Vážení spoluobčania,
Dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil v prvý deň nového roka 2018
v mene vedenia obce a zastupiteľského zboru. Rok 2017, s ktorým sme sa pred
niekoľkými hodinami rozlúčili zostáva už len v našich spomienkach a činoch. Prežili
sme ho v každodenných radostiach i starostiach. Na prahu nového roka sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa v uplynulom roku čo i len najmenším spôsobom
pričinili o rozvoj a zveľadenie našej obce a prispeli k obohateniu jej duchovného,
kultúrneho, športového i materiálneho života. Pri tejto príležitosti sa chcem v mene
poslancov obecného zastupiteľstva i v mene svojom úprimne poďakovať za pomoc a
podporu, ktorú nám väčšina občanov prejavila pri riešení spoločných - obecných
problémov a úloh.
Tak ako sme si spoločne predsavzali, snažili sme sa pre občanov a obec v samospráve
prinášať konkrétne riešenia, ktoré zlepšia, skvalitnia služby, činnosti v samospráve,
zveľadia obecný majetok, prinesú spoločenský, duchovný a kultúrny rozmer do
života jednotlivca a aj celej obce. Určite vždy môže byť v tejto oblasti toho čo
poskytujeme občanov viac a lepšie. A to je hlavnou spoločnou motiváciou v našej
práci.
Samospráva obce dostala od vás milí spoluobčania vo voľbách mandát spravovať
obecný majetok. Táto úloha, ktorá vôbec nie je jednoduchá, však musí byť a za seba,
ako aj zastupiteľstvo chcem povedať, že je najdôležitejšou spoločnou úlohou. Lebo
len rozumné hospodárenie, citlivé prerozdeľovanie peňazí, s ktorými obec hospodári
nám umožní napĺňať naše predsavzatia v jednotlivých oblastiach života našej obce.
S radosťou môžeme konštatovať, že minulý rok bol v tejto oblasti pre našu obec
úspešný. Podarilo sa nám v ekonomickej oblasti fungovania obce udržať trendy
nastolené v roku 2016. Stav, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť je výsledkom
systematickej práce, zodpovednosti za spoločný majetok, ale aj záväzok do
budúcnosti pokračovať po takto vytýčenej ceste.
Tak ako som už avizoval v minulosti, neopustili sme a verím, že ani neopustíme
cestu neustáleho informovania a dialógu samosprávy s občanmi. Lebo som vnútorne
presvedčený, že len na hodnotách pravdy a otvorenosti sa dá budovať dôvera
občanov k voleným orgánom samosprávy. Dôvera pre zastupiteľstvo a aj vedenie
obce je záväzkom, ale aj hlavnou motiváciou do našej spoločnej práce v samospráve.
Pri prekonávaní všetkých problémov, pri riešení vytýčených úloh, pri odpovediach na
položené otázky sme sa vždy mohli oprieť o podporu a vecné riešenie v
poslaneckom zbore, ako aj odborných komisiách zriadených pri obecnom
zastupiteľstve, za čo všetkým poslancom, ale aj zamestnancom obce sa chcem touto
cestou poďakovať.
V roku 2017 v našej obci sme realizovali a úspešne financovali nasledovné investičné
zámery:
- Projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kotešovej“:
Uvedený projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie (85%) a štátneho
rozpočtu SR (10 %), čo predstavovalo sumu vo výške 304536,38 .-€. Obec Kotešová
v rámci spoluúčasti na projekte vo výške 5%, prác, ktoré bolo nevyhnutné vykonať
počas realizácie diela a taktiež rekonštrukcia vnútorných priestorov v budove

Obecného úradu v Kotešovej (tieto práce nemohli byť zrealizované z finančných
prostriedkov EÚ a ŠR, avšak bez projektu EÚ by sa nedali zrealizovať) zaplatila zo
svojho rozpočtu sumu vo výške 223608,15.-€. Obec Kotešová si na zaplatenie
uvedenej sumy vzala úver z VÚB, a.s. vo výške 100000.-€ a ostatné finančné
prostriedky získala v rozpočte v rámci úsporných opatrení starostu obce a Obecného
zastupiteľstva v Kotešovej. Celkové náklady na projekt boli vo výške 528144,53 €.
- Rekonštrukcia nových asfaltových kobercov na miestnych komunikáciách v obci
Kotešová po kanalizácii. V roku 2017 sme celkovo zaplatili za vyasfaltované
miestnych komunikácií sumu vo výške 75900.-€ a to realizáciou opravy ciest vo
dvorci, od p. Vargu až po bývalý podnik Rezbár a potom na Dúbrave. Je potrebné
pripomenúť, že to neboli ľahké investičné aktivity, nakoľko zabezpečiť uvedený
príjem zo strany obce nebolo jednoduché, nakoľko obec Kotešová spláca dlhodobý
úver a k dnešnému dňu ešte musíme zaplatiť na jednom úvere, ktorý sme si vzali na
cesty, sumu vo výške 146000.- € a na druhom úvere, ktorý sme si vzali na vnútornú
rekonštrukciu
budovy
obecného
úradu
sumu
vo
výške
88100.€.
So spoločenských akcií som rád, že i naďalej sa nám darí udržiavať aj v spolupráci s
našimi záujmovými organizáciami niektoré staršie zvyky a posunuli sme ich
o pomyselnú latku smerom nahor ako boli – zimný hokejový turnaj Winter Classic
2017, Fašiangový sprievod, Stavanie a váľanie mája, Deň matiek, Medzinárodný deň
detí, Vystúpenie heligonkárov v drevenom altáne za OÚ, Cyrilo - Metodský deň
v drevenom altáne so slávnostnou svätou omšou, Požiarny útok o pohár starostu obce
Kotešová, Futbalový turnaj o pohár starostu obce, Koncert v kaplnke pri kúrii, ktorý
spoluorganizovali manželia Beláčkovci v spolupráci s obecným úradom, Kotešovské
hodové dní v drevenom altáne so slávnostnou svätou omšou, Výstava ovocia
a zeleniny, Minifutbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku. Veľkú odozvu má aj
detský cyklošprint, ktorý sa uskutočnil v mesiaci august 2017 pred pohostinstvom u
Hozáka, na ktorý obec finančne prispela z rozpočtu obce Kotešová. Týmto sa chcem
osobne poďakovať všetkým miestnym organizáciám, ktoré sú v obci a pomáhali pri
zabezpečovaní hore uvedených akcií. Dúfam že tieto tradície sa nám podarí zachovať
aj v tomto roku 2017 a podarí sa nám ich ešte viac skvalitniť v prospech spokojnosti
našich občanov.
V roku 2018 náš čaká neľahké obdobie. V prvom rade nás čaká ešte splácanie
leasingu na 9 miestny autobus v mesačnej splátke 458,00.-€ až do mája 2018, potom
samozrejme splácanie úveru, kde mesačná splátka je nastavená na 3600,00.-€ a to do
konca roka 2021 na prvom úvere a na druhom úvere vo výške 1700.-€ a ešte k tomu
treba prirátať úroky.
Obec Kotešová v prvom rade z rozpočtu obce vyčlenilo 27500.-€ na vnútorné
vybavenie novej sály a kuchyne, čo by sme chceli zabezpečiť v mesiaci január 2018.
potom plánujeme výhľadovo podľa toho, ako sa podarí naplniť rozpočet na rok 2018
a to hlavne v príjme podielových daní, pokračovať v asfaltovaní miestnych
komunikácii v miestnej časti Buková, potom je to rekonštrukcia budovy požiarnej

zbrojnice v Oblazove, kde očakávame dotáciu z ministerstva vnútra vo výške
30000.-€ a spoluúčasť obce by bola 1500.-€, potom je to vybudovanie chodníkov na
cintoríne v Oblazove. Ďalej nevyhnutne treba nájsť finančné prostriedky na výmenu
krytiny z plechu na budove obecného úradu, nakoľko v minulom roku neboli už na to
finančné prostriedky a potom je už vydané aj stavebné povolenie na výstavbu
dreveného prístrešku za obecným úradom, ktorý by mal slúžiť na kultúrne podujatia,
ale aj na trhový predaj v našej obci. Samozrejme budeme sa snažiť vybudovať aj
nejaké detské ihrisko v hornej a dolnej časti obce pre naše deti.
Aj napriek veľkej snahe obce Kotešová o neustály rozvoj našej obce, čo stojí nemalé
finančné prostriedky, ako aj čas strávený vybavovaním administratívnych záležitosti,
som neskutočne zhrozený z vandalizmu našej mládeže v našej obci. Stačí si pozrieť
pomaľované steny na kabínach Obecného futbalového klubu, znečistené a miestami
aj zničené novo vybudované autobusové zástavky, potom lavička pri drevenom altáne
v hornej časti obce, kde sa jazdí na terénnych motorkách a ľudia aj vedia, kto jazdí,
avšak nikto to nepovie, alebo rozbite drevené výplne na altáne pri jazere Kadurka.
Chcem touto cestou apelovať na našu mládež, nech sa radšej zapojila do
spoločenského života obce, ako by mala ničiť náš spoločný majetok.
V súvislosti so separáciou odpadu v našej obci, Vás touto cestou chcem požiadať, aby
ste boli dôslednejší pri triedenom odpade a pri jeho separácii. V roku 2018 sa
predpokladá na základe oznamu Ministerstva životného prostredia zvýšenie poplatku
za uskladňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládkach a to z 5.-€ na 16.-€ za
tonu. Je to dôsledok toho, že Slovenská republika stále nenapĺňa znižovanie
uskladňovania tuhého komunálneho odpadu a zvyšovanie separovaného odpadu.
Preto je potrebné, aby sme všetok odpad, ktorý je možné separovať, napr. odpady
plastové fľaše čím najviac postláčať a takto ich tam uskladňovať, igelity poprípade ak
sa majú separovať, zabaliť ich čo do najmenšieho objemu, obaly z vakuovaných
tovarov ako sú šunky, salámy, syry, alebo z tresky, obaly so šampónov a pod. je
taktiež možné umiestňovať do plastových nádob. Obaly so sprejov je možné
umiestňovať medzi kovové obaly, staniolové odpady je možné umiestňovať taktiež
medzi tetrapaky. Dva krát ročne vyhlasujeme zber tuhého komunálneho odpadu
a upozorňujeme občanov na to, že treba určité veci separovať. Zvýšili sme aj počet
takýchto kontajnerov v obci, kde si občania môžu umiestňovať odpady, ktoré nie je
možne inde zaradiť. Je až na zaplakanie, keď vidím niektoré kontajnery aj po
upozornení v miestnom rozhlase, čím sú zaplnené - sklené fľaše, obaly z mlieka,
pneumatiky, televízory, rádia, kovový odpad, konáre, tráva a apod. To isté platí aj
o biologicky rozložiteľnom odpade. Urobili sme prvý nástrel, keď sme dali dva
veľkokapacitné kontajnery na BRO k cintorínom za účelom separácie odpadu
z cintorínov, ako sú živé kvety, trávy a pod. s možnosťou umiestňovania aj trávy
a listov z domových odpadov našich občanov. Tento odpad musí byť vždy čistí,
nemôže sa tam nachádzať iný komunálny odpad, lebo v takom prípade už nie je
možné umiestniť tento odpad na skládku BRO, ale na skládku komunálneho odpadu,
za čo je iný poplatok. Samozrejme v roku 2018 chceme takýchto kontajnerov
umiestniť aj viac v obci v období mesiacov apríl až október 2018, avšak kde je záruka

po týchto skúsenostiach, že tam budete vhadzovať len biologicky rozložiteľné
odpady. Verte mi, ak sa táto situácia v našej obci nezlepší Vašou a našou zásluhou pri
separovaní odpadov, tak na to doplatia aj občania, ktorí toto v našej obci zodpovedne
robia, lebo sa budú musieť zvýšiť poplatky za komunálny odpad, nakoľko obec
nemôže doplácať v zmysle zákona zo svojho rozpočtu na túto činnosť a to sa veru
nebude nikomu páčiť, prečo máte platiť viac. Pri tom je to jednoduché. Separované
odpady po úprave zákona o odpadoch, nestoja našu obec žiadné finančné prostriedky
za uskladňovanie a odvoz odpadu, ak je málo 1100 l nádob na separáciu, treba to obci
oznámiť a zvýšime na miestach počet nádob, ktoré sú najviac napĺňané. Obec
Kotešová má zabezpečenú separáciu všetkých druhov odpadov ako málo obci
v okrese Bytča a Žilina, avšak je to len ľahostajnosťou jednotlivcov, ktorým nezáleží
na našom životnom prostredí.
Od 1. januára je v platnosti nové Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2017
o prevádzkovom poriadku pohrebísk a Domu smútku v Kotešovej. Na základe tohto
VZN sa v našej obci zriaďujú hrobové miesta a to jedno hroby, dvoj hroby a urnové
hroby. Na základe uvedeného, je nájomca hrobového miesta, okrem platnej
uzatvorenej nájomnej zmluvy, v prípade rekonštrukcie pomníka, alebo novo
vybudovaného pomníka, povinný si na obecnom úrade nahlásiť túto stavebnú
činnosť, kde si vyplní tlačivo v rátane uvedenia firmy, ktorá mu túto stavebnú
činnosť bude zabezpečovať. Budovanie pomníkov nepodlieha oznamovacej
povinnosti v zmysle stavebného zákona a správneho poriadku, ale obec Kotešová si
vyhradila právo tejto evidencie z dôvodu, že po vybudovaní pomníka ostal často
stavebný neporiadok a odpad bol umiestňovaný v okolí cintorínov a aj z toho dôvodu,
že občania si robili širšie pomníky ako je určené a tým zabrali aj miesto susedným
hrobom a potom zanikli pomyselné uličky medzi jednotlivými hrobmi.
Mojím osobným predsavzatím v práci starostu je neustála spolupráca s občanmi obce.
Vždy si budem vážiť dobré a povzbudivé rady občanov, ich podporu, spoluprácu,
ochotu i toleranciu. Nájsť správnu cestu si ale vyžaduje prijať veľa kompromisov,
umenie presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov a prijať spoločne správne
rozhodnutia, posúdiť vopred dôsledok svojho konania a vedieť niesť aj
zodpovednosť. Som presvedčený, že spoločne s vami, milí spoluobčania, sa nám
v samospráve našej obce podarí túto neľahkú úlohu správne realizovať v prospech
nás všetkých aj v nastávajúcom roku 2018. Čaká nás rok, v ktorom budeme riešiť
úlohy v investičnej oblasti a rozvoj obce, získavania finančných prostriedkov
z grantov a projektov, zabezpečovania spoločenského, kultúrneho, športového života
v obci.
Vážení spoluobčania!
Na záver môjho príhovoru vyslovujem želanie: zachovajme si slávnostné chvíle
z vianočných a novoročných sviatkov po celý rok, vážme si jeden druhého, majme
radi našu obec, zachovajme si úctu jeden k druhému. K tomu Vám všetkým želám
osobne, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a v mene pracovníkov obce, veľa
zdravia, šťastia, lásky, veľa trpezlivosti pri riešení osobných problémov a pri
každodennej práci. Prajem Vám všetkým šťastný a úspešný Nový rok 2018.

