Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka 2013 prihovoril z
tohto miesta.
Pred niekoľkými hodinami sme si v našich rodinách perlivým šampanským pripili na
privítanie Nového roku a súčasne sa rozlúčili so starým.
Máme za sebou ďalší rok tohto tisícročia, 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. Keby som mal v krátkosti zhodnotiť predchádzajúci rok práce
v našej obci, tak môžem povedať, že to bol rok ťažký ale úspešný. Určite sa toho dalo
urobiť viac, no čas ale aj finančné prostriedky sú neúprosné. Napriek našej úspešnosti
sme riešili množstvo problémov. Preto sa aj naše plány často krát museli prispôsobiť,
alebo pozmeniť.
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.-€. Je
predpoklad vzhľadom na vývoj a prognózy na rok 2013, 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 2012 v našej obci úspešne bol zrealizovaný projekt Regenerácia centra obce
Kotešová v celkovej sume 602700.-€, pričom obec Kotešová zaplatila spoluúčasť na
oprávnených a neoprávnených výdajoch v celkovej sume 62537.-€. Uvedené chodníky
v rámci projektu boli situované v hornej časti obce v okolí školy z dôvodu bezpečnosti
deti a občanov, ktorí sa pohybujú popri ceste smerom na Veľké Rovné.
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Ďalej sa nám podarilo vybudovať z našich vlastných prostriedkov centrálnu autobusovú
zastávku v Kotešovej za celkovú sumu 5000.€, čo je podstatné lacnejšie, ako stála jedna
zastávka v rámci projektu Regenerácia centra obce Kotešová, ktorá bola vyčíslená na
sumu 6350.-€, pričom nová centrálna zastávka je podstatne rozmerovo väčšia.
V areáli školy boli vybudované betónové chodníky v okolí multifunkčného ihriská
a asfaltový chodník medzi školou a ihriskom a celkovo bol skrášlený vzhľad okolia
základnej školy.
Taktiež bola premiestnená a zrekonštruovaná zastávka na Nivách.
V miestnej časti Kotešová Oblazov oproti cintorínu bolo začaté budovanie parkoviská
pre návštevníkov cintorína. Na uvedenom diele bola spracovaná projektová
dokumentácia, odstránená zeleň a boli urobené násypy, pričom v súčasnej dobe stále
nie je možné toto dielo dokončiť vzhľadom na to, že v šírke 3,5 metra popri hlavnej
ceste patrí nehnuteľnosť Slovenskému pozemkovému fondu a i napriek už ročnej
žiadosti o vysporiadanie tohto pozemku, ale aj pozemkov pod všetkými troma
cintorínmi v obci Kotešová, do dnešného dňa nebolo tejto našej žiadosti vyhovené. Toto
parkovisko ostáva aj naďalej ako priorita do roku 2013 poprípade v roku 2014 v zmysle
už pripravenej projektovej dokumentácie.
V rámci údržby ciest sme zrekonštruovali v miestnej časti Buková cestu smerom na
havranie a na konci Bukovej po pravej strane smerom na Veľké Rovné. V letných
mesiacoch v roku 2013 bude ešte potrebné uvedené komunikácie zasypať asfaltovou
drťou, čím dôjde k ich skvalitneniu. Taktiež sa nám podarilo zrealizovať odvodnenie
komunikácií na Vajánku. V súvislosti z rekonštrukciami ostatných miestnych
komunikácií musím uviesť, že aj ja som nespokojný so stavom niektorých časti
komunikácií, avšak obec Kotešová nemá v súčasnej dobe taký objem finančných
prostriedkov, aby opravila tieto komunikácie novým asfaltovým kobercom. V roku
2013 Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina opätovne budú žiadať v rámci
projektov európskej únie o schválenie projektu na odkanalizovanie bytčianskej kotliny,
v rámci ktorej by mala byť kompletne odkanalizovaná celá obec mimo miestnej časti
Kotešová Oblazov. Ak tento projekt bude úspešný, obec by si mohla pomôcť aj
s úpravou asfaltových kobercov, nakoľko povinnosťou investora bude aj vyspravenie
rýh po uložení kanalizačného potrubia.
V oblasti čistoty a poriadku sme dokončili úpravu toku popri bývalom podniku Rezbár.
V tejto problematike by sme chceli pokračovať aj v roku 2013 a postupne vyčistiť brehy
rieky Rovňanka a to v časti Buková smerom na Veľké Rovné po pravej strane. Taktiež
na základe našej žiadosti pracovníci z povodia Váhu, závod Púchov vyčistili derivačný
kanál medzi Základnou školou a Materskou školou v Kotešovej. Aj napriek viacerým
oznamom niektorí občania pokračovali v umiestňovaní biologický rozložiteľných
odpadov zo svojich záhrad popri koryte rieky Rovňanka v hornej časti obce, ako je
tráva, lístie a konáre zo stromov, pričom každý má doma upravene okolie rodinného
domu, avšak ak sa jedná o biologicky rozložiteľný odpad, občan v zmysle zákona
o odpadoch je povinný takýto odpad uskladniť na vlastnom pozemku ako kompost.
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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. V roku 2012
boli v našej obci taktiež umiestnené aj kontajnery na zber textilu, hračiek a obuvi, čo má
za následok pozitívny vplyv na životné prostredie, nakoľko potom občania nepália tento
druh odpadov vo svojich kotloch alebo na záhradách. Veľké problémy máme stále
s cezpoľnými občanmi, ktorí bez váhania vyhodia vreca s rôznym odpadom na miesta,
kde takýto zber nepatrí.
Veľkú nespokojnosť vyslovujem so všeobecnou čistotou v okolí 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. Túto by
som chcel požiadať najmä rodičov a dôslednú výchovu, aby naučili svoje deti kam patrí
odpad. Podľa zákona o ochrane nefajčiarov ako aj nášho Všeobecne záväzného
nariadenia obce Kotešová č. 6/2012, je v priestoroch autobusových zástaviek zakázané
fajčenie, za čo môže byť pri nepravidelnej kontrole polície uložená na mieste bloková
pokuta.
V roku 2012 sa vyskytli aj nelegálne skládky v našej obci. Dávajme si pozor na
cezpoľných ľudí, ktorí nám takéto skládky v obci robia. Zároveň žiadam našich
občanov, aby taktiež nevozili odpady na miesta, ktoré nie sú na to určené. Ak má niekto
väčšie množstvo odpadu, je možnosť si objednať veľkokapacitný kontajner za poplatok
na obecnom úrade.
V oblasti ochrany životného prostredia som bol dosť často sklamaný z arogancie
niektorých spoluobčanov, ktorí spaľujú v blízkosti svojho domu neusušenú trávu, mokré
lístie, rôzne druhy komunálneho odpadu, ktorý ma ísť do zberu a podobne. Je pravdou,
že oproti roku 2011 bolo týchto prípadov menej. Títo občania absolútne nehľadia na to
či niekomu znepríjemňujú život v okolí, či nie je zadymená cela dedina a taktiež
nehľadia na občanov, ktorí sušia vonku bielizeň alebo v tom čase vetrajú domácnosti.
Podľa nového všeobecne záväzného nariadenia obce č. 9/2012 o odpadoch takéto
spaľovanie zakázané.
V roku 2012 som sa stretol dosť často najmä v hornej časti obce Kotešová
s niektorými riešeniami susedských sporov, ktoré by sa pri troche tolerancie mohli dať
vyriešiť aj vzájomné medzi susedmi a zbytočne nezaťahovať do riešenie problémov
a konfliktov obecný úrad.
Najväčším sklamaním a utrpením pre mňa je však tá skutočnosť, keď v našej obci dôjde
k vandalizmu a poškodeniu obecného majetku, ktorý je majetkom náš všetkých. V roku
2012 bolo takýmto negatívnym javom poškodenie autobusovej zastávky sprejermi pri
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základnej škole, ku ktorej došlo v noci z 31. 12. 2011 na 1. 1. 2012, táto zastávka bola
neskôr v rámci reklamácie prebudovaná a postriekanie zástavky bolo tým odstránené.
Avšak najväčšou škodou bolo zničenie preliezok pre deti v materskej škôlke, ktoré
v letných mesiacoch vybudovali rodičia deti na čele s p. Miroslavom Hájekom. Tieto
preliezky rozbili traja žiaci základnej školy v Kotešovej, avšak vzhľadom na zákon
o ochrane osobných údajov, nemôžem ich mená tu zverejniť. Obnova uvedených
preliezok si bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky obce Kotešová, nakoľko tieto
musia mať certifikáty bezpečnosti a nie je ich možné už vybudovať svojpomocne.
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 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
2012 sa nám podarilo udržať tradície fašiangov, stávania a váľania mája, futbalový
turnaj o pohár starostu obce, požiarny útok o pohár starostu obce, Kotešovské hodové
dni, veľmi pekný ohlas ako vždy mala výstava Miestnej organizácie slovenského zväzu
záhradkárov. 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 2013 a podarí sa nám ich ešte viac skvalitniť v prospech spokojnosti
našich občanov.
Vážení spoluobčania. V novom roku 2013 nás všetkých čaká vzhľadom na neustále
prehlbujúcu sa krízu neľahký rok. Obec Kotešová pri zostavovaní rozpočtu na tento rok
počítala s ponížením príjmom o 20.000.-€ na podielových daniach zo štátu ako v roku
2012.
Aj napriek týmto nepriaznivým prognózam snahou obce a obecného zastupiteľstva
v Kotešovej v roku 2013 v závislosti na príjmoch obce, bude pokračovať v nastúpenom
trende zachovania športovo kultúrnych tradícií, zabezpečovania údržby a čistoty
verejného priestranstva.
Koncom roka 2012 sme boli úspešní pri podávaní projektu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovensko, kde našou partnerskou obcou je obec Stryszawa. V rámci tohto
projektu v roku 2013 bude časť finančných prostriedkov z celkového objemu okolo
50.000.-€ možné použiť na kompletnú vonkajšiu rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
a výstavbu veľkého dreveného pódia na kultúrne podujatia v letných mesiacoch za
kultúrnym domom v Kotešovej. Taktiež v rámci uvedeného projektu naše organizácie,
ktoré pôsobia na území obce, sa zúčastnia viacerých dvoj denných výmenných pobytov.
Mojou hlavnou prioritou ako aj prioritou obecného zastupiteľstva v roku 2013, je
podaný projekt na environmentálny fond v Bratislave, v rámci ktorého by bola
vykonaná vonkajšia rekonštrukcia kultúrneho domu v rátane výmeny všetkých okien
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a dverí, zateplenia stropov a novej vonkajšej omietky na kultúrnom dome v celkovom
finančnom objeme 244000.-€. Náš kultúrny dom od jeho dania do užívania postupne
chátra, za celé to obdobie bol málo kedy čiastočne opravovaný a bude si vyžadovať
nemalé finančné prostriedky na jeho obnovu tak ako z vonkajšej strany, tak aj
z vnútornej strany, najmä rekonštrukcia elektrických rozvodov. Snahou obecného
zastupiteľstva na rok 2013, ak to umožnia finančné prostriedky, bude premiestnenie
zdravotného strediská do Kultúrneho domu v Kotešovej z dôvodu skvalitnenia služieb
občanom, nakoľko súčasné zdravotné stredisko nevyhovuje viacerým požiadavkám.
Ďalej podľa napĺňania príjmovej časti rozpočtu, by sme chceli v roku 2013 vybudovať
taktiež novú autobusovú zastávku v Oblazove oproti firme redOSTA a na Bukovej pri
Barčákovi.
Ďalšou prioritou obce Kotešová v roku 2013 je II. etapa postupnej rekonštrukcie
obecného rozhlasu, v rámci ktorej by mali byť najprv v hornej časti obce Kotešová
a Bukovej, potom dolnej časti obce a Oblazova 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 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.
Obec Kotešová taktiež ako aj iné obce v rámci Slovenskej republiky pristúpila na rok
2013 k navýšeniu daní z nehnuteľnosti a poplatkov za psov. Tieto poplatky sú oproti
okolitým obciam minimálne a sú dokonca po navýšení najmenšie. Poplatky za
komunálny odpad a cintorínske poplatky ostávajú nezmenené. Na druhej strane však
obec Kotešová bude musieť pristúpiť u neplatičoch poplatkov aj ku exekučným
konaniam, aby sme maximálne zefektívnili výber týchto daní a poplatkov, aby sme sa
všetci podieľali spravodlivo na chode obce Kotešová.
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. Za nás všetkých by som mal päť prianí:
1. Nech sme všetci zdraví.
2. Každý deň veľa radosti a menej zlosti.
3. Dobré medziľudské vzťahy.
4. Nech každý nájde v sebe silu brániť dobro, česť a pravdu
5. Nech do nového roku každý vstúpi tou správnou nohou.
Prajem Vám všetkým šťastný a úspešný nový rok 2013.
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