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VEC: 
Žiadosť o pokrytie signálom 
Obec Vysoká nad Kysucou v zastúpení Mgr. Antonom Varechom, starostom obce, sa 

touto cestou obracia na Vašu spoločnosť so žiadosťou o vyriešenie pokrytia územia miestnej 
časti Vyšný Kelčov Vašim mobilným telefónnym signálom. 

Zdôvodnenie: 

Obec Vysoká nad Kysucou sa nachádza v severozápadnej časti Slovenskej republiky, 
v západnej časti okresu Čadca, ktorý v literatúre býva často stotožňovaný s pojmom Horné 
Kysuce. Je to obec kopaničiarskeho charakteru s miestnymi časťami vyššieho významu 
a osovou zástavbou územia. Dopravnou osou obce je cesta II/487, ktorá v susednej obci 
nadväzuje na cestu I. tiredy, čo našej obci dáva tranzitný charakter. Obec tak leží na spojnici 
cesty I. triedy medzinárodného významu a mesta Turzovka. 

Až 90% osídlenia je situovaného pozdĺž štátnej cesty II/487 a cesty III/48778. Druhá 
menovaná tvorí os miestnej časti Vyšný Kelčov. Miestna časť Vyšný Kelčov predstavuje 
domovú zástavbu situovanú v doline so severo-južnou orientáciou, zatiaľ čo prevažná časť 
obce je situovaná v doline s východo-západnou orientáciou. Snáď i kvôli tomuto 
geomorfologickému usporiadaniu katastra našej obce evidujeme stále častejšie ústne žiadosti zo 
strany obyvateľom miestnej časti Vyšný Kelčov o riešenie pokrytia Vašim mobilným 
telefónnym signálom. Telefónny signál pre Orange je v miestnej časti Vyšný Kelčov dostupný 
len v niektorých vyššie položených lokalitách na okolitých kopcoch.  

V snahe využívať všetky služby, ktoré príslušnosť k Vám ako najväčšiemu mobilnému 
operátorovi na Slovensku prináša sa na Vás obraciame s úctivou žiadosťou o vyriešenie 
pokrytia signálom Orange i zvyšok územia obce Vysoká nad Kysucou a predovšetkým miestnej 
časti Vyšný Kelčov, ktorej obyvatelia by sa taktiež radi stali Vašimi spokojnými zákazníkmi. 
Problém pokrytia signálom Orange miestnej časti Vyšný Kelčov a okolitých osád by v tomto 
prípade vyriešila stavba oporného vytyčovacieho bodu nadzemného vedenia elektronickej 
komunikačnej siete C1-1060BB-090 Kelčov na ktorú Obec Vysoká nad Kysucou vydala 
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Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Výst. 11-TA-VR-265/2009-Kb zo dňa 19. 10. 2009. 

 Odvolávajúc sa na slová pána Ing. Pavla Lančariča, PhD., generálneho riaditeľa a člena 
predstavenstva Orange Slovensko, a.s., ktorý vo svojom príhovore vo výročnej správe pre rok 
2011 uviedol: „Naše výsledky za uplynulý rok ukazujú, že sme stále vo veľmi dobrej, či už 
finančnej alebo obchodnej kondícii. Naše pôsobenie v roku 2012 nebude ovplyvňovať nič, iné 
ako snaha byť najlepším na trhu. Naďalej chcem byť pre našich zákazníkov spoľahlivým 
partnerom v každej životnej situácii.“ pevne verím a dúfam, že vyviniete maximálnu snahu 
a úsilie na kladné vyriešenie našej žiadosti, aby sa medzi spokojných zákazníkov zaradili 
i obyvatelia našej obce. 

S úctou a želaním množstva obchodných úspechov 

 
 
 
  
 
                                                                                         Mgr. Anton Varecha 

    starosta obce 
             


