
Obec Vysoká nad Kysucou

VEc:
Zriadenie bankomatL! - žiado§t'

obec vysoká nad Kysucou sa nachádza v severoápadnej ča§ti slovenskej republiky, v
západnej ča§ti okesu Čadca. Je to obec kopaničiarskeho charakteru s miesmymi čast'ami
lyššieho významu a osovou zástavbou územia. Dopravnou osou obce je ceýa IV487, ktorá v
susednej obci nadv?izuje na ceďu l. triedy, čo našej obci dáva tranzitný charallel. obec tak leá
na spojnici cesty I. triedy medzinrárodného významu a mesta Tuízovka, obec má celkovo 2 610
obyvatel'ov a rozlohu 4387 ha.

Obec Vysoká nad Kysucou sa radí k modemým rozvíjajúcim sa vidieckym sidlam. Nakorto
našim predkom zrejme učarovala číslovka dva, v obci nájdete dva hasičské zbory lybavené
najmodernejšou technikou, dve želeaičné stanice, dva detské domovy, dva cintoriny, dva
kostoly, z{íkladnú školu s materskou školou E. A. cemana, rozvinufu infraštruktriru v podobe

ýybudovaného ver€jného vodovodu akanaliúcie, optickej siete či do§tupnosťou róznych
intemetol"ých pripojení, ambulanciu všeobecného i zubného lekía, lekíreň, sieť obchodných
a r"ýrobných prevádzok či sídla a prevádzky firmiem zaoberajúcich sa Ióanou čirmost'ou,

1 napriek súča§tnému §taw je však veťa vecí, ktoťé je nutné v obci riešiť a skutočností, ktoré
je potrebné neustále zlepšovať. J€dným z takýchto nedostatkov je nexistenia možnosti realizovať
finančné opeácie formou ťberu hotovosti z bankomafu.

Na základe neustálych podnetov zo strany našich obyvatelbv a niivštevníkov obce sa preto

obraciame na vašu finančnú inštitriciu so žiadostbu, o umiestnenie bankomatu do ceírtra obce
vysoká nad Kysucou.

centrum obce tvo námestie, ktoíé bolo zrekoŇtruované v rol:u 2011. vjeho ceníe sa
nachádza budova obecného úradu. Námestie je zíroveň centíom klrltúmo - spoločenského života
obce. Každoročne sa fu poriada niekofko kultumo-spoločensIcých podujati a taktiež i športo\.ých
udalo§tí. obec vysoká nad Kysucou vám za týmto účelom ponúka ako ideálnu lokáciu pre

umiestnenie bankomafu priestor rra pravej strane vedl'a Navného vchodu do budovy obecného
rlradr.r, kde sa nachrádza samostatniá miestnosť s potebnou inftaštruktuíou. Píiestol pred hlavným
vchodom je realizovalý ako bezbariérorli,, je dostatočĎe osvetlený auž teťaz je vybavený
kamerovým systémom so zámamom.

Vzhl'adom na skutočnosť, že zriadenie bankomafu v našej obci je dlhodobým želanim
obyvatelbv obce ijej návšte\,,níkov, obec Vysoká nad Kysucou je pripravená poskytnúť Vlím
maximálnu možnú sučinnosť a \rytvoriť pre jeho zriadenie čo najoptimlílnejšie podmienl1
a zyážiť i možnú lovú obchodnú spoluprácu.
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Pe\,ne verime, že ina záMale ryššie opisaného posúdite ob€c Vysoki nad Kysucou ako
vhodný obchodný pri€stoí pre umiestnenie bankomafu vaš€j finančnej inštitúcie. Nakolko však
umiestnenie bankomatu íla území obce takej vel'kosti a predpokladaného počtu lýberov ako je

vysoká nad Kysucou. považujeme za samozrejmé, sme priFavení nadviazať maximálnu možnú

spoluprácu s finančnou inštitúciou, l1orá naš§j žiadosti o umiestnenie bankomafu q,hoyie.

vál'adom na doterajšiu spolupnicu vá5 preto úctivo žadame o detailrré zváženie budúcich
možných obojstramých \.ýhod a kladné posúdenie našei žiadosti, nakol'ko urniestnením
bankomafu vzniká i predpoklad, že ziskate noqých klientov z radov obyvateťov obce Vysoká nad
Kysucou.
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