteľstva schválené pre vývoz terénnym
osobným vozidlom Nissan a traktorom Valtra A92. Osadový zber sa uskutočnil 4x
a zozbieralo sa cca 128 kg odpadu.
• Zber nebezpečného odpadu sa v obci nerealizoval, nakoľko pre rok 2013 uplynula
lehota súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom. Dňa 26.11.2013 bola podaná
nová žiadosť o vydanie súhlasu na nakladanie s odpadom na Okresný úrad v Čadci.
Podľa platnej legislatívy boli zaslané výkazy nakladania s odpadom na Štatistický úrad
SR ako aj na príslušní OÚŽP.
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4. Agenda: Vydávanie rybárskych lístkov
Ku dňu 9.12.2013 bolo vydaných 27 ks rybárskych povolení, z toho:
• 10 ks trojročných rybárskych lístkov.
• 14 ks jednoročných rybárskych lístkov.
• 0 ks trojmesačných rybárskych lístkov.
• 3 ks jednoročných rybárskych lístkov pre osoby bez poplatku.
5. Agenda: Vakcinácia psov a čipovanie psov, mačiek a fretiek
Hromadnej vakcinácie psov proti besnote sa zúčastnilo 281 psov z približne 492 ks
evidovaných známok pre psov. To predstavuje 57,11% účasť na hromadnej vakcinácií. Oproti
roku 2013 je nárast vakcinovaných psov o + 7,5 %.
Čipovania sa zúčastnilo 231 psov z približne 492 ks evidovaných známok pre psov.
Niektorí majitelia čipovanie vykonali mimo obce. Percentuálne vyjadrenie účasti hromadného
čipovania psov predstavuje 46,95 %. Neevidovali sme žiadne čipovanie mačiek a fretiek.
Hromadná vakcinácia a čipovanie sa uskutočnilo spoločne 6.7.2013.
6. Agenda: Príprava a realizácia projektov zamestnávania UoZ a iných projektov
Pre zamestnanie uchádzačov o zamestnanie prebiehalo prostredníctvom:
• projektov v spolupráci s UPSVaR Čadca
• spolupráce s Okresným súdom Čadca o vykonaní povinnej práce
• spolupráci s Obchodnou akadémiou D.M. Janotu Čadca.
V roku 2013 evidujeme na Obecnom úrade následný počet UoZ:
Typ

Názov

Podaných
žiadostí

Počet
UoZ

z toho
pokračujú

do:

§ 52

Aktivačná činnosť formou menších
obecných služieb (Obec - UoZ)

1

1

1

31.5.2015

§ 52

Aktivačná činnosť formou menších
obecných služieb (UPSVaR)

1

8

0

---

§ 52

Aktivačná činnosť formou
dobrovoľníckej služby (UPSVaR)

3

14

10

28.2.2014,
30.4.2014

§ 50j

Podpora rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti

2

12

4

31.5.2014
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Podpora zamestnávania
nezamestnaných v samospráve

2

2

2

1.10.2014

Odborná prax (O.A. Janotu Čadca)

0

2

0

---

Výkon trestu - povinnej práce 100 hod.

0

2

0

---

41

17

§ 54

Celkový počet prezamestnaných UoZ v roku 2013

	
  	
  

Prezamestnaní UoZ / 2012 vykonávajúci pracovnú činnosť v roku 2013.
Typ

Názov

Podaných
žiadostí

Počet
UoZ

od:

do:

§ 52a

Aktivačná činnosť formou
dobrovoľníckej služby (UPSVaR)

1

4

1.11.2012

30.4.2013

§ 52

Aktivačná činnosť formou menších
obecných služieb (UPSVaR)

1

1

1.11.2012

30.4.2013

§ 51

Vykonávanie absolventskej praxe
(UPSVaR)

1

3

1.11.2012

30.4.2013

	
  	
  
Celkový počet koordinovaných UoZ v roku 2013

49

	
  	
  

V porovnaní s rokom 2012 máme kvantitatívny pokles UoZ o 32,9 %.
6.1. Agenda: Činnosť pracovníkov skupiny „R“ a UoZ podľa Pracovného plánu 2013
Pracovníci UoZ spolu s hlavnými kmeňovými pracovníkmi „R“ vykonávali pracovnú
činnosť na základe Pracovného plánu 2013 vytvoreného na odbore Poľnohospodárstva pod
vedením:
• Mgr. Anton Varecha, starosta obce
• Ing. Ladislav Kubačák, prednosta
• Ing. Ján Lisko, odbore Poľnohospodárstva
Pracovný plán 2013 bol pravidelne aktualizovaný o pracovné úlohy, ktoré sa vyskytli
počas roka 2013.
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7. Agenda: Evidencia spotreby pohonných hmôt na pracovné účely podľa Pracovného
plánu 2013
V závislosti od Pracovného plánu 2013 sa na realizáciu činnosti použilo k dnešnému
dátumu 617,10 litrov benzínu. Diagram graficky znázorňuje, kde bol benzín použitý a v akom
množstve.

Kolónka: Ostatné – údržba obce zahŕňa spotrebu benzínu na účely:
• Odstránenia krovín zasahujúcich do profilu miestnych komunikácií, ktoré obmedzujú
vykonávanie údržby počas zimného obdobia.
• Kosenie okolo autobusových zastávok.
• Kosenie priekop, odvodňovacích kanálov v profiloch miestnych komunikácií.
• Udržiavanie zelene v okolí Pošty, parkoviska, Vysokého brehu, prístupu k pohrebisku od
ŽSR stanice, priestoru pri Kaplnke pod Novou Kolóniou a pod.
• Kosenie Gajdicovského potoka, kosenie areálu MŠ N. Kelčov, priestranstvo do
Varechovského potoka.
• Frézovanie snehu z polyfunkčného ihriska.
• Iných miest uvedených v Pracovnom pláne 2013.
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8. Agenda: SEVAK - žiadosti a pripojenia na verejnú kanalizáciu
Ku dňu 9.12.2013 eviduje spoločnosť SEVAK – Zákaznícke centrum Čadca zapojených
cca 278 bytových jednotiek na verejnú kanalizáciu z vyvedených 558 prípojok. Z uvedeného
vyplýva, že v obci Vysoká nad Kysucou je pripojených na verejnú kanalizáciu 49,82% bytových
jednotiek.
V roku 2012 sa evidovalo 45,35% napojených bytových jednotiek na verejnú
kanalizáciu.
Stav napojenia vybraných obcí a mesta na verejnú kanalizáciu ku 31.10.2013.

Kancelária poľnohospodárstva pomáhala obyvateľom obce vyplňovať jednotlivé
dokumenty k žiadostiam, poskytovala poradenstvo, kópie katastrálnej mapy a listy vlastníctva
k daným nehnuteľnostiam.
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9. Agenda: Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na tovary a služby, v zmysle novely
Občianskeho zákonníka č. 546/2010 na webovom sídle obce sú vykonávané podľa smernice
obce s účinnosťou od 1.5.2012.
Odo dňa 15.10.2013 sa zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na tovary a služby
zobrazuje na portáli: www.digitalnemesto.sk.

Vo Vysokej nad Kysucou, dňa: 9.12. 2013
Vypracoval: Ing. Lisko Ján
.........................................
Pečiatka a podpis

Prílohy:

1. Pracovný plán 2013
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