Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka 2014 prihovoril z tohto
miesta.
Pred niekoľkými hodinami sme v našich rodinách oslávili príchod Nového roka 2014
s prianím, aby bol lepší ako bol rok 2013 so želaním najmä hodne zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových
plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka
chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a
zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali i nestihli urobiť. Život človeka je
sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a
nezdarom, ako aj dni dobré veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej
stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty
prídu.
Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z
dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj vy občania ste prežívali úspechy a všetky
pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom.
Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v obci.
Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a
infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať a
zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.
V súvislosti s napĺňaním podielových daní zo štátu do obce, štát v roku 2011 skrátil
podielové dane vo výške 16600.-€ a v roku 2012 najprv upravil a ponížil podiel daní
o 11000.-€ a z takýchto ponížených daní ešte do konca roku 2012 skrátil podielové dane
o ďalších 25000.-€, čo je spolu za dva roky suma vo výške 52600.-€, v roku 2013 je to
opätovne skrátenie podielových daní vo výške 12.000.-€, čo je spolu za tri roky suma vo
výške 64600.-€. Je predpoklad vzhľadom na vývoj a prognózy na rok 2014, že tieto peniaze
už nikdy nebudú doplatené. Uvedené finančné prostriedky v skutočnosti chýbajú obci, nám
všetkým, lebo za takéto množstvo finančných prostriedkov by sa dalo v obci všeličo
vybudovať.
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa
úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
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.
V roku 2013 v našej obci sme postupne realizovali nasledovné rekonštrukcie a budovanie
nových stavieb:
Začiatkom roku v priebehu mesiacov február až marec sme zrekonštruovali vnútorné
priestory v Kultúrnom dome v Kotešovej a to vstupná chodba a schodisko do obecného
úradu, chodba na vstupe do obecného úradu a sobášna miestnosť v celkovej sume 11400.-€.
V mesiaci máj bola zrekonštruovaná autobusová zastávka v miestnej časti v Oblazove pri p.

Nudzíkovi v sume 900.-€. Koncom mesiaca apríl bola začatá výstavba dreveného altánu za
kultúrnym domom a stavba bola ukončená vzhľadom na nepriaznivé počasie až začiatkom
mesiaca júl v celkovej sume 35085.-€. Tento projekt bol zrealizovaný v rámci cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovensko, 2007 – 2013 medzi obcou Kotešová a gminou Stryszawa
v celkovom objeme finančných prostriedkov 43794.-€, vrátane návštev a propagácie
projektu, pričom obec má na tomto projekte spoluúčasť vo výške 5%, čo činí v konečnom
zúčtovaní spoluúčasť vo výške 2190.-€. Škoda, že na tomto projekte nám neprešla aj
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v celkovom objeme 14500.-€, nakoľko všetkým
úspešným uchádzačom boli v rôznych oblastiach krátené celkové dotácie o určité sumy.
V mesiaci júl až august boli zrekonštruované v Materskej škôlke v Kotešovej kompletne
toalety s vybudovaným nových obkladov s výmenou sanitárnych zariadení, na prízemí a na
poschodí v celkovej sume 6121.-€. Taktiež v areáli základnej školy medzi starou a novou
budovou bola vybudovaná nová odtoková kanalizácia a následné boli vybudované nové
asfaltové chodníky v celkovej sume 9400.-€. V mesiaci jún až september sme
zrekonštruovali v kultúrnom dome spodne krídlo pod úradom v rátane pošty, kaderníctva,
chodby a hlavne sa vybudovalo nové zdravotné stredisko pre našich občanov v celkovej
sume 37568.-€. Tu bola najhoršia práca v rámci tejto rekonštrukcii na vybudovaní novej
elektrickej prípojky a premiestnenie hlavného rozvádzača z bývalej miestnosti secondhandu
do chodby. Táto rekonštrukcia bola vykonaná až po úspešnom odpredaji budovy bývalého
zdravotného strediska za celkovú sumu 33000.-€. V mesiaci október bola začatá výstavba
novej kamennej zástavky v miestnej časti Kotešová – Oblazov a stavba bola dokončená
v mesiaci december 2013 za celkovú sumu 4350.-€. Tu ešte treba dokončiť v roku 2014
úpravu v zastávke a v okolí, kde vzhľadom už na nepriaznivé počasie nebolo možné položiť
asfaltový koberec. Taktiež treba spomenúť, že v mesiaci jún v miestnej časti Kotešová Oblazov oproti cintorínu bolo dokončené parkovisko pre návštevníkov miestneho cintorína.
V mesiaci október až december bola v hornej časti Kotešovej a v miestnej časti Kotešová
Buková vykonaná rekonštrukcia verejného rozhlasu a to tým spôsobom, že káble
z kovových žltých stĺpov boli premiestnené na betónové stĺpy verejného osvetlenia a boli
vymenené rozhlasové vysielače, poprípade doplnené v celkovej sume 3350.-€. Tu budú
v prípade priaznivého počasia postupne odstraňované kovové stĺpy žltej farby. Ďalej pred
obecným úradom v parku sme vybudovali parkové osvetlenie v celkovej hodnote 1250.-€
V oblasti čistoty a poriadku sme v roku 2013 začali s úpravou v okolí toku rieky Rovňanka
v hornej časti Kotešová Buková s výrubom krovín, stromov a vyčistením uvedeného
priestoru, kde sa tvorili nelegálne skládky. Tu došlo v rámci týchto prác v mesiaci február
až marec negatívnemu medializovanému podsúvaniu správ a následné šírených
nepodložených informácii v obci, že obec Kotešová zaplatila pokutu 20000.-€. Obec
Kotešová nikdy uvedenú a ani inú pokutu nezaplatila, čo potvrdil aj záver šetrenia Inšpekcie
životného prostredia v Žiline a stanovisko Okresnej prokuratúry v Žiline, že vydané
rozhodnutie obcou Kotešová o výrube v uvedenej lokalite bolo v súlade so zákonom.
Som nesmierne rád, že po počiatočných problémoch so zmenou zberu separovaného
odpadu aj občania pochopili, že je potrebné spoločnými silami riešiť túto problematiku
a zapojili sa do zberu separovaného odpadu, pričom dodržujú pokyny. Je však potrebné
podotknúť, že občania, keď vidia, že nie je momentálne možné do daného kontajnera
umiestniť triedený odpad, aby tento neodkladali vedľa kontajnera, ale umiestnili ho do
iných voľných kontajnerov na iných miestach, nakoľko dochádza k rozhadzovaniu takéhoto
materiálu, najmä papiera. Zamestnanci obce Kotešová v prípade naplnených kontajnerov na
zber separovaného odpadu ihneď zabezpečia ich odvoz. Obec Kotešová do budúcna zvažuje
v rámci spolupráce obci v okrese Bytča s umiestnením 15 kusov veľkokapacitných
kontajnerov na zber biologický rozložiteľného odpadu ako sú potraviny z domácnosti,

pokosená tráva, lístie zo stromov a posekané konáre zo stromov. Všetko je v štádiu rokovaní
a veľmi záleží od sumy, akou by sa musela obec podieľať na vyvážaní u vedenej komodity,
aby to nezaťažilo navýšovanie poplatku pre občanov. Uvedené kontajnery by boli
umiestnené v okolí cintorínov a na koncových vybraných bodov v obci tak, aby boli
prístupné pre všetkých občanov. Otázkou ale je, či dokážeme všetci si potom uvedomiť, že
do uvedených kontajnerov nie je možné vhadzovať iný odpad ako sú nábytky, koberce
a podobne, lebo takéto kontajnery nám nikto neodvezie.
Taktiež stále v našej obci vnikajú nelegálne skládky odpadu aj keď už sme niektoré
zlikvidovali. Tu môžem povedať, že tieto skládky robia aj naši občania, napr. v dolnej časti
obce oproti poľnohospodárskemu družstvu smerom na „Važinu“ pri topoľoch neustále naši
občania vyvážajú odpady zo svojich domov. Tento rok už tam dva krát zasahovali
profesionálny hasiči z Bytče, naposledy v piatok 27. 12. 2013, keď táto nelegálna skládka
odpadu horela. Obec Kotešová dva krát ročne zo zákona poskytuje veľkokapacitné
kontajnery na odvoz odpadu. A k má občan viac odpadu z domácnosti, je povinný si odvoz
takéhoto odpadu zabezpečiť na vlastné náklady, to znamená že má možnosť si na obci
objednať veľkokapacitný kontajner, ktorého vývoz na náklady občana zabezpečí obec. Nie
je možné aby sa ostatní občania skladali niektorým jednotlivcom na zabezpečenie vývozu
takéhoto odpadu. Tu sa potvrdzuje fakt, že niektorí naši občania majú radi vyupratovaný
dvor a okolie svojho domu, ale je im jedno, kde vyvezú odpad, ktorí vytvoria z okolia
svojich rodinných domov, pričom nezabudnú koľko krát poukázať na iných občanov, že
takto isto to robia, ale svoje konanie ako keby nevideli.
Opätovne chcem upozorniť na všeobecnú čistotu vnútorných priestoroch a 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.
V oblasti športu a kultúry obec Kotešová neustále napreduje. Som rád že OFK Kotešová
mužstvo dospelých dobré výsledky v V. lige, dorast a žiaci v II. triede. Taktiež Dobrovoľný
požiarny zbor Kotešová na súťažiach dosahuje veľa dobrých výsledkov. Veľkým prínosom
pre šport v obci bolo založenie Obecného stolnotenisového klubu v Kotešovej, ktorý ako
účastník VII. Ligy dosahuje zatiaľ prekvapujúco veľmi dobré výsledky, ale zároveň sa
venuje aj našej mládeži, ktorá trávi voľný čas športom. V roku 2013 sa nám podarilo udržať
tradície fašiangov, stávania mája, deň matiek, váľania mája, futbalový turnaj o pohár
starostu obce, požiarny útok o pohár starostu obce, Kotešovské hodové dni, ktoré boli
spoločne so svätou omšou v novovybudovanom drevenom altáne za kultúrnym domom,
veľmi pekný ohlas ako vždy mala výstava Miestnej organizácie slovenského zväzu
záhradkárov. Taktiež sa úspešne rozbehol Klub dôchodcov a invalidov pri obecnom úrade
v Kotešovej, ktorý pre svojich členov v roku 2013 pripravil rôzne zaujímavé posedenia,
športové súťaže ako aj výlety mimo obec Kotešová. Z ostatných menších akcií už získava
tradíciu zimný hokejový turnaj Winter Classic, ako aj minifutbalový turnaj na
multifunkčnom ihrisku. V obci Kotešová sa uskutočnil stolnotenisový turnaj žiakov aj
dospelých a množstvo drobných iných podujatí a zábav pre občanov. Dúfam že tieto tradície
sa nám podarí zachovať aj v tomto roku 2014 a podarí sa nám ich ešte viac skvalitniť
v prospech spokojnosti našich občanov.
Vážení spoluobčania. V novom roku 2014 nás všetkých čaká vzhľadom na neustále
prehlbujúcu sa krízu neľahký rok. V roku 2014 sa pre občanov nenavyšujú žiadne dane a ani

iné poplatky. Aj napriek týmto prognózam snahou obce a obecného zastupiteľstva
v Kotešovej v roku 2014 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 roku 2014 ešte
nebudú pravdepodobné podávané žiadne žiadosti v rámci europrojektov, nakoľko
v plánovacom období rokoch 2014 až 2020, sa počíta v roku 2014 len s vymedzením oblasti
a určenia aktivít cieľov realizácie, kde bude možné postupne podávať projekty.
V prvom rade v roku 2014 musíme vyplatiť sumu vo výške 34000.-€ na doplatenie
leasingov na auta, úver na projekt Regenerácia centra obce Kotešová a doplatenie splátok za
multifunkčné ihrisko. Tieto splátky by mali byť vyplatené do konca mesiaca august 2014,
čím by bola obec aj vzhľadom na ťažkú dobu a realizovanie množstva projektov v obci bez
dlhov a finančných záväzkov.
Ďalšou prioritou obce Kotešová v roku 2014 je III. a IV. etapa postupnej rekonštrukcie
obecného rozhlasu, v rámci ktorej by mali byť najprv v miestnej časti Kotešová – Oblazov a
potom dolnej časti obce Kotešová vymenené vodiace káble obecného rozhlasu, ktorý bude
umiestnený na stĺpoch elektrického vedenia a premiestnenie rozhlasových reproduktorov na
tieto stĺpy a ich spárovanie za účelom zvýšenej kvality prenosového zvuku. Potom pôvodne
rozhlasové stĺpy žltej farby budú postupne odstránené a budú ponechané len tie, kde nie je
vedenie elektrickej energie po betónových stĺpoch. Uvedená rekonštrukcia bude vykonaná
v spolupráci s firmou COMP-SHOP, s.r.o. Bytča.
V mesiaci január až marec by sme chceli v Základnej škole v Kotešovej v tzv. domčeku
zrekonštruovať vnútorné priestory na vybudovanie počítačovej miestnosti a učebne.
Uvedenú rekonštrukciu plánujeme urobiť z účelovej dotácie Ministerstva školstva SR,
nakoľko koncom roku 2013 na základe našej úspešne podanej žiadosti nám bola poukázaná
suma na účet vo výške 23945.-€.
Taktiež v mesiaci máj 2014 by sme chceli vybudovať na Bukovej oproti Barčákovi
kamennú murovanú zastávku aj s úpravou terénu, pričom od tejto zastávky by popri ceste
bol zo štrkovej drte provizórne vybudovaný chodník smerom k predajni Kroasan na
Bukovej. Potom v spodnej časti Buková vybudovať detské trávnaté ihrisko s futbalovými
bránkami o rozmeroch 40x20 metrov, cvičisko pre Dobrovoľný hasičský zbor v Kotešovej
a taktiež uvažujeme s vybudovaným altánu pri detskom ihrisku na spoločenské akcie pre
občanov v uvedenej časti.
Ďalej obec Kotešová v roku 2014 má zámer na základe schváleného investičného
rozvoja a rozpočtu obce Kotešová, za predpokladu naplnenia podielových daní o nasledovné
rekonštrukcie a výstavby v obci:
-

V rámci programu Obnovy dediny, tzv. „Zelena dedina“ sme podali projekt na
výsadbu okrasných drevín v areály Základnej školy v Kotešovej v celkovej sume
5400.-€ s 5% spoluúčasťou obce. Výsadba by sa mala uskutočniť medzi starou
a novou budovou ZŠ a v prednej časti od hlavnej cesty.

-

Rekonštrukcia vonkajšej omietky na budove požiarnej zbrojnice v predpokladanej
sume 8000.-€

-

Vybudovanie asfaltových chodníkov na dolnom cintoríne v predpokladanej hodnote
25000.-€

-

Pokračovanie rekonštrukčných prác v priestoroch kultúrneho domu, bývalý bar

-

Po vypracovaní projektu by sme chceli zrekonštruovať výsadbu okrasných drevín
v okolí kostola, hlavne v časti od hlavnej spodnej bránky smerom na hor ku kostolu.

V roku 2014 ešte nevieme síce presné informácie, ale ak by to bolo schválené, mala by
sa začať budovať v rámci Bytčianskej kotliny aj kanalizácia v obci Kotešová. Tento projekt
je v celkovej sume 63 miliónov eur a garantom projektu a zároveň aj investorom je SEVAK
Žilina. Projekt bol podaný ešte v mesiaci september 2013. Schvaľovanie tohto projektu
prebieha v Bruseli. Ak by sa tento projekt zrealizoval v rokoch 2014 až 2015, čo by som
z pozície starostu nerád sľuboval že to bude na 100%, tak potom najmä v roku 2015 bude
potrebné investovať do vybudovania nových asfaltových kobercov obci minimálne aspoň
100000.-€. Ja viem, že naše niektoré cesty sú v žalostnom stave, ale naozaj pokiaľ
nebudeme mať istotu či sa bude robiť kanalizácia alebo nebude, nemá zmysel investovať
zatiaľ do vybudovania nových asfaltových kobercov väčšie množstvo finančných
prostriedkov.
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. 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
2014.

