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VEC: 

Žiadosť 

Obec Vysoká nad Kysucou v zastúpení starostom obce Mgr. Antonom Varechom 

sa na vás touto cestou úctivo obracia so ţiadosťou o rekonštrukciu časti poškodenej 

štátnej cesty číslo II/487, ktorá je hlavnou dopravnou osou obce Vysoká nad Kysucou. 

 

Odôvodnenie žiadosti: 

V rokoch 1999 aţ 2002 bola v našej obci spoločnosťou SPP a.s. realizovaná 

výstavba plynovodu. Hlavná časť trasy budovaného plynovodu bola realizovaná v telese 

štátnej cesty II/487. Bohuţiaľ zrejme z časového hľadiska a zrejme i kvôli snahe 

dodrţať termín rozkopového povolenia a taktieţ termín zimnej údrţby, boli povrchové 

asfaltovacie práce realizované za veľmi nepriaznivého počasia. I napriek očividne 

nekvalitne odvedenej práci (pokles výkopu, nezapenetrovanie podkladových plôch, 

nezaasfaltovanie ani nezapáskovanie spojovacích hrán) bolo dielo skolaudované.  

V rokoch 2006 aţ 2010 bola v obci Vysoká nad Kysucou realizovaná výstavba 

kanalizácie ako súčasti projektu Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných 

Kysúc. Výstavba časti kanalizačného zberača bola realizovaná opäť v telese štátnej 

cesty. Dotknutá časť bola samozrejme i následne preasfaltovaná. Najviac poškodená 

však ostala práve tá polovica štátnej cesty, na ktorej stáli nákladné autá, bagre a ktorá 

bola dopravou intenzívne vyuţívaná, pokiaľ bola v druhej polovici realizovaná výstavba 

kanalizácie. Zhodou okolností ide práve o tú polovicu cesty, v ktorej bol realizovaná 

výstavba plynovodu. 

Výsledkom týchto činností v súčiniteli s poveternostnými podmienkami a zimnou 

údrţbou je absolútne zničená polovica štátnej cesty v dvoch kritických úsekoch: 

1. Miestna časť Široký most po ZŠ E. A. Cernana (cca 3 km) 

2. Miestna časť Ústredie po miestnu časť U Rekši (cca 1 km) 

Po dokončení výstavby kanalizácie boli naši občania svedkami „črtajúcej sa 

nádeje“, kedy bola v celej šírke asfaltovaná cesta v Podvysokej a v Turzovke (tu 

dokonca v miestach nepoškodeného povrchu) avšak obec Vysoká nad Kysucou ostala 
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 nepovšimnutá. I keď výstavba kanalizácie bola realizovaná v telese štátnej cesty 

i v iných obciach, v celej jej dĺţke od Čadce aţ po Makov ostali z nepochopiteľných 

dôvodov  najviac poškodené vyššie spomenuté úseky práve v katastri obce Vysoká nad 

Kysucou. 

V prílohe tejto ţiadosti vám zasielam i aktuálne fotografie absolútne poškodeného 

povrchu. 

Uvedomujúc si hybnú silu všade chýbajúcich finančných prostriedkov však pevne 

verím, ţe v dynamicky sa rozvíjajúcom Ţilinskom samosprávnom kraji posúdite našu 

ţiadosť kladne, aby obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou  nemuseli mať pocit 

zabudnutia či „odstrčenia“. 

S pozdravom a ţelaním mnoţstva pracovných úspechov 

 

 

 

 

                                                                         Mgr. Anton Varecha 

                                                                                starosta obce 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 

- CD nosič s fotografiami poškodenej cesty II/487 


