
Vážení klienti projektu Jamnická vyhliadka,  

 

marec 2020, vďaka  vírusovej pandémii a s ňou súvisiacimi dôsledkami, 

odštartoval doposiaľ najväčšie pribrzdenie ekonomického a spoločenského 

života v novodobej histórii našej krajiny. Nech sú už dôvody akokoľvek 

diskutované a prezentované, faktom je, že normálne fungovanie 

hospodárskeho života sa na niekoľko mesiacov takmer zastavilo. 

Všetci sme to pocítili v osobných aj profesijných životoch. My ako firma 

sme to pocítili na postupe plánovaných krokov v projekte Jamnická vyhliadka. 

Tieto kroky mali viesť k získaniu potrebných vyjadrení od orgánov štátnej 

správy a samosprávy na získanie povolení na začatie výstavby inžinierskych 

sietí. 

Ekonomika našej firmy je postavená na riadenom toku financií, pre ktorý 

je nevyhnutné včasné získanie všetkých povolení na realizáciu projektu, 

a taktiež skoré ukončenia a vysporiadania všetkých záväzkov a pohľadávok 

s našimi partnermi. Aj napriek pandémii sme preto vyvinuli veľké úsilie, aby 

sme aj v obmedzenom pracovnom režime a v obmedzenej pracovnej dobe 

niektorých dotknutých inštitúcií, získali potrebné povolenia. Nebolo to 

jednoduché, nakoľko všetko sme museli robiť s niekoľkonásobným úsilím v čase 

neistoty a neustále sa meniacich podmienok na prácu, ktoré vznikli v dôsledku 

opatrení proti šíreniu pandémie. 

Navyše, niektoré orgány štátnej správy tvrdohlavo obhajovali svoje 

stanoviská k projektu a nerešpektovali oprávnené požiadavky schválené 

v predchádzajúcich stupňoch územnoplánovacej dokumentácie. To,  

samozrejme, najviac ovplyvnilo predĺženie našej činnosti smerujúcej k získaniu 

potrebných povolení na výstavbu inžinierskych sietí na tomto projekte. 

Výsledkom je, že spomalením procedurálnych krokov z objektívnych 

príčin, sme sa nedostali v čase, v ktorom sme plánovali, ku výsledku, ktorý sme 

Vám prezentovali. V projekte preto nastalo omeškanie, ktoré už manažujeme 

a maximálne znižujeme. 

Na „druhú vlnu“ pandémie, ktorou nás média strašia, sme už lepšie 

pripravení a veríme, že nás už zásadne nespomalí. 

Chceme Vás týmto poprosiť o pochopenie celej situácie a strpenie 

(malého) omeškania a o Vašu morálnu podporu v tomto projekte. 



Tak ako sme úspešne dokončili všetky naše projekty na Liptove – ich 

zoznam nájdete na tomto webe – tak isto úspešne ukončíme aj projekt 

Jamnická vyhliadka a poskytneme našim klientom bývanie v krásnej prírode na 

krásnom a perspektívnom Liptove.  

Takže kombináciou nášho úsilia a Vašej morálnej podpory vzniká reálna 

šanca ukončiť projekt v dohodnutom rozsahu s minimálnym oneskorením.   

Vďaka vyššie uvedeným skutočnostiam, sme však museli stanovený termín 

začiatku výstavby IS, ktorý bol na jeseň tohto roka, preložiť na marec r. 2021. 

V prípade potreby akýchkoľvek informácií kontaktujte nás na známych 
telefónnych číslach: 
Ing. Jaroslav Maduda :  0918 416 615 
Ing. Paulína Sásiková:  0908 395 383 
 
 

Ďakujeme za pochopenie a za podporu. 

 

         Ing. Jaroslav Maduda 
           konateľ spoločnosti 


