Novoročný prejav
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovoril z
tohto miesta.
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.
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.
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Po nástupe do funkcie v roku 2011 (pričom mi nebola oficiálne písomne
odovzdaná žiadna agenda obecného úradu)

mojou hlavnou snahou bolo

zefektívniť činnosť a prácu obecného úradu tak aby obecný úrad poskytoval
kvalitné služby pre občanov, teda slúžil pre občanov a nie aby občania slúžili
obecnému úradu. Myslím si, že tu nastal pokrok smerom k občanom. Druhou
dôležitou vecou v roku 2011 bola skutočnosť, že sme sa museli vyrovnať
v súvislosti s rekonštrukciou Základnej školy s materskou školou v Kotešovej
s nevyplateným úverom vo výške 330.000.-€, ktorý sa nám úspešne podaril
splatiť až v mesiaci december 2011 a taktiež nevyplatených faktúr vo výške viac
ako 80.000.-€. Celkové náklady na rekonštrukciu školy v roku 2010 a 2011
s fondov EÚ, štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce predstavovali sumu vo výške
797859,78.-€, pričom obec zo svojho rozpočtu na uvedenú rekonštrukciu
zaplatila celkovo 188082,00.-€. V roku 2011 sme museli svojpomocne dorobiť
niektoré veci ako zbúranie komínov na starej budove, odvodňovacie kanály
z dažďových vôd, ktoré neboli v projekte.

V súvislosti s projektom Regenerácia centra obce Kotešová, tento projekt je
praktický pred dokončením a v roku 2012 nás čaká po prevzatí diela a vydaní
kolaudačného rozhodnutia prefinancovanie 5% spoluúčasti z rozpočtu obce a to
oprávnených a neoprávnených nákladov vo výške 51623.-€ . Dúfam, že si toto
dielo budeme vážiť a nezničíme si ho.
Som nesmierne rád, že v roku 2011 sa nám podarilo z rozpočtu obce
Kotešová zrealizovať a postaviť v areály školy viacúčelové ihrisko s umelou
trávou pre žiakov školy, mládež ale aj pre všetkých občanov obce Kotešová,
ktorí majú záujem o športové aktivity. Celkové náklady na uvedené ihrisko boli
z pôvodnej ceny 70.000.-€ zjednané na sumu 53.000.-€.

Ďalej sa nám podarilo na I. etapu rekonštrukcie obecného rozhlasu
z Ministerstva financií vybaviť dotáciu 7000.-€ a obec prispela sumou 1234.-€,
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pričom bola vymenená ústredňa obecného rozhlasu a umiestnené diaľkové
zosilovače pre hornú časť obce a pre Oblazov. Dúfam, že v roku 2012 sa nám
podarí opätovne získať dotáciu na II. časť rekonštrukcie a to výmenu káblov
a ich umiestnenie na stĺpy elektrického vedenia, čím by došlo ešte k lepšiemu
a zrozumiteľnejšiemu vysielaniu.

V oblasti čistoty a poriadku sme upravili a vyčistili spodné koryto rieky
Rovňanka v dolnej časti obce, a časť toku popri bývalom podniku Rezbár.
V tejto problematike by sme chceli pokračovať aj v roku 2012 a postupne
vyčistiť brehy rieky Rovňanka. V roku 2012 máme písomný prísľub z povodia
Váhu, závod Púchov,

ak budú mať financie, že bude vyčistený derivačný

záchytný kanál medzi škôlkou a školou od lavičky až po sútok s kanálom rieky
Váh. Na rok 2012 sme začlenení do projektov údržby tokov. Som presvedčený,
že keď sa nám podarí toto všetko vyčistiť, že aj občania, ktorí bývajú v blízkosti
tokov, už nebudú vyhadzovať ku korytu rieky rôzny drobný stavebný odpad, ako
aj trávy a lístie. 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.
Ďalej sa nám podarilo čiastočne vyčistiť dolný cintorín aj horný cintorín, kde
bolo rozšírené parkovanie pre osobné autá a najmä konečne bol vyčistený
a oplotený cintorín v Oblazove. V roku 2012 podľa finančných prostriedkov
chceme vybudovať v Oblazove oproti cintorínu parkovaciu plochu pre osobné
autá.
Do budúcna, ak sa podarí ušetriť finančné prostriedky v obci, bude mojou
snahou a snahou obecného zastupiteľstva vybudovať v dolnej a hornej časti na
cintorínoch chodníky zo zámkovej dlažby.
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
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dodržujú pokyny. 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.
V roku 2011 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 za poplatok
z obce veľkokapacitný kontajner. Obec zabezpečí jeho vývoz. V roku 2011 sme
v tomto smere zaznamenali určitý pokrok, keď pre občanov sme poskytli
približne 50 kontajnerov na vývoz takéhoto druhu odpadu.
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. Absolútne nehľadia na to či niekomu znepríjemňujú život
v okolí, či nie je zadymená cela dedina a taktiež nehľadia na občanov, ktorí sušia
vonku prádlo alebo v tom čase vetrajú domácnosti. Podľa nového všeobecne
záväzného nariadenia obce č. 3/2011 o odpadoch takéto spaľovanie zakázané.

V roku 2011 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.

V oblasti športu a kultúry obec Kotešová neustále napreduje. Som rád že
OFK Kotešová dosahuje dobré výsledky v V. lige, ako aj žiaci v II. triede.
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Taktiež Dobrovoľný požiarny zbor na súťažiach dosahuje veľa dobrých
výsledkov.
V roku 2011 sa nám podarilo udržať tradície fašiangov, stávania a váľania mája,
futbalový turnaj o pohár starostu obce, požiarny útok o pohár starostu obce, po
dlhých hodoch boli obnovené 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,

nohejbalový

turnaj

a v roku

2011

pri

príležitosti

otvorenia

viacúčelového ihriská bol zorganizovaný aj minifutbalový turnaj, taktiež v obci
Kotešová sa uskutočnil stolnotenisový turnaj a množstvo drobných iných
podujatí a zábav pre občanov. Dúfam že tieto tradície sa nám podarí zachovať aj
v tomto roku 2012.

Vážení spoluobčania. V novom roku 2012 nás všetkých čaká vzhľadom na
neustále prehlbujúcu sa krízu neľahký rok. Obec Kotešová pri zostavovaní
rozpočtu na tento rok počítala približne s rovnakým príjmom na podielových
daniach zo štátu ako v roku 2011. V roku 2011 obec dostala menej o približne
16.602.-€ na podielových daniach zo štátu, ako bolo plánované. V tomto roku
2012 už teraz vieme, že opätovne sa nám skráti príjem zo štátu na podielových
daniach o 11000.-€.
Aj napriek týmto nepriaznivým prognózam snahou obce a obecného
zastupiteľstva v Kotešovej v roku 2012 v závislosti na príjmoch obce, bude
pokračovať v nastúpenom trende zachovania športovo kultúrnych tradícií,
zabezpečovania údržby a čistoty verejného priestranstva, vysporiadania sa 5 %
spoluúčasťou na projekte Regenerácia centra obce Kotešová, výstavbou
centrálnej zástavky na pri lávke cez kanál. Ďalej sme požiadali Úrad vlády SR
o dotáciu vo výške 10000.-€ na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, kde je
predpoklad investícií okolo 18000.-€ na vonkajšiu rekonštrukciu budovy, taktiež
sme požiadali o dotáciu vo výške 244000.-€ na I. etapu rekonštrukcie kultúrneho
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domu a to výmena všetkých okien a dverí, zateplenie stropov a celej budovy,
vyhotovenie novej vonkajšej omietky. Som presvedčený, že sa nám tieto veci
podaria zrealizovať.
Ako starosta obce Vás chcem ubezpečiť, že v roku 2012 na rozdiel od iných
miest a obcí, v našej obci sa nebudú zvýšovať dane z nehnuteľnosti ani poplatky
za psov, komunálny odpad a cintorínske poplatky. Avšak na druhej strane našou
snahou bude maximálne zefektívniť výber týchto daní a poplatkov, aby sme sa
všetci podieľali spravodlivo na chode obce Kotešová.

Vážení spoluobčania!

Želám a prajem Vám viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako
nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa
úspechov v pracovnom i osobnom živote.
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