
Oznámenie výsledku vybavenie petície – podacie číslo 1563/2019 uverejnené na webovom sídle 

Obce Košeca, www.koseca.sk, dňa 21.08.2019  

 

Vybavovateľ petície: Obec Košeca prostredníctvom štatutárneho zástupcu – starostu obce  

Názov petície:  Petícia za dobudovanie vodovodnej prípojky na Zliechovskej ulici 

Text /skrátený/: Už v roku 2007 bol v Košeci skolaudovaný a sprevádzkovaný obecný vodovod 

a vodojemy nad obcou. To umožnilo po niekoľkých desaťročiach výstavby vodovodu sa reálne pripojiť 

na odber pitnej vody zo skupinového vodovodu Pružina-Dubnica nad Váhom. Prevádzkovateľom 

obecného vodovodu je Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica. V Programe rozvoja 

obce Košeca do roku 2023 sa uvádza, že verejný vodovo v lokalitách, kde nie je v súčasnosti dostupný 

a splašková kanalizácia, ktorá je práve vo výstavbe má termín ukončenia realizácie projektu 

december 2015. Domácnosti, ktoré majú možnosť pripojiť sa na obecný vodovod (ulice: Športovcov, 

Sadová, Pri tehelni, Školská, Pod Hôrkou, Zliechovská, Horniacka, Mojtinárska, Na Vyhni) môžu tak 

urobiť. V mesiaci máj 2016 bol domácnostiam doručený list (jednalo sa o dotknuté domácnosti, kde 

sa vykonávali výkopové práce na zriadenie kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky), 

prostredníctvom ktorého PVS vyzývala na zriadenie kanalizačnej prípojky splaškových odpadových 

vôd a vodovodnej prípojky, čo odôvodnila skutočnosťou, že bol uvedený do skúšobnej prevádzky 

hlavný kanalizačný zberač a stokové siete, umožňujúce napojenie splaškových odpadových vôd 

produkovaných z nehnuteľnosti. Počas vykonávania predmetných výkopových prác a následne 

vkladania kanalizačného a vodovodného potrubia v r. 2015 viacerí občania (občania dotknutých 

nehnuteľností, ktorí sú podpísaní v petícii) osobne niekoľkokrát dožadovali vysvetlenia u pána 

starostu, prečo pri výkopových prácach verejnej kanalizácie na ulici Zliechovskej od č. domov 394,393 

smerom na obec Košecké Podhradie sa nevkladajú do výkopov aj potrubia na zásobovanie pitnou 

vodou, keď na ostatných uliciach v obci vkladané boli, pričom v obecnom záujme bolo a je, aby každá 

domácnosť bola pripojená na pitnú vodu a odkanalizovanie.  

Je kvórová petícia:    Nie 

Počet osôb podporujúcich petíciu:   44 

Počet platne zhromaždených podpisov:  44 

  

Dátum doručenia:    16.07.2019 

Petícia adresovaná:    starostovi obce 

Dátum vybavenia:     14.08.2019 

Spôsob vybavenia:     Zaslaná odpoveď  

 

Zdôvodnenie vybavenia:  

Obecný úrad Košeca po predložení petície petíciu preveril z hľadiska jej formálnych náležitostí podľa 

zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „petičný zákon“) 

http://www.koseca.sk/


s preverením všetkých odovzdaných podpisov. Petícia bola podaná v súlade s petičným zákonom. 

Petícia je písomná, označená slovom petícia a jej obsahom je predmet verejného záujmu. Petícia bola 

adresovaná na starostu obce Mgr. Radomíra Brtáňa. Petícia bola vybavená nasledovne: 

Obec Košeca v zastúpení starostom obce Radomírom Brtáňom zistila až pred samotnou kolaudáciou 

vodojemov a vodovodu v roku 2007, že Považská vodárenská spoločnosť a.s. nemala správne mapové 

podklady k zrealizovanej stavbe vodovodu (vybudovaného ešte v 90-tych rokoch minulého storočia). 

Prečo sa však v minulosti táto vetva vodovodu popri ceste III. triedy nepoložila do zeme nie je doteraz 

jasné. A nie je ani jasné, prečo vodárenská spoločnosť mala takúto nesprávnu informáciu, ktorú 

zohľadnila pri tvorbe nových projektových dokumentácií ešte pred rokom 2007, kedy Radomír Brtáň 

nastúpil do funkcie starostu. Z uvedených dôvodov vzišla situácia, že riadiacim orgánom schválený 

projekt neobsahoval výstavbu vetvy vodovodu v predmetnom území našej obce (ona sa totiž 

považovala za vybudovanú...). Zmenu projektu, o ktorú sme sa potom pokúšali, sa nepodarilo na 

vodárenskej spoločnosti presadiť a preto obec v roku 2014 z vlastnej iniciatívy dala vypracovať 

projektovú dokumentáciu na rozšírenie vodovodu na uliciach Zliechovská, Rudnianska, Sadová, ... (na 

všetkých úsekoch, ktoré sa do veľkého projektu vodárenskej spoločnosti „nezmestili“). 

Následne sme ešte žiadali vodárenskú spoločnosť, aby zaradila tieto vetvy do investičného plánu 

spoločnosti. Bez kladnej odozvy. 

Výstavba vodovodu na miestach, ktoré nie sú pokryté existujúcou sieťou je jednou z priorít (Priorita 

B) v Programe rozvoja obce Košeca pre nasledujúce roky. Môžeme ich nájsť aj v Projektových 

zámeroch spomínaného strategického dokumentu. Prioritne na takéto aktivity budeme chcieť využiť 

fondy EÚ a zdroje zo štátneho rozpočtu. Aj z toho dôvodu budeme v mesiaci október 2019 podávať 

žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu zámeru na Envirofond. Výsledok našej žiadosti očakávame 

niekedy začiatkom roka 2020.  

Veríme, že sa nám podarí zabezpečiť požadovanú výstavbu v úzkej spolupráci s vodárenskou 

spoločnosťou, ktorej sa následne vetva odovzdá na prevádzkovanie. Evidujeme požiadavky 

obyvateľov ulíc Rudnianskej, Zliechovskej, Sadovej, Za Barborkou,... na výstavbu vodovodu aj 

kanalizácie ako oprávnené a s veľkou vážnosťou sa im budeme venovať. Rovnako tak sa venujeme 

ďalším oblastiam života v našej obci (školstvo – prístavba MŠ a ZŠ, základná infraštruktúra – chodníky 

a cesty, energetická úspornosť – rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce atď...). Na všetky aktivity sa 

snažíme prioritne získavať nenávratné finančné prostriedky (granty, dotácie,...). Pracujeme 

s rozpočtom, ktorý sa snažíme nastavovať realisticky (na rozdiel od posledných rokov, kedy sme išli 

v režime rozpočtového provizória). Dôsledne zvažujeme možnosti návratných zdrojov (úvery). 

Dobiehame zameškané – investičný dlh vzniknutý v posledných rokoch sa nedá prehliadnuť a snažíme 

sa veci vrátiť do normálu. Aj z toho dôvodu bude našou snahou vyhovieť petícii v čo najkratšom čase. 

V závislosti od výsledku podanej žiadosti na Envirofond sa v roku 2020 rozhodneme o ďalšom 

postupe v predmetnej veci. 

   


