Príjemné sviatočné popoludnie vážený spoluobčania!
Opätovne prežívame prvé hodiny Nového roka, podávame si ruky
s priateľmi a známymi, vyslovujeme svoje želania pre rok 2011, do
ktorého sme práve vstúpili.
Rok 2010, ktorý sme prežili v každodenných radostiach
a starostiach, zostane už len v našich spomienkach a v našich činoch
Každý z nás sa ho určite snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už
v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej.
V našej obci po voľbách do orgánov samosprávy obce nastali
zmeny. V prvom rade môjho príhovoru chcem poďakovať všetkým
občanom, ktorí sa zúčastnili v mesiaci november 2010 na
komunálnych voľbách a dali mi dôveru na nasledujúce volebné
obdobie do roku 2014 vykonávať funkciu starostu obce Kotešová.
Zastávať funkciu starostu obce Kotešová pre mňa znamená v prvom rade
veľkú výzvu a zodpovednosť za budúci vývoj v oblasti rozvoja obce,
kultúry a športovej činnosti občanov, sociálneho zabezpečenia občanov,
ako aj zdravého životného štýlu mládeže v obci. Je to zodpovednosť za
stav verejných financií, vynakladanie finančných prostriedkov vo
výdavkovej oblasti, verejného obstarávania, zodpovednosť voči
zneužívaniu verejných financií v osobný prospech a v neposlednom rade
najmä zodpovedné plnenie pracovných povinnosti všetkých zamestnancov
obce Kotešová. Mojou prioritou bude zlepšiť profesionálne vystupovanie
zamestnancov obce pri vybavovaní všetkých náležitosti, ktoré je
oprávnený obecný úrad poskytovať občanom, avšak je potrebné, aby aj
podklady zo strany občanov pre vydanie potvrdení a rozhodnutí boli
v súlade so zákonmi a nariadeniami.
Z dôvodu zvýšenia efektivity a kvality práce obecného úradu
v Kotešovej budú od 3. januára 2011 zmenené úradné hodiny na obecnom
úrade nasledovné:
Pondelok
07.30 – 15.30 hod.
Utorok
07.30 – 12.00 hod.
Streda
07.30 – 16.30 hod.
Štvrtok
07.30 – 12.00 hod.
Piatok
07.30 – 15.00 hod.
Obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30 hod.

Spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva sa chcem podieľať na
rozvoji našej obce. Mojou prioritou je, aby sa obec budovala
a zveľaďovala. Budem počúvať všetky Vaše postrehy a názory. V kontakte
s občanmi si vždy vážim otvorené a priame vzťahy, vždy sa snažím dbať
na česť a dôstojnosť ľudí, z mojej strany slušné vystupovanie a správanie
k starším, mladším, ale aj k sociálne slabším občanom. Veľmi dôležitá
bude pre mňa hlavne spolupráca s obecným zastupiteľstvom v Kotešovej,
aby všetky prijaté rozhodnutia boli v prospech všetkých občanov, ďalej
s miestnymi organizáciami - Základná škola, Farský úrad, Obecný
futbalový klub, Dobrovoľný hasičský zbor, záhradkári, Poľovná
spoločnosť Kotešová, podnikateľským prostredím v obci Kotešová a
najmä so všetkými občanmi obce Kotešová.
V rámci investičných zámerov v roku 2011 v úzkej spolupráci
s obecným zastupiteľstvom v Kotešovej bude potrebné sa vyrovnať
v rozpočte obce s dofinancovaním projektu Základnej školy s Materskou
školou v Kotešovej, kde vznikli nepredvídané náklady oproti pôvodnému
projektu financovanému európskou úniou vo výške približne 97.000.-€.
V prvej polovici roku 2011 by mala byť začatá investičná výstavba
projektu revitalizácie obce Kotešová, financovaná európskou úniou a bude
uskutočnená hlavne vo výstavbe chodníkov od Základnej školy Kotešová
smerom ku zástavke „u Šuraba“, ďalej cez most ponad rieku Rovňanka,
s ukončením pri bývalom podniku „Rezbár“. Uvedená výstavba bude
počítať aj s oddychovými zónami s osvetlením a výmenou autobusových
zastávok.
Ďalšie investičné zámery v roku 2011 budú závislé od získania
mimorozpočtových finančných prostriedkov.
V rámci kultúrneho a spoločenského života v obci Kotešová v roku
2011 bude zámerom obecného úradu spoluorganizovanie akcií ako sú:
Fašiangy, postavenie mája, zábava pri príležitosti váľania mája, deň
matiek, medzinárodný deň deti, futbalový turnaj o pohár starostu obce
Kotešová, požiarnická súťaž o pohár starostu obce Kotešová, obnova
hodových tradícií v mesiaci september, stolnotenisový turnaj, šachový
turnaj, Katarínska zábava, Štefanská zábava a ďalšie iné akcie, ktoré budú
dôležité pre občanov a činnosť organizácií v obci Kotešová.

Vážení spoluobčania!
Prajem Vám, aby v roku 2011 bolo čím menej sporov v oblasti
medziľudských vzťahov a to najmä susedských vzťahov z dôvodu
napríklad prerástania konárov a rôzneho trávnatého porastu cez plot
k susedovi, spaľovanie drobného komunálneho odpadu a zadymenie
určitého priestoru v čase, keď občania sú doma a potom nemôžu vetrať,
vypúšťanie žump, dážďovej vody zo zvodov cez pozemok susedov
a v neposlednom rade sú to najmä majetkové spory o pozemky
a nehnuteľnosti, ktoré do značnej miery zaberajú čas na vyriešenie sporov ,
ktorý by sa dal využiť na riešenie iných problémov v obci pre spokojnosť
občanov.
Na záver Vám chcem popriať do nového roku 2011 všetko najlepšie,
hodne zdravia, šťastia, osobných úspechov, radosti v rodinách a taktiež,
aby ste boli spokojní pri vybavovaní všetkých náležitosti na obecnom
úrade v Kotešovej.
Ďakujem za pozornosť.

Ďalším zámerom v roku 2011 bude postupné dobudovanie cintorínov
v obci Kotešová a to dolný cintorín pri dome smútku, horný cintorín pri
kostole a v miestnej časti Oblazov. Hlavný zámer bude spočívať
v zameraní nových hrobových miest a v postupnom vytvorení
prístupových chodníkov. Na hornom cintoríne pri kostole bude potrebné
rozšíriť parkovacie miesta pre osobné auta. V časti Oblazov bude potrebné
vybudovať nové parkovacie miesta pri ceste II/507.
V roku 2011 by som chcel pripraviť podklady na riešenie dopravnej
situácie v miestnej časti Oblazov na Žilinský samosprávny kraj ako
správcu komunikácie na vybudovanie chodníka popri hlavnej ceste II/507
po celej dĺžke v obytnej zóne Oblazova.
Taktiež mojou veľkou snahou bude zabezpečiť finančné prostriedky
mimo rozpočtu obce Kotešová na zafinancovanie projektu a výstavby
telocvične v obci Kotešová, ktorá je z dôvodu trávenia voľného času
obyvateľstva a športového vyžitia nevyhnutná pre ďalší rozvoj obce
Kotešová.

