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Vážený pán riaditeľ. 

Obec Vysoká nad Kysucou sa rozprestiera na 4387 ha. Z tejto výmery tvoria lesy 
2853 ha. I keď je časť užívacích práv lesných porastov je odovzdaná súkromným 
vlastníkom a taktiež i pozemkovým spoločenstvám, dovolím si tvrdiť, že 
Severoslovenské štátne lesy š.p. má v našej obci ešte stále hlavné užívacie 
a hospodárske práva k percentuálne najväčšej lesnej ploche. 

V konečnej efektivite hospodárenia je jedným z najdôležitejších činiteľov 
dopravná dostupnosť obhospodarovaného majetku. I napriek skutočnosti, že 
v minulosti Severoslovenské lesy š.p. ako jediný hospodáriaci subjekt v katastri našej 
obce, vybudoval niekoľko dnes dôležitých lesných ciest, dopravná dostupnosť drvivej 
väčšiny lesných porastov je realizovaná prostredníctvom siete miestnych komunikácií. 
Pochopiteľne miestne komunikácie sú, tak ako to uvádza §8 zákona 369/1990,  
verejným majetkom obce a môžu sa využívať obvyklým spôsobom. 

Miestne komunikácie vznikli v priebehu dlhého historického vývinu z pôvodných 
„chodníčkov“, ktoré boli neskôr využívané ako vozové cesty a tie následne z rastúcim 
stupňom  automobilizmu a prispôsobením sa prevládajúcemu hospodárskemu trendu 
boli postupne rôznymi jednoduchými stavebnými technológiami spevňované (štrkový 
zásyp, penetrácia a pod.) až do dnešnej podoby, kedy mnohé z nich sú 
spevnené asfaltovým povrchom. S rastúcim technologickým rozvojom dopravných 
prostriedkov vďaka ktorému hmotnosť prepravovanej drevnej hmoty vzrástla 
z kilogramov na niekoľko desiatok ton(!) dochádza i k väčšej záťaži a tým 
i k častejšiemu poškodzovaniu miestnych komunikácií, ktoré nie sú svojim 
podkladom vôbec prispôsobené na súčasné dopravné požiadavky. Na mnohých z nich 
je poškodený asfaltový povrch, najviac zaťažované okraje ciest sú upadnuté až 
o niekoľko desiatok centimetrov a čo je horšie mnohé z nich nie sú vôbec prejazdné 
osobnými dopravnými prostriedkami, ktoré pre trvale žijúcich obyvateľov niektorým 
osád sú jedinou možnou ako viesť plnohodnotný spoločenský život spätý 
s dochádzkou za prácou a životnými aktivitami. 

Z tohto dôvodu sa na Vás obraciam so žiadosťou o podporu a zváženie možnosti 
finančne sa podieľať na rekonštrukcii a oprave dvoch miestnych komunikácií, ktoré 
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sú intenzívne využívané v rámci obhospodarovania lesných porastov v hospodárskom 
užívaní Severoslovenských štátnych lesov š.p. 

Ide o nasledovné miestne komunikácie: 

a) Miestna komunikácia vedúca do osady Jedľovník 
- Dĺžka nutnej rekonštrukcie: 1,2 km 
- Spôsob opravy: lokálne opravy + zóny asfaltového povrchu v celej šírke  

b) Miestna komunikácia vedúca do osady Vrchrieka 
- Dĺžka nutnej rekonštrukcie: 800m (pozn.: po odbočku na Furmanec) 
- Spôsob opravy: zóny asfaltového povrchu v celej šírke  

 

Je nutné podotknúť, že v minulosti obec Vysoká nad Kysucou mala s podnikom 
Severoslovenské štátne lesy š.p. vždy dobrú a úzku spoluprácu a to i vďaka 
skutočnosti, že na jej území je zriadené sídlo lesnej správy. Pevne verím, že táto 
spolupráca v blízkej budúcnosti prerastie i do nového rozmeru, ktorým bude pomoc 
silného partnera na zveľadení spoločne využívaného majetku. 

Za kladné posúdenie tejto žiadosti a pomoc Vám, pán riaditeľ, v mene obyvateľov 
obce Vysoká nad Kysucou úctivo ďakujem. 

S pozdravom 
 
 
 
 
                                                                  Mgr. Anton Varecha 
                                                                       starosta obce  
 
 
 

 

                                                                  

 

 

 

 


