Vážení spoluobčania!
Chcem sa Vám čo najsrdečnejšie v tento slávnostný deň Nového roka 2019 prihovoriť z
tohto miesta s presvedčením, že jeho príchod ste v zdraví strávili v kruhu svojich rodín,
priateľov, známych s vzájomným prianím zdravia, šťastia a pracovných úspechov.
Máme za sebou ďalší rok, rok plný významných udalostí. V tomto období každý z nás
bilancuje rok predchádzajúci, v ktorom sa mu svoje plány a predsavzatia splniť podarili alebo
nepodarili a samozrejme si dáva aj nové záväzky a ciele na rok nasledujúci. V mnohých
rodinách ste sa tešili z príchodu na svet svojich najmilších, ale v mnohých rodinách ste aj
smútili z odchodu svojich najbližších do večného odpočinku. Taktiež ste sa tešili z veľkého
množstva vykonanej práce pri skrášľovaní svojich príbytkov, ale ste aj boli nespokojní
z nesplnených plánov a to či už z dôvodu nedostatku času alebo finančných prostriedkov.
V našej obci v minulom roku 10. novembra boli komunálne voľby a opätovne ste mi dali
dôveru v rátane aj staronových poslancov a dvoch nových poslancov, za čo Vám chcem
úprimne v mene všetkých poďakovať a vyslovujem vopred presvedčenie, že budeme
vykonávať našu prácu vo Váš prospech podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
Touto cestou chcem poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k
zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, a to najmä našim
záujmovým a spoločenským organizáciám pri obecnom úrade v Kotešovej, ktorí aktívne
pomáhali pri zveľaďovaní našej obce rôznymi brigádami, ale aj organizovaním spoločenských
akcií pre našich občanov a návštevníkov obce. Taktiež chcem poďakovať za spoluprácu
Farskému úradu v Kotešovej, Základnej školy s materskou školou Kotešová a všetkým
podnikateľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní pri vykonávaní prác a údržby
v našej obci, ako aj finančných príspevkov na kultúrne a športové podujatia.
V roku 2018 v našej obci sme realizovali a úspešne financovali nasledovné investičné zámery:
- Interiérové vybavenie priestorov kuchyne
a sály v budove Obecného úradu
v Kotešovej vo výške 27465.
- Rekonštrukcia havarijného stavu krytiny na budove Obecného úradu v Kotešovej
(nebolo možnosť riešiť tento stav v rámci projektu EÚ ako oprávnený výdavok) vo
výške 25063.-€.
- Vybudovanie dreveného prístrešku za obecným úradom v Kotešovej, ktorý okrem
kultúrnych akcií plní aj iné ďalšie významne funkcie pre obec ako je trhovisko, predaje
tovarov, ale aj parkovacie a uskladňovacie priestory vo výške 21991,66.-€,
- Rekonštrukcia miestnych komunikácii v časti Buková a cesta k hornému cintorínu
v celkovej výške 65458,92.-€.
- Dokončovacie rekonštrukčné práce na budove Dobrovoľného hasičského zboru
Kotešová – Oblazov, - III. etapa, kde v rámci rekonštrukčných prác sa podarilo
vybudovať aj vnútorné priestory na spoločenské využitie pre občanov miestnej časti
v Oblazove, vo výške 38478,13, pričom sa mi podarilo vybaviť dotáciu z Ministerstva
vnútra SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru vo výške 30000.-€.
- Rekonštrukcia obecného rozhlasu v miestnej časti dolná Kotešová (polovica časti obce)
z oceľových stĺpov na elektrické betónové stĺpy v rátane výmeny rozvodových káblov
a rozhlasových reproduktorov vo výške 5100.-€.

Taktiež bolo odpracovaných veľa pracovných hodín či už na zimnej údržbe alebo údržbe
zelene v našej obci, pri zabezpečovaní čistoty, poriadku ako aj kultúrno-spoločenských akcií.
Je pravdou, že stále sa nám nedarí nejakým spôsobom presvedčiť niektorých neznámych
občanov, ktorí nám znečisťujú aj naďalej verejné priestory malými skládkami odpadov
a najmä priestory v zástavkách autobusov, pričom v každej zástavke sa nachádza smetný kôš.
Ďalej je to vandalizmus. Stačí sa pozrieť na poškodené autobusové zastávky sprejermi alebo
rozbité lavičky okolo altánu v hornej časti obce pri rezbári. Niektorí rodičia aj vedia, že to
poškodzujú ich deti, ale nevedia zjednať s nimi nápravu. Chcem Vás poprosiť touto cestou,
aby ste si všímali okolie, či nám niekto úmyselne nepoškodzuje náš spoločný majetok, alebo
nerobí čierne skládky a podobne.
Zo 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 – Hokejový turnaj Winter Classic, Fašiangový ples, Stavanie a váľanie
mája, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Vystúpenie heligonkárov v drevenom altáne za
KD, Umelecký koncert v kaplnke u manželov Beláčkovcov s názvom – Hudobný festival Pro
Musica Nostra, Cyrilo - Metodský deň v drevenom altáne so slávnostnou svätou omšou,
Požiarny útok o pohár starostu obce Kotešová, Výstava obrazov v kúrii u manželov
Beláčkovcov – Kotešovský pléner, ktoré 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, 1. ročník
Vianočných trhov v obci Kotešová za obecným úradom, Stolnotenisový turnaj. 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 2019 a podarí sa nám ich ešte viac skvalitniť v prospech spokojnosti našich
občanov.
V roku 2019 ako hlavný problém považujeme zber komunálneho odpadu a separovaného
odpadu v našej obce. Na základe rozhodnutia Európskej únie a Vlády SR, sa enormným
spôsobom navýšili poplatky za uskladňovanie komunálneho zmesového odpadu. K tomuto
systému a ku všetkým zmenám Vám v priebehu mesiaca január 2019, bude doručený do
schránok list starostu obce, kde bude všetko podrobné vysvetlené. V tejto súvislosti obecné
zastupiteľstvo v Kotešovej prijatým uznesením číslo N/12/2018, zo dňa 7. 12. 2018
a Dodatkom číslo 1 k VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, navýšilo denný poplatok na osobu za uskladňovanie zmesového
komunálneho odpadu z 0,05 eura na 0,06 eura, teda o 1 cent na osobu a deň a to z toho dôvodu,
že poplatok v roku 2019 sa má zvýšiť za uskladnenie odpadov z 5,6 eura za tonu 17 eur za
tonu, v roku 2020 až na 26 eur za tonu a v roku 2021 až na 33 eur za tonu, pričom do budúcich
rokov nie je isté, či vôbec tento minimálne navýšený poplatok bude stačiť. Obec Kotešová
nemôže doplácať finančné prostriedky za uskladňovanie zber a odvoz komunálneho odpadu,
nakoľko by to bolo hrubým porušením finančnej disciplíny. Tvorcom komunálneho odpadu
sú fyzické osoby – občania, alebo fyzické a právnické osoby – podnikatelia. Tu chcem
opätovne Vás všetkých vyzvať na neskutočne tvrdú separáciu všetkých druhov odpadov. Obec
Kotešová má v rámci bytčianskeho okresu a možno aj žilinského okresu zabezpečené všetky
druhy separovaného odpadu, ktoré okrem biologický rozložiteľného odpadu je jeho odvoz
a spracovanie pre obec zadarmo. Už dva roky Vás na to upozorňujem, aby sme v čo najväčšom
množstve separovali tieto odpady. Ale keď separovať tak separovať poctivo. Pozrite sa všetci

na tie niektoré 1100 litrové nádoby napríklad plasty, tetrapaky a nehovorím už o kontajneroch
na papier. Veď tieto nádoby sú stále plné a to nie že by ste separovali toľké množstva, ale
preto, že väčšina z vás je k tomu ľahostajná. U plastov a tetrapakov sa vyváža z polovice
prázdny vzduch, lebo absolútne nerešpektujete zásady separácie, kde každý občan má plastové
fľaše maximálne postláčať a vyprázdniť vzduch, aby sa tam zmestilo čo najviac fliaš, alebo ak
dávate igelitové odpady, tak tieto treba poriadne do seba zatočiť, aby nezobrali veľa priestoru.
Treba tu dávať všetky plastové obaly, napr. ako sú aj obaly z tresky alebo vákuovo balených
tovarov, napr. šunka. U tetrapakov je to obdobne, obaly z mlieka z džusov treba otvoriť
vrchnák, poskákať po tej krabičke a až potom ju umiestniť do kontajnera, keď sa jej obsah
vyprázdni o zbytočný vzduch. Najhoršia situácia je u papierov. Tu je najviac vidno
ľahostajnosť ľudí. Papierové krabice treba maximálne potrhať, aby sa ich obsah znížil,
nakoľko keď tam niekto vyhodí tri štyri krabice zaberie to veľký objem a už potom sa ťažko
stláčajú v kontajneri tieto krabice. Dokonca sú tu vyhodené celé krabice s osobnými údajmi
občanov, napr. dodacia adresa, faktúry na konkrétne meno a adresu, alebo dodacie listy na
mená našich občanov. Títo ľudia sú už tak leniví a zároveň ľahostajní k systému separovaného
zberu, že neodstránia si ani osobné identifikačné údaje. Vrcholom všetkého je, keď niektorí
občania vyhodia z ľahostajnosti v igelitovej taške na zem vedľa týchto kontajnerov odpad, kde
je napr. plasty konzervy tetrapaky a podobne a sú tak leniví že to ani neumiestnia do
kontajnerov na to určených. Taktiež na cintorínoch sú dva kontajnery. Jeden je na umelé veci
z cintorínskych odpadov a druhý je na bioodpad. Keď tu niekto do bioodpadu vyhodí kahance,
umelé vence, alebo dokonca aj celé igelitové vrecia s trávou a lístim bez toho, aby toto tam
vysypal a vrecia umiestnil do separovaného zberu, tak takýto odpad už nie je možné umiestniť
na skládku BRO ale musí sa umiestniť na skládku pre komunálny zmesový odpad. Taktiež je
tu možné umiestniť aj konáre zo stromov, áno konáre ale posekané maximálne na drobné, aby
nezaberali veľký priestor. A to už ani nehovorím o veľkokapacitných kontajneroch, ktoré
dávame dva krát do roka do obce. Tam naozaj nájdete všetko aj to čo patrí do separovaného
zberu. Pritom obec vie pomôcť občanom pri odvoze niektorých odpadov aj bezplatne a máme
zriadený aj zberný dvor, kde to môžete umiestniť v čase otváracích hodín. V tejto veci vážení
spoluobčania to už neberte ako strašiak, ale je to naozaj skutočne tvrdá a nezvratná realita, čo
nás čaká v oblasti separovaných zberov a je to záležitosť nie len zamestnancov obce
a poctivých občanov, ktorí separujú podľa návodov ale nás všetkých, aby sme v čo najväčšom
počte zmenili pomer zmesového odpadu ku separovanému.
V rámci investičných aktivít v roku 2019 bude všetko záležať aj na stránke príjmov do
rozpočtu a dúfajme, že nenastane už miestami avizovaná celosvetová hospodárska kríza, ktorá
by sa mala prejaviť na prelome rokov 2019 až 2020 a mala by byť podstatne silnejšia ako
v rokoch 2009 až 2010. Snahou obce a obecného zastupiteľstva bude postupne plnenie aktivít
za účelom budovania ďalších projektov v prospech občanov.
V prvom rade je to riešenie zariadenia pre školskú jedáleň pri základnej škole, kde v rámci
obedov zadarmo pre každé dieťa je potrebné zakúpiť ďalšiu výbavu a hlavné nové kuchynské
stroje, kde predpokladáme investíciu v roku 2019 v sume približne 10000.-€, ďalej ak budeme
úspešný v projekte Prístavba a nadstavba materskej školy v Kotešovej na zvýšenie kapacít pre
naše deti o 22 miest, tak spoluúčasť obce pri objeme 217000.-€ by bola približne 25000.-€,
ďalej je potrebné sa v tomto roku zaoberať aj ďalšími úpravami miestnych komunikácii
v dolnej časti obce novým asfaltovým kobercom a to aj najmä zmena v jazdu do dolnej časti
obce oproti záhradníctvu Ekofit, kde by malo dôjsť aj ku zmene a úprave dopravného značenia
a vjazdu do tejto časti obce. Je potrebné sa venovať aj dokončeniu požiarnej zbrojnici

v Oblazove – výstavba oporného múra a zaasfaltovanie prístupovej cesty k tejto budove, ako
aj vybudovanie chodníkov na cintoríne v tejto časti. Taktiež by sme chceli v obci vybudovať
postupne v každej časti obce nejaké detské ihriská pre naše malé deti. Je potrebné sa začať
zaoberať aj so športovo oddychovou zónou, kde by sme mali v tomto roku dať spracovať
projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie za účelom
pripravenosti ku čerpaniu rôznych možných fondov a k postupnému budovaniu prvkov, ktoré
budú v tomto priestore zahrnuté, najmä telocvičňa a oddychová časť. Taktiež budú prebiehať
rokovania so ŽSK ohľadom kruhového objazdu na križovatke smerom na Veľké rovné
a bezpečnostných prvkov v tejto časti za účelom bezpečného priechodu občanov z hornej do
dolnej časti obce ako aj našich deti do školy. Samozrejme budeme rokovať aj o investorovi do
priemyselnej zóny, čo by nám mohlo priniesť nemalé peniaze do budúcich rozpočtov, ako aj
zvýšenie možnosti zamestnania sa našich občanov. Samozrejme môžu byť zrealizované aj iné
potrebné projekty, ktoré prinesie doba alebo nové výzvy.
Vážení spoluobčania, tieto všetky plánované aktivity na zlepšenie bežných podmienok života
našich občanov, ktoré som uviedol na rok 2019, sú samozrejme podmienené v prvom rade
naplnením finančných prostriedkov do rozpočtu obce zo štátu a výberom poplatkov za daň
z nehnuteľnosti a za komunálne odpady. V tejto súvislosti musím uviesť, že sa medzi nami
často nájdu takí občania, ktorí si tieto povinnosti nesplnia buď z toho dôvodu, že pozabudli na
splátky, ale najmä, že je im to ľahostajne a vyhovárajú sa na to, že nemajú peniaze. Áno môže
taká situácia nastať, ale keď niekto má peniaze na cigarety, na alkohol a iné veci, tak je ťažko
možné tolerovať to, že nezaplatí poplatok, ktorý je zo zákona povinný. Potom samozrejme
obec musí tieto poplatky vymáhať prostredníctvom exekútora zo zákona, nakoľko našu
činnosť kontroluje Okresná prokuratúra v Žiline.
Vážení spoluobčania, na záver môjho príhovoru by som chcel poďakovať všetkým občanom
našej obce, za dobre vykonanú prácu a spolupatričnosť v skrášľovaní, zveľaďovaní a vytváraní
podmienok pre spokojný a krajší život v našej obci a zároveň vyslovil presvedčenie, že táto
spolupráca bude pokračovať aj v roku 2019 na veľmi dobrej úrovni Do nového roku Vám,
prajem veľa zdravia, šťastia a lásky. Prajem Vám aj Vašim rodinám, veľa úspechov v osobnom
i pracovnom živote. Prajem Vám všetkým šťastný a úspešný nový rok 2019.

