
Prepis otázok a odpovedí z článku uverejneného v regionálnom týždenníku 
(august 2014) 
 
Otázka redaktorky MY NOVINY stredného Považia /OBZOR/:  
Vedenie obce Košeca a Ladce i obyvatelia nie sú so súčasnou situáciu veľmi spokojní, nakoľko sú 
cesty v zlom stave po rozkopávkach.  
 
Odpoveď: Tomáš Halán hovorca VÁHOSTAV - SK, a. s.: 
Je nutné si uvedomiť, že ide rozsiahlu stavebnú činnosť a pri každej takejto činnosti prichádza 
k dočasným rozkopávkam ciest. Tieto projekty sú náročné, nakoľko ovplyvňujú množstvo obyvateľov, 
ale takýto stav je nevyhnutné tolerovať aj zo strany verejnosti do doby úplného ukončenia 
stavby. Stav komunikácií je primeraný zásahu do komunikácie vplyvom výstavby kanalizačných trás. 
V prípade výskytu dosadnutia ryhy po dažďoch VÁHOSTAV – SK, a. s. napriek prerušeniu prác svojich 
subdodávateľov vykonáva miestne opravy ihneď po upozornení.  
 
Otázka redaktorky MY NOVINY stredného Považia /OBZOR/:  
V Košeci je zrealizované len veľmi málo z toho, čo už k tomuto dátumu malo byť hotové. Sú rôzne 
dohady, prečo... Preto prosím o vaše stanovisko, ako zhotoviteľa stavby k tejto situácii. Prečo 
práce nepostupujú podľa pôvodného časového harmonogramu? Čo je príčinou spomalenej, resp. 
momentálne zastavenej výstavby kanalizácie v obci (podľa získaných info. je vybudovaných zatiaľ 
len 16% kanalizácie)  
 
Odpoveď: Tomáš Halán hovorca VÁHOSTAV - SK, a. s.: 
Slovenské stavebné firmy prechádzajú v posledných mesiacoch veľmi zložitým obdobím a problémy 
stavebného trhu sa nevyhli ani spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s.. Niektoré práce neboli vykonané 
v termíne, avšak spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a. s. výpadok subdodávateľov nahradila výkonmi 
vlastných pracovníkov a zároveň zabezpečuje práce prostredníctvom nových subdodávateľov. Za 
vzniknuté problémy sa spoločnosť obyvateľom ospravedlňujem, avšak opatrenia, ktoré boli prijaté, 
neohrozujú termín ukončenia výstavby kanalizácie, t. j. jeseň budúceho roku. Svoje kapacity 
VÁHOSTAV – SK, a. s. momentálne sústredil na sfunkčnenie prvej časti ČOV Dubnica nad Váhom 
potrebnej pre možnosť dopájania sa novovybudovaných celkov kanalizácie. 
 
Otázka redaktorky MY NOVINY stredného Považia /OBZOR/:  
Ovplyvní toto oneskorenie termín ukončenia výstavby kanalizácie?  
 
Odpoveď: Tomáš Halán hovorca VÁHOSTAV - SK, a. s.: 
Súčasné mierne oneskorenie pri realizácii niektorých prác neovplyvní termín ukončenia celého 
projektu, pokiaľ nenastanú nepredvídateľné technické, či iné skutočnosti. 
 
Otázka redaktorky MY NOVINY stredného Považia /OBZOR/:  
Kedy sa začne na kanalizácii znova pracovať a ako to máte časovo naplánované?   
 
Odpoveď: Tomáš Halán hovorca VÁHOSTAV - SK, a. s.: 
Tento týždeň sa začne navážka šachtového materiálu, ktorý spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a. s. musela 
urobiť za iných dodávateľov, ktorí nemali vysporiadané svoje materiálové záväzky. Už počas augusta 
2014 budú pracovať dve až tri pracovné skupiny v Ladcoch a v Košeci štyri až šesť pracovných skupín. 
V plnom rozsahu budú uložené potrubné časti v štátnych cestách, ukončenie línií v miestnych 
komunikáciách je naplánované júna 2015.  
 
Celý článok nájdete na tomto odkaze: http://povazska.sme.sk/c/7332472/su-nespokojni-kanalizaciu-
robia-pomaly.html  
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