Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa Vám na prelome rokov a pri príležitosti začiatku nového roku 2015
touto cestou prihovoril.
Máme za sebou ďalší rok, rok plný pekných udalostí. Po čare Vianoc prežívame prvé
hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme si svoje želania
do nového roka.
Rok 2014 ktorý sme prežili v každodenných radostiach, starostiach, zostane už len v našich
spomienkach. Každý z nás sa ho snažil naplniť čo najlepšie ako vedel, či už v oblasti
pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Predsavzal som si, že sa pousilujeme urobiť pre našu
peknú obec čo najviac. Nebolo to ľahké. Keby som mal v krátkosti zhodnotiť rok v našej
obci, tak môžem povedať, že to bol rok úspešný. Keď že v samospráve nie je dostatok
finančných prostriedkov, tak bolo nutné riešiť veľa problémov. Preto sa naše plány museli
často pomeniť. Naša samospráva dáva možnosti vplývať a ovplyvňovať dianie v obci, a to
v akejkoľvek oblasti, kde je dominantný občan obce. Využívam túto príležitosť poďakovať
sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu
jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.
Touto cestou chcem zároveň poďakovať všetkým mojim voličom a podporovateľom,
ktorí mi vo voľbách 15. novembra 2014 vyslovili dôveru, ktorá zároveň pre mňa znamená aj
veľký záväzok a obrovskú zodpovednosť za chod obce a jej budúce smerovanie v prospech
všetkých občanov. Budem sa snažiť pracovať tak, ako doposiaľ, aby aj naša obec sa naďalej
rozrastala, budovala nové stavby, ale zároveň aj skvalitňovala podmienky pre život našich
občanov.
V roku 2014 v našej obci sme postupne realizovali nasledovné rekonštrukcie a budovanie
nových stavieb:
• rekonštrukcia toaliet na prízemí v kultúrnom dome vrátane výmeny okien, maľovania
a vybudovania stropných podhľadov v celkovej sume 3.000.-€
• vybudovanie posilňovne pre našich občanov v bývalých priestoroch kotolne
v kultúrnom dome pod poštou vrátane vybavenia v celkovej sume 4.500.-€
• rekonštrukcia vnútorných priestorov tzv. domčeka pri starej budove základnej školy
v Kotešovej, ktorá bude slúžiť ako počítačová učebňa pre našich žiakov ZŠ
v celkovej sume 24.150,- €,
• vybudovanie osvetlenia horného cintorína, výsadby zelene
asfaltového chodníka pri kostole v celkovej sume 13.000.-€,

a rekonštrukcia

• rekonštrukcia vonkajšej omietky na budove Dobrovoľného hasičského zboru
v Kotešovej, v rátane opravy strechy, dažďových zvodov a vybudovania
blezkozvodu v celkovej sume 16.500.-€,
• vybudovanie detského ihriska v areáli materskej škôlky v celkovej sume 5.428.-€
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• vybudovanie chodníkov na dolnom cintoríne v celkovej sume 24.000.-€
• vybudovania autobusovej zastávky na Bukovej v celkovej sume 5.000.-€
Samozrejme, že v našej obci boli vykonané aj ďalšie drobné práce či už na úpravách korýt
riek, potokov a odvodňovacích potôčikov a iné drobné práce na úseku ochrany životného
prostredia za účelom zabezpečenia údržby a spokojnosti našich občanov, kde taktiež boli
použité finančné prostriedky z rozpočtu obce Kotešová. Všetky práce, ktoré sa organizovali
v oblasti investičnej výstavby, nákupov tovarov a boli v sume nad 1.000.-€, museli najprv
byť zabezpečené cez administratívny byrokratický proces verejného obstarávania, čo sme aj
úspešne zvládli. Mojou snahou pri zadávaní prác bolo v prvom rade dať prácu domácim
živnostníkom, firmám a ak sme nenašli v našej obci vhodných uchádzačov, použili sme
firmy z blízkeho okolia, ktoré dali ponuky do verejného obstarávania.
Taktiež našou snahou bolo zlikvidovanie stále sa tvoriacich nelegálnych skládok odpadov,
skvalitnenie životného prostredia, aj keď musím priznať pravdu, že je to stále nekonečný
beh na dlhé trate. Ešte asi dlho potrvá, kým si uvedomíme, že ochrana životného prostredia
v našej obci má podstatný význam na kvalitu bývania a zachovanie ekosystémov, ako aj
čistoty ovzdušia a spodných vôd v našej obci, čo nás a aj naše budúce generácie bude
ovplyvňovať.
V tejto súvislosti pravdepodobne začiatkom mesiaca apríl 2015, po podpise dodatku zmluvy
o zbere biologický rozložiteľného odpadu z mestom Bytča, budú bezplatne dodané a od
občanov vyvážané 120 litrové kontajnery na biologický rozložiteľný odpad. Každá
domácnosť bez ohľadu na počet občanov v domácnosti dostane 1 kus 120 litrového
kontajnera. Samozrejme vzhľadom na počet dodaných kontajnerov budeme uprednostňovať
v prvom rade poctivých platcov komunálneho odpadu oproti tým, ktorí majú sústavne
problém zaplatiť komunálny odpad správcovi, nakoľko táto služba je bezplatná pre našich
občanov, bez navýšenia poplatku za komunálny odpad. Tu si ale treba uvedomiť, že do
týchto kontajnerov je možné umiestňovať iba pokosenú trávu, alebo trávu z polí a lístie zo
stromov. Nie je možné do tohto kontajnera umiestniť bežný komunálny odpad, lebo potom
by takýto kontajner nebol odvezený.
Opätovne chcem upozorniť na všeobecnú čistotu vnútorných priestoroch v okolí
novovybudovaných zástaviek autobusov, ako aj na miestnych komunikáciách, keď najmä
mládež porozhadzuje smetné koše a zahodí odpad z cukríkov alebo iných sladkostí mimo
miesta, kde je kontajner. Často na zastávkach konzumujú alkoholické nápoje a fľašky sú
potom porozbíjané na zemi alebo porozhadzované v okolí kontajnera. Túto by som chcel
požiadať najmä rodičov a dôslednú výchovu, aby naučili svoje deti kam patrí odpad. Vždy
som veľmi nespokojný, keď sa v našej obci zistí vandalizmus a poškodzovanie nášho
spoločného, často krát novo vybudovaného majetku, ktorý stojí nemálo finančných
prostriedkov a veľmi veľa vynaloženej snahy.
Som rád, že sme udržali niektoré staršie zvyky a obyčaje, ale aj to že sme zaviedli
niektoré nové športové a kultúrne akcie – Hokejový turnaj Winter Classic, Fašiangový
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sprievod, Stavanie a váľanie mája, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Vystúpenie
heligonkárov v drevenom altáne za KD, Futbalový turnaj o pohár starostu obce, Cyrilo Metodský deň v drevenom altáne so slávnostnou svätou omšou, Požiarny útok o pohár
starostu obce Kotešová, Kotešovský plenér v kúrii, ktorý organizujú manželia Beláčkovci
v spolupráci s obecným úradom za účasti maliarov z Čiech, Moravy a Slovenská, pričom
takýto druh výstavy sa nikde nekoná v rámci okresov Bytča, Žilina, Považská Bystrica,
Kotešovské hodové dní v drevenom altáne so slávnostnou svätou omšou,Výstava ovocia
a zeleniny, Minifutbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku, 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 2015 a podarí sa nám ich ešte viac skvalitniť v prospech spokojnosti našich
občanov.
Vážení spoluobčania.
V novom roku 2015 sa pre našich občanov nezvyšujú žiadne dane ani iné poplatky. V tomto
roku našu obec čaká neľahké obdobie. V prvom rade je to boj s lobistickými skupinami,
ktoré aj napriek nesúhlasu obecného zastupiteľstva cez štátne inštitúcie vybavujú povolenie
na ťažbu štrkov na Nivách v lokalite Lán, čo by malo negatívny následok pre život občanov,
ktorí v uvedenej lokalite majú postavené alebo plánujú postaviť rodinné domy. Ďalej je to
najmä súdny spor s firmou I.B.S. Žilina, ktorý je čo do istiny vrátane právneho zastupovania
a trov konania vo výške viac ako 100.000.-€. Je to žaloba za omeškané platby a penalizácia
v súvislosti s rekonštrukciou školy vo výške 47.000.-€ z obdobia rokov 2008-2010 a nami
neuznané a nimi vymyslené a nezrealizované práce pri výstavbe chodníkov v našej obci
(akože práce naviac a pod.). V uvedenom spore sme už preukázali neoprávnenosť fakturácie
za uskladňovanie odpadov vo výške 35.100.-€, pričom firma I.B.S. keď videla, že neuspeje
na súde s týmto, tak nás zažalovala ešte za omeškané platby a penalizácia v súvislosti
s rekonštrukciou školy vo výške 47.000.-€. V našej obci prebieha výstavba kanalizácie.
Naša obec ako jediná z obcí v bytčianskom okrese, ktoré taktiež budujú kanalizáciu, bude
okrem miestnej časti Oblazov, skoro celá odkanalizovaná. V tejto súvislosti chcem všetkých
poprosiť o maximálnu trpezlivosť, nakoľko v tomto roku 2015 bude do konca roka
kanalizácia dokončená a na jar 2016 by sa mali občania postupne pripájať a potom do konca
mesiaca jún 2016 by mali byť vyasfaltované a opravené miestne komunikácie v spolupráci
so zhotoviteľom diela, ale aj tých ciest v obci, na ktorých nebude zrealizovaná kanalizácia
(Oblazov, Buková, Horná a Dolná časť obce Kotešová). Tu pravdepodobne bude potrebné
uvedené práce prefinancovať formou úveru vo výške 150.000.- až 200.000.-€. Obec
Kotešová nie je hlavným investorom, hlavným investorom je SEVAK Žilina, ktorý riadi
celú stavebnú činnosť. Obec Kotešová nemá možnosť ovplyvniť, kto bude vykonávať
stavebnú časť kanalizácie a ako rýchlo budú postupovať práce pri výstavbe kanalizácie.
Obec môže maximálne na kontrolnom dni dbať na dodržiavanie čistoty v súvislosti
s výstavbou kanalizácie a môže žiadať od investora a zhotoviteľa informáciu, kedy a v akej
časti bude výstavba kanalizácie prebiehať, aby sme vedeli našim občanom dať
prostredníctvom rozhlasu informáciu. Ďalej je to rekonštrukcia nášho kultúrneho domu, kde
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máme podaný projekt na environmentálnom fonde. Uvidíme ako budeme úspešní, ale jedná
vec je istá a trápi ma to zároveň aj najviac, že náš kultúrny dom rokmi je v takom stave ako
je, oproti iným obciam obec Kotešová aj keď je veľká počtom obyvateľom, nemá dôstojný
kultúrny stánok. Tu bude smerovať do budúcna všetka moja snaha získať peniaze na
celkovú rekonštrukciu. Aj keď cez letné obdobie máme vybudovaný pekný kultúrny stánok
drevený altán za kultúrnym domom na spoločenské akcie, v zimnom období je tu problém
pre občanov uskutočniť nejakú kultúrnu akciu vzhľadom na terajší stav vnútorných
priestorov. V roku 2015 chceli by sme vymeniť všetky svetla verejného osvetlenia aj
s vybudovaním nových oporných bodov v našej obci za nové LED svetla. Všetko bude
závisieť ešte od ďalších rokovaní a zabezpečení verejného obstarávania. Ďalej by sme chceli
vybudovať chodníky na hornom cintoríne a na cintoríne v Oblazove, potom nás čaká
rekonštrukcia vonkajšej omietky a výmena okien na Dome smútku v Kotešovej, kde som
vybavil v mesiaci október 2014 dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 12.100.-€ a bude sa to
realizovať až v tomto v roku v priebehu mesiacov apríl až jún v celkovom finančnom
objeme 27000.-€, rekonštrukcia rozhlasov v Oblazove, výstavba detských trávnatých ihrísk
v rôznych častiach našej obce . Našou veľkou snahou bude aj priviesť do našej obce
investorov, ktorí by mohli postaviť v časti Lány výrobné haly, čím by sa mohla zvýšiť
zamestnanosť našich občanov a zvýšiť príjem do obecného rozpočtu za daň z nehnuteľnosti
a ďalšie aj nepredvídané akcie. Osobitnú pozornosť bude treba venovať starším občanom,
sociálne odkázaným občanom, ale aj deťom, mládeži, ako aj riešenie iných problémov.
Aj napriek týmto prognózam snahou obce a obecného zastupiteľstva v Kotešovej v roku
2015 v závislosti na príjmoch obce, bude pokračovať v nastúpenom trende zachovania
športovo kultúrnych tradícií, zabezpečovania údržby a čistoty verejného priestranstva,
budovania ďalších stavieb a rekonštrukcií a údržby budov.
V prichádzajúcom Novom roku 2015 Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich
spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa síl
a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, vzájomného
pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov. Rozdávajme okolo seba dobrú
náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to čo má naozaj hodnotu.
Prajem Vám šťastný a veselý Nový rok 2015.
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