
O b e c     Dlhá nad Kysucou 

 

U Z N E S E N I E 

Č.05/01/2015 

z  Obecného zastupiteľstva  

konaného dňa  07.10.2015 

 

 

A./ K o n š t a t u j e , že 
                                                                                     

  obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte ....5.... poslancov, zasadanie je uznášania schopné. 

       overovatelia: Poláčková Ľubomíra 

                        Rudinský Ján 

   zapisovateľ: Bernátová Zuzana, Bc. 

 

B./  B e r i e  na  v e d o m i e  
 

- kontrolu plnenia uznesenia, 

- stanovisko hl. kontrolóra k úveru 

         -     podklady NKU 

        -   stanovisko hl. kontrolóra k pokladničnej knihe – I. polrok 2015 

         -    žiadosť na o odkúpenie pozemku spoločnosti Žilinská prvá obchodná s. r. o.  

 

C./ S c h v a ľ u j e  

 

- projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu – s úpravami  

      

- odpredaj pozemkov podľa osobitného zreteľa 
 

Obec Dlhá nad Kysucou 

Dlhá nad Kysucou č. 258, 023 54 Turzovka 

zastúpená Helena Dzurinová, starostka obce 

 

zverejňuje 

 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

oznámenie o zámere 

predaja majetkov obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

1./ Predmet predaja : pozemok vo vlastníctve obce:  

- od par. registra „C“ parc. č. 531/1 o výmere 449 m2, trvalé trávne porasty, kat. územie 

Dlhá nad Kysucou,  vedenej na LV 2221 bolo GP č. 19/2015 
1/1. odčlenená novovytvorená par. reg. „C“, parc. č.531/3 o výmere 42 m² druh pozemku trvalé 

trávne porasty, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97 €/m2, celkom cena 124,74 €. 

Kupujúci: Lakoštík Miroslav, bytom Dlhá nad Kysucou 293, 023 54 Turzovka 



1/2    odčlenená novovytvorená par. reg. „C“, parc. č. 531/4 o výmere 48 m2, druh pozemku trvalé 

trávne porasty, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom cena 142,56 €. 

Kupujúci: Porochnavec Ján, Dlhá nad Kysucou 158, 023 54 Turzovka 

1/3    odčlenená novovytvorená par. reg. „C“, parc. č. 531/5 o výmere 55 m2, druh pozemku trvalé 

trávne porasty, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom cena 163,35 €. 

Kupujúci: Hažík Jaroslav, Dlhá nad Kysucou 200, 023 54 Turzovka 

1/4   odčlenená novovytvorená par. reg. „C“, parc. č. 531/6 o výmere 59 m2,  druh pozemku trvalé 

trávne porasty, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom cena 175,23 €. 

Kupujúci: Vrbinár Kamil, Dlhá nad Kysucou 293, 023 54 Turzovka 

1/5   odčlenená novovytvorená par. reg. „C“, parc. č. 531/7 o výmere 60 m2, druh pozemku trvalé 

trávne porasty, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom cena 178,20 € 

Kupujúci: Kaduch Ladislav, Dlhá nad Kysucou 293, 023 54 Turzovka 

Odôvodnenie: z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to, že ide o pozemky pod garážami a predaj 

bude realizovaný vlastníkom garáží a tieto zastavané pozemky nemôže obec nijako využiť. 

2. Predmet predaja: pozemok vo vlastníctve obce 

- od par. reg. „C“ parc. č. 1/1 o výmere 5352 m2 druh pozemku zastavané pl., kat. územie Dlhá nad 

Kysucou, vedenej na LV 279 bolo GP č. 18/2015 

2/1.  odčlenená novovytvorená parc. reg. „C“ parc. č. 1/6 o výmere 660 m², druh pozemku zast. pl., 

kat. územie Dlhá nad Kysucou: 

 

Kupujúci:  

2/1/1. Hažík Jaroslav a manž. Anna, Dlhá nad Kysucou 200, podiel 1/6, výmera 110 m2, cena 3,75 

€/m2  celkom cena 412,50 €, 

2/1/2.  Staník Ján a manž. Renáta, Dlhá nad Kysucou 200, podiel 1/6, výmera 110 m2, cena 3,75 €/m2   

celkom cena 412,50 €, 

2/1/3.  Lušňák Ján a manž. Jana, Dlhá nad Kysucou 200, podiel 1/6, výmera 110 m2, cena 3,75 €/m2, 

celkom cena 412,50 €, 

2/1/4   Střítecká Daniela, Dlhá nad Kysucou 200, podiel 1/6, výmera 110 m2, cena 3,75/m2, celkom 

cena 412,50 €, 

2/1/4   Obec Dlhá nad Kysucou 258, podiel 2/6, výmera 220 m2, cena 3,75/m2, celkom cena 825,00 € 

 

Odôvodnenie: z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to, že ide o pozemok pod bytovým domom, 

ktorý je zastavaný bytovým domom a je predávaný vlastníkom bytového domu a obec nemôže 

žiadnym spôsobom zastavanú plochu využiť. 

 

 



3./ Predmet predaja: pozemok vo vlastníctve obce: 

- od par. registra  „C“ parc. č. 223 o výmere 904 m2, ostatná plocha, kat. územie Dlhá nad Kysucou, 

vedenej na LV 279 bolo GP 24/2015 

3/1.  odčlenená novovytvorená par. reg. „C“  223/2 o výmere 74 m2, druh pozemku ostatná plocha, 

kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 1,89/m2, celkom cena 137,64 € 

Kupujúci: František Drahniak, Dlhá nad Kysucou 278 , 023 54 Turzovka 

3/2.  odčlenená novovytvorená par. reg. „C“ 223/3 o výmere 223 m2, druh pozemku ostatná plocha, 

kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 1,89/m2, celkom cena 414,78 € 

Kupujúci: Bernátová Zuzana, Dlhá nad Kysucou 276, 023 54 Turzovka 

3/3.  odčlenená novovytvorená par. reg. „C“ 223/4 o výmere 280 m2, druh pozemku ostatná plocha, 

kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 1,89/m2, celkom cena 520,80 € 

Kupujúci: Staník Peter, Dlhá nad Kysucou 277, 023 54 Turzovka 

Odôvodnenie: z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to, že ide obcou o nevyužívané  pozemky, 

ktoré skultúrnili majitelia susedných domov, ktoré hraničia s týmito pozemkami a obec pre vysokú 

svahovitosť pozemky nemôže využívať a pokiaľ by chcela, mala by len zbytočne vysoké náklady na 

údržbu týchto nehnuteľností. 

4./ Predmet predaja: pozemky vo vlastníctve obce: 

4/1 parc. reg. „C“ 229 o výmere 635 m2, druh pozemku TTP, kat. územie Dlhá nad Kysucou, vedená 

na LV 279, bola GP 44/2015 

4/1/1 odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 229/2 , výmera 27 m2, TTP, kat. územie 

Dlhá nad Kysucou, cena 2,97 €/m2, celkom cena 80,19 €  

Kupujúci: Stopka Pavol, Dlhá nad Kysucou 284, 023 54 Turzovka 
4/1/2 odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 229/3, výmera 19 m2, TTP, kat. územie Dlhá nad 

Kysucou, cena 2,97 €/m2, celkom cena 56,43 €. 

Kupujúci: Rudinský Pavol, Dlhá nad Kysucou 289, 023 54 Turzovka 

 

5./ Predmet predaja : pozemky vo vlastníctve obce:  

 

5/1. parc. reg. „C“ 230, o výmere 729 m2, druh pozemku zastavané plochy, kat. územie 

Dlhá nad Kysucou, vedená na LV 279, bola GP 44/2015 

 

5/1/1 odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 230/1, výmera 471 m2,  zastav. plochy, 

kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 3,75 €/m2, celkom cena 1766,25 €. 

Kupujúci: Stopka Pavol, Dlhá nad Kysucou 284, 023 54 Turzovka 

5/1/2. odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 230/2, výmera 242 m2, zastav. plochy, 

kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 3,75/m2, celkom cena 907,50 €. 

Kupujúci: Rudinský Pavol, Dlhá nad Kysucou 289, 023 54 Turzovka 

5/1/3 odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 230/3 o výmere 48 m2, zastav. plochy, 

kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 3,75/m2, celkom 180,00 €. 



Kupujúci: Stopka Pavol, Dlhá nad Kysucou 284, 023 54 Turzovka v podiele ½ 

                  Konečný Rastislav, Dlhá nad Kysucou 281, 023 54 Turzovka v podiele ½  

 

5/2 parc. reg. „C“ 264/1 o výmere 556 m2, druh pozemku zast. plochy, kat. územie Dlhá 

nad Kysucou, vedená na LV 279, bola GP 44/2015  

5/2/1 odčlenená parcela 264/3  o výmere o výmere 12 m2, zastav. plochy a nádvoria, kat. 

územie Dlhá nad Kysucou, cena 3,75/m2, celkom 45,00 € 

Kupujúci: Rudinský Pavol, Dlhá nad Kysucou 289, 023 54 Turzovka 

5/3.  parc. reg. „C“ 265 o výmere 788 m2, druh pozemku TTP, kat. územie Dlhá nad 

Kysucou, vedená na LV 279, bola GP 44/2015 

 

5/3/1 odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 265/1, výmera 489 m2, TTP, kat. 

územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom cena 1453,33 € 

Kupujúci: Konečný Rastislav, Dlhá nad Kysucou 281, 023 54 Turzovka 

5/3/2 odčlenená novovytvorená parcela. reg. „C“ 265/2, o výmere 299 m2, druh pozemku 

TTP, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom cena 888,03 € 

Kupujúci: Rudinský Pavol, Dlhá nad Kysucou 289, 023 54 Turzovka 

 

5/4 parc. reg. „C“ 266 o výmere 768 m2, druh pozemku TTP, kat. územie Dlhá nad 

Kysucou, vedená na LV 279, bola GP 44/2015 

5/4/1  odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 266/1, o výmere 472 m2, druh pozemku 

TTP, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom cena 1401,84 € 

Kupujúci: Kubiš Zdenko, Dlhá nad Kysucou 283, 023 54 Turzovka 

5/4/2 odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 266/2 o výmere 301 m2, druh pozemku 

TTP, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom cena 893,97 € 

Kupujúci: Michalisko Matej, Dlhá nad Kysucou 286 

 

5/5 parc. reg. „C“ 267/1 o výmere 17 m2, druh pozemku TTP, kat. územie Dlhá nad 

Kysucou, vedená na LV 279, cena 2,97 €/m2, celkom cena 50,49 € 

Kupujúci: Bogáňová Zuzana, Dlhá nad Kysucou 282, 023 54 Turzovka 

 

5/6 parc. reg. „C“ 267/2 o výmere 761 m2, druh pozemku TTP, kat. územie Dlhá nad 

Kysucou, vedená na LV 279, bola GP 44/2015 

 

5/6/1 odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 267/2 o výmere 452 m2, druh pozemku 

TTP, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom cena 1342,44 € 

Kupujúci: Bogáňová Zuzana, Dlhá nad Kysucou 282, 023 54 Turzovka 

5/6/2 odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 267/3 o výmere 280 m2,  druh pozemku 

TTP, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom cena 831,60 € 

Kupujúci: Lísíková Dominika, Dlhá nad Kysucou 297, 023 54 Turzovka 

5/6/3 odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 267/4 o výmere 50 m2, druh pozemku 

TTP, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom cena 148,50 € 

Kupujúci: Bogáňová Zuzana, Dlhá nad Kysucou 282, 023 54 Turzovka 

 

5/7 parc. reg. „C“ 268/1 o výmere 29 m2, druh pozemku TTP, kat. územie Dlhá nad 

Kysucou, vedená na LV 279, cena 2,97 €/m2, celkom cena 86,13 € 

Kupujúci: Stuchlík Dalibor, Dlhá nad Kysucou 280, 023 54 Turzovka 

 

5/8 parc. reg. „C“ 268/2 o výmere 762 m2, druh pozemku TTP, kat. územie Dlhá nad 

Kysucou, vedená na LV 279, bola GP 44/2015  



 

5/8/1 odčlenená novovytvorená parcela reg. „C“ 268/2 o výmere 736 m2, druh pozemku 

TTP, kat. územie Dlhá nad Kysucou, cena 2,97/m2, celkom 2185,92 € 

  

Kupujúci: Stuchlík Dalibor, Dlhá nad Kysucou 280, 023 54 Turzovka 

 
Odôvodnenie: z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to, že ide obcou o nevyužívané  pozemky, 

ktoré skultúrnili majitelia susedných domov, ktoré hraničia s týmito pozemkami a obec pre vysokú 

svahovitosť pozemky nemôže využívať a pokiaľ by chcela, mala by len zbytočne vysoké náklady na 

údržbu týchto nehnuteľností. 

-    žiadosti: 

 - fara Turzovka odkúpenie cintorína 

 - otváracie hodiny v pohostinstve U Majtana 

 - odkúpenie pozemku p. Šteinigerová 

 

D./  Ukladá 

 

- vypracovať obecnému úradu VZN o miestnych daniach  a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dlhá nad Kysucou   

- vypracovanie od hl. kontrolóra položkovite čerpanie úveru  131.000,- € na prestavbu 

Obecného úradu + verejne obstaranie  

 

 

E./ O d p o r ú č a  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dlhej nad Kysucou                                                          Dzurinová Helena 

 13.10.2015                                                                            starostka obce  

 

 

 

 
 

 

 

Overovatelia: 

 

Poláčková Ľubomíra                ................................... 

 

 

Rudinský Ján                            .................................... 

 
 


