Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka 2020 prihovoril
k Vám z dôvodu priania všetkého najlepšieho, ako aj informovanosti o stave obce,
o vykonaných investičných prácach v roku 2019 a o investičných zámeroch obce
v tomto novom roku.
Máme za sebou ďalší rok, v ktorom sa opätovne vykonali niektoré investičné aktivity
ako:
- Výstavba detského ihriska pred obecným úradom v hodnote 8000.-€,
- Výstavba autobusovej zastávky na Nivách v hodnote 6108.-€
- Vyasfaltovanie miestnych komunikácii v obci Kotešová v hodnote 56,574,72 €,
kde najväčšia investícia bola vynaložená na prebudovanie vjazdu do dolnej časti
obce Kotešová. Na doasfaltovanie miestnych komunikácii sme dostali aj finančnú
dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 10000.-€,
- Vybudovanie oporného múru v rátane vyasfaltovania pri požiarnej zbrojnici
v Oblazove v hodnote 7 380.-€
- Vybudovanie oplotenia pri obecnom úrade v hodnote 11627.-€,
- Rekonštrukcia rozhlasov v dolnej časti obce Kotešová a rozšírenie rozhlasovej
siete na Nivách v hodnote 3700.-€
- Vybudovanie nových časti osvetlenia Pod brvením, pri vjazde do dolnej časti
obce a doplňujúce nové svetelné body v hodnote 4300.-€
- Splácanie úverov v roku 2019 vo výške 75000.-€, ktoré boli použité na
asfaltovanie miestnych komunikácii v hornej časti obce a Bukovej, ako aj na
rekonštrukciu obecného úradu
Taktiež bolo odpracovaných veľa pracovných hodín či už na zimnej údržbe alebo
údržbe zelene v našej obci, pri zabezpečovaní čistoty, poriadku ako aj kultúrnospoločenských 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. V administratívnej oblasti legislatívnych noriem,
ktoré upravujú činnosť úradu, vykonali zamestnankyne obce veľa skutočne dobrej
práce, ktorú bolo potrebne urobiť, aby obecný úrad fungoval a plnil si zákonom
stanovené povinnosti.
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 – Hokejový turnaj Winter Classic,
Fašiangový sprievod, Stavanie a váľanie mája, Deň matiek, Medzinárodný deň detí,
Vystúpenie heligonkárov v drevenom altáne za KD, Kotešovské umelecké predstavenie
Pro Musica Nostra, ktoré spoluorganizovali manželia Beláčkovci v spolupráci
s obecným úradom, Futbalový turnaj o pohár starostu obce, Cyrilo - Metodský deň

v drevenom altáne so slávnostnou svätou omšou, Požiarny útok o pohár starostu obce
Kotešová, Kotešovské hodové dní v drevenom altáne so slávnostnou svätou omšou,
Výstava ovocia a zeleniny, ako aj Vianočné trhy v obci 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 2020.
V roku 2020 budeme opätovne sa snažiť o budovanie našej obce a to hlavne
v investičnej oblasti:
Pravdepodobne najväčšou investíciou obce Kotešová v roku 2020 bude projekt
Prístavby a nadstavby materskej školy v Kotešovej, kde na druhý pokus sa nám podarila
vybaviť investícia – nenávratné finančné prostriedky vo výške 208 100, 54 €, pričom
celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 219 053,20 €.
Spoluúčasť obce je síce daná kľúčom vo výške 5%, čo je 10952,66, avšak v čase
podávania žiadosti bol rozpočet na stavebné práce v roku 2018 iný ako je v tomto roku,
kedy ceny materiálov išli smerom na hor, čo môže navýšiť ceny prác v rátane
nepredvídateľných prác naviac ešte aj o ďalších 20000.-€. Pritom sa treba vážne
zaoberať aj skutočnosťou, že uvedený objekt bol daný do užívania v roku 1978 a je
potrebné v celom objekte škôlky vymeniť elektroinštaláciu, čo môže stať cca 70000
v rátane opráv rýh po vybudovaní elektroinštalácie a maľovanie . Na tento projekt obec
bude musieť vynaložiť cca 100000.-€ z rozpočtu obce Kotešová. Uvedený projekt
počíta s nadstavbou jednej triedy v rátane zariadenia nad terajšou kuchyňou a mala by
sa zvýšiť kapacita škôlky o 22 až 24 deti. Realizácia projektu bude v mesiacoch máj až
september tak, aby sa skolaudovala, a ak nenastanú žiadne komplikácie, už dňom 1. 9.
2020 by sme mohli tento nový stav naplniť deťmi.
Ďalším projektom je realizácia projektu v rámci výzvy Slovenského futbalového
zväzu na podporu rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry
v rokoch 2019-2021, kde bola obci Kotešová schválená dotácia vo výške 16 000,00 €
z celkového rozpočtu 20 000,00 €, teda spoluúčasť obce na tomto projekte je 25% čo je
4 000,00 €. V rámci tohto projektu sa vybuduje osieťovanie ihriska od cintorína
a kanála. Siete budú súčasťou oplotenia, nakoľko dochádzalo k poškodzovaniu hrobov
pri vykopnutí lopty na cintorín a tiež bolo nebezpečné vyťahovanie lopty z kanála. Ďalej
projekt zahŕňa aj výmenu dvoch striedačiek.
Ďalej sa bude realizovať aj výmena koberca na multifunkčnom ihrisku pri základnej
škole, kde sme z úradu vlády dostali na to dotáciu vo výške 10000.-€ ešte v roku 2019
a spoluúčasť obce je vo výške 12000.-€. Celkové náklady sú vo výške 22000.-€.
Samozrejme obec Kotešová bude sa snažiť získať aj ďalšie zdroje na doasfaltovanie
niektorých miestnych komunikácii v obci, ako aj výstavbu chodníkov na cintoríne
v Oblazove, výstavba detského ihriska v hornej časti obce Kotešová v oddychovej zóne.

Taktiež máme podaný projekt v rámci cezhraničnej spolupráce medzi SR a PL, pričom
tento projekt v rámci prvej etapy počíta s vybudovaním cyklotrasy od rodinného domu
p. Lazara smerom na Bukovu po pravej strane rieky Rovnianka a počíta s premostením
cez túto rieku s vyústením na štátnu cestu pri p. Jozefovi Chalupianskému. O uvedenom
projekte sa bude rozhodovať koncom mesiaca január 2020.
Taktiež sme dali žiadosť na dotáciu na ministerstvo školstva z dôvodu rekonštrukcie
strešnej krytiny na starej budove základnej školy v rátane domčeka. Projekt je vo výške
110000.-€, avšak všetko záleží od toho, či budeme úspešní.
Obec Kotešová ešte aj v roku 2020 bude splácať úver vo výške 75000.-€, kde finančné
prostriedky z úveru boli použité na asfaltovanie miestnych komunikácii v hornej časti
obce a Bukovej, ako aj na rekonštrukciu obecného úradu.
Taktiež je potrebné pripomenúť, že opatrením vlády SR na zvýšenie odpočítateľnej
položky pracujúcim fyzickým osobám, naša obec bude mať v tomto roku menej
o 42000.-€, ktoré by sa dali použiť na rôzne investičné aktivity v našej obci.
Veľmi dôležitou zmenou v roku 2020 je aj navýšenie poplatku za vývoz komunálneho
odpadu občanom, kde poplatok na jednotlivca bol navýšený z 21,90.-€ na 29,90.-€,
Avšak je to za podmienok, že bude sa v našej obci vyvážať zmesový komunálny odpad
z popolníc pri rodinných domov už nie každé dva týždne ale každé tri týždne, teda
v roku 2020 prechádzame z 26 vývozov na 18 vývozov. Ak by poslanci obecného
zastupiteľstva takýto návrh neschválili a ostali by sme pri dvoj týždňovom vývoze
komunálneho odpadu, tak by sme museli občanom navýšiť na jedného občana sumu
z 21,90 na 36.-€, čo by sa určite málo komu páčilo. Toto opatrenie nie je výmyslom
obce, ale dôsledkom regulatívnych opatrení ministerstva životného prostredia ako aj
zberovej spoločnosti t+t, kde došlo ešte od 1. 7. 2019 k rapídnemu nárastu cien za vývoz
a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu, pričom aj obec na ich úhradu mala
zvýšené náklady. Samozrejme v tomto roku to išlo ešte viac smerom na hor a do
budúcna to bude len stúpať a poplatky sa budú zvyšovať. Je preto potrebné v prvom
rade zvýšiť ešte viac separáciu odpadov, pričom ak dosiahneme vyššie percento
separácie, len to nám do budúcna zabezpečí zníženie nákladov platieb za komunálne
odpady. Obec vytvorila všetky podmienky pre separáciu pre našich občanov či už
rozmiestnením plastových 1100 litrových nádob, alebo vytvorením zberného dvora, kde
počas sezóny je možné v stredu a v sobotu uskladniť ostatný odpad určený na separáciu.
Všetko je to iba o jednotlivcoch a niekedy o lajdáckosti jednotlivcov, ktorí vyhodia
odpady ku kontajnerom, alebo do prírody aj bez toho, že by to vyseparovali.
V súvislosti s výberom miestnych dani, obec Kotešová v roku 2020 nepristúpila
k navýšeniu dani z nehnuteľnosti pre vlastníkov, aj napriek veľkému výpadku
podielových daní zo strany štátu na rok 2020, tak ako to na Slovenskú spravili iné mestá
a obce.

Vážení spoluobčania, tieto všetky plánované aktivity na zlepšenie bežných
podmienok života našich občanov, ktoré som uviedol na rok 2020, 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.
Vážení spoluobčania, na záver môjho príhovoru Vám prajem do Nového roku 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 2020.

