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VEC: 
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií 
 
Obec Vysoká nad Kysucou zastúpená starostom obce Mgr. Antonom Varechom sa na Vás 

obracia so žiadosťou o pomoc pri riešení rekonštrukcie miestnej komunikácie označenej ako 
Vrchrieka a miestnej komunikácie označenej ako Do Solíkov. 

Odôvodnenie: 
Obec Vysoká nad Kysucou každoročne vynakladá na rekonštrukciu živicového krytu 

miestnych komunikácií nemalé finančné prostiedky. V kalendárnom roku 2009 rekonštrukciu 
najviac poškodených úsekov na miestnej komunikácii Vrchrieka a Do Solíkov realizovala obec 
z vlastných zdrojov. V roku 2012 sa obci podarilo získať finančnú dotáciu od Lesy SR š.p. na 
rekonštrukciu povrchu miestnych komunikácií Vrchrieka a Jedľovník vo výške 50 tis. EUR. 
Objem získaných finančných prostriedkov však nedokázal pokryť rekonštrukciu všetkých 
poškodených úsekov.  

Vaše spoločenstvo intenzívne využíva a v budúcnosti iste bude i využívať, na zvoz 
vyťaženej drevnej hmoty miestnu komunikáciu Vrchrieka ako i miestnu komunikáciu Do 
Solíkov. Vašej pozornosti preto určite neuniko úsielie obce o ich rekonštrukciu, pravidelnú 
zimnú údržbu a každoročnú údržbu odvodňovacích priekop či vyrezávaniu kríkov zasahujúcich 
do profilov oboch miestnych komunikácií. Túto skutočnosť som i osobne prejednal s pánom 
predsedom Ing. Jozefom Slaziníkom, s ktorým sme sa v mesiaci september stretli na tvare 
miesta a obe miestne kominkácie sme i osobne prešli. 

Plne chápeme nutnosť uváženého a zmysluplného hospodárenia so zvereným majetkom 
v zmysle nastaveného lesohospodárskeho plánu a preto je nám zrejmé, že vyťaženú drevnú 
hmotu je nutné i odviesť a práve z tohto dôvodu sa na Vás obraciame so žiadosťou o zváženie 
finančných možností Vášho spoločenstva a v rámci doterajšej dobrej spolupráce poskytnúť obci 
Vysoká nad Kysucou finančnú dotáciu na rekonštrukciu živicového krytu dvoch vyššie 
spomenutých miestnych komunkácií. 

V roku 2014 má obec Vysoká nad Kysucou zámer zrekonštruovať nasledovné úseky: 
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§ miestna komunikácia Vrchrieka – úsek od prechodu na Dučkov po rodinný dom 
p.č. 966 pána Jozefa Pána 

§ miestna komunikácia Do Solíkov – úsek od detského domova po napojenie sa na 
zrekonštruovanú časť živicového krytu 

Na vyššie opísané úseky obec Vysoká nad Kysucou dala spracovať predbežnú cenovú 
ponuku, ktorú Vám zasielame v prílohe. 

Pevne veríme, že si plne uvedomujete nutnosť a potrebu rekonštrukcie prístupových 
komunikácií a našu žiadosť, i v rámci budúcej spolupráce, posúdite kladne. 

S úctou  
 

 
 
  
 
                                                                                         Mgr. Anton Varecha 

 starosta obce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 

- Predbežná cenová ponuka plánovanej rekonštrukcie 
- Fotografie predmetných úsekov miestnych komunikácií 
- Katastrálna mapa s vyznačením predmetných úsekov miestnych komunikácií 

             


