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VEC: 

Žiadosť o naplnenie predmetu nájmu 

Obec Vysoká nad Kysucou vám Zmluvou o nájme zo dňa  28. 1. 2011 ako prenajímateľ 

prenajala vybudovaný vodovod vo Vysokej nad Kysucou: 

A) Zásobné vodovodné potrubie profil DN 110 PVC v celkovej dĺţke 12 508,00 m: 

I. Etapa: 

- Vodojem smer Turzovka po rodinný dom č. 77 ............................... 3.341 m 

- Vodojem smer Makov po ZŠ Vysoká nad Kysucou ........................ 2.899 m 

- I. Etapa celkom ................................................................................. 6.240 m 

II. Etapa: 

- Od rodinného domu č. 77 smer Turzovka po rodinný dom č. 1 ..... 1.1319 m 

- ZŠ Vysoká nad Kysucou smer Makov, po rodinný dom č. 434 ....... 1.500 m 

- II. Etapa celkom ................................................................................ 2.819 m 

III. Etapa: 

- Rodinný dom č. 434 po vodomer na hranici s obcou Makov ........... 2.056 m 

- Odbočka do Varechovského potoka ................................................... 457 m 

- Odbočka od Pohostinstva Dolný Kelčov smer Horný Kelčov po rodinný 

dom č. 438 ............................................................................................ 666 m 

- III. Etapa spolu .................................................................................. 3.179 m 

IV. Etapa: 

- Od ZŠ Vysoká nad Kysucou po rodinný dom č. 1203 ........................ 270 m 

B)  Zásobné potrubie profil DN 80 oceľ v celkovej dĺţke 500 m (Nová kolónia – stará časť) 

C)  Ostatný prenajatý majetok 

- Hydranty v počte ............................................................................. 26 kusov 

- Traťové uzávery v počte .................................................................. 21 kusov 

- Vodojem 250 m
3
 ............................................................................... 1 kus 

 Na základe vyššie citovanej zmluvy o nájme a opísaného predmetu nájmu sa na vás 

obraciame so ţiadosťou o urýchlené riešenie dodávky pitnej vody do vodovodného potrubia 

uvedeného v predmete nájmu ako III. Etapa (ďalej len „III. Etapa“).  
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Svoju žiadosť odôvodňujeme nasledovne: 

Pitnú vodu do III. Etapy doposiaľ dodáva na základe vzájomnej zmluvy medzi obcou 

Vysoká nad Kysucou a obcou Makov obec Makov a to i napriek tej skutočnosti, ţe podľa 

vyššie citovanej zmluvy má III. Etapu prenajatú vaša spoločnosť. Obec Makov sa uţ 

dlhodobo borí s nedostatkom pitnej vody. Výsledkom tohto stavu je skutočnosť, ţe obyvatelia 

miestnej časti Niţný Kelčov ostávajú i niekoľko dní v rade bez pitnej vody. Rozhodnutie, 

prečo sa obec Makov doposiaľ nerozhodla prenajať obecný vodovod vašej spoločnosti (a podľa 

našich informácií sa tak ani najskôr do 2 rokov nestane (!)) a tak zabezpečiť prísun pitnej vody 

v rámci zrealizovaného projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných 

Kysúc“ nám neprináleţí komentovať ani hodnotiť. Je to ich slobodné rozhodnutie. 

Obec Vysoká nad Kysucou však v plnej miere naplnila všetky ústne i písomné dohody, 

ktorých výsledkom bolo prenajatie vlastného majetku teda obecného vodovodu a to v celosti (!) 

v hodnote 917.524,17 EUR vašej spoločnosti. Obec Vysoká nad Kysucou preto striktne 

odmieta, aby jej obyvatelia, teda abonenti III. Etapy a obyvatelia miestnej časti Vyšný Kelčov, 

boli vazalmi nezhôd a nedodrţaných dohôd medzi obcou Makov a vašou spoločnosťou. Z tohto 

dôvodu vás preto ţiadame o projektové spracovanie a technické zrealizovanie pripojenia vami 

uţ prenajatej(!) III. Etapy na vodovodné potrubie vybudované v rámci projektu „Zásobovanie 

pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc“. Ako najideálnejší bod prepojenia sa nám 

z technického i finančného hľadiska javí napojenie v mieste uţ existujúceho regulačného 

ventilu na hranici s obcou Makov. Došlo by tak k „osamostatneniu“ a pitnou vodou by bolo 

moţné zásobovať i miestnu časť Vyšný Kelčov, ktorej obyvatelia z dôvodu nenapojenia 

na verejný vodovod i v niţšej miere realizujú pripojenie sa na sieť verejnej kanalizácie. 

Pevne veríme a dúfame, ţe v snahe napĺňať prísne stanovené kritéria zrealizovaného 

projektu a i na základe doposiaľ korektnej a férovej spolupráce našu ţiadosť posúdite kladne 

a v čo najkratšom čase nájdete technické riešenie ako zásobovať pitnou vodou i abonentov III. 

etapy a miestnej časti Vyšný Kelčov, nakoľko sa jedná o takmer cca 350 vodovodných 

prípojok.  

S pozdravom 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Anton Varecha 

 starosta obce 

        
Doručuje sa: 

- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

- Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  

- spis   


