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Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka 2016 prihovoril z
tohto miesta s presvedčením, že jeho príchod ste v zdraví strávili v kruhu svojich rodín,
priateľov, známych s vzájomným prianím zdravia, šťastia a pracovných úspechov.
Máme za sebou ďalší rok, 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.
V mnohých rodinách ste sa tešili z príchodu na svet svojich najmilších, ale v mnohých
rodinách ste aj smútili z odchodu svojich najbližších do večného odpočinku. Taktiež ste sa
tešili z veľkého množstva vykonanej práce pri skrášľovaní svojich príbytkov, ale ste aj
boli nespokojní z nesplnených plánov a to či už z dôvodu nedostatku času alebo
finančných prostriedkov. 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
a to najmä z finančných dôvodov.
Touto cestou chcem poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k
zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, a to najmä našim
záujmovým a spoločenským organizáciám pri obecnom úrade v Kotešovej, ktorí aktívne
pomáhali pri zveľaďovaní našej obce rôznymi brigádami, ale aj organizovaním
spoločenských akcií pre našich občanov a návštevníkov obce. Nedá mi však touto cestou
pripomenúť, že dlhodobo stagnuje členská základňa u niektorých organizáciách, najmä
v Obecnom futbalovom klube, keď súčasný výbor, ktorý tu pracuje už viac ako 18 rokov,
nemôže zohnať nových aktívnych členov z radov našich občanov, ktorí by boli ochotní
dobrovoľne robiť túto funkcionársku činnosť v prospech športovej verejnosti v našej obci.
Samozrejme kritikov máme v našej obci dosť, len nie dobrovoľníkov. Taká istá je
v súčasnosti situácia aj v Dobrovoľnom požiarnom zbore v obci Kotešová. Za posledných
5 rokov sa podarilo zrekonštruovať požiarnu zbrojnicu a konečne ju aj vybaviť novou
technikou. Avšak sa nedarí získať nových mladých členov vo veku 20 až 30 rokov, ktorí
by pomáhali, ale aj zároveň zabezpečovali činnosť DHZ pri ochrane našich majetkov pred
požiarmi a povodňami.
V roku 2015 v našej obci sme realizovali a úspešne financovali nasledovné investičné
zámery:
- dokončenie zemných terénnych prác na dolnom cintoríne,
- Rekonštrukcia domu smútku v Kotešovej v celkovej hodnote 33728,90.-€, pričom
17000.-€ sa mi podarilo vybaviť postupne v roku 2014 a 2015 na túto rekonštrukciu
z Úradu vlády SR a z Ministerstva financií SR,
- Vybudovanie asfaltových chodníkov na hornom cintoríne v rátane osadenia lavičiek,
prívodu vody a terénnych úprav v celkovej hodnote 28885,03.-€ z vlastných finančných
prostriedkov,
- Rekonštrukcia strechy v rátane výmeny krovu a strešnej krytiny na budove požiarnej
zbrojnici v miestnej časti Oblazov v celkovej sume 7714,93.-€. Táto budova ma pre obec
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význam z hľadiska toho, že v tejto časti nie je žiadna iná obecná verejná budova a je tu
umiestnený aj diaľkový prenos obecného rozhlasu pre Oblazov.
- Rekonštrukcia obecného rozhlasu v miestnej časti Oblazov z oceľových stĺpov na
elektrické betónové stĺpy v rátane výmeny rozvodových káblov a rozhlasových
reproduktorov v celkovej výške 5000.-€
- Zmena územného plánu obce Kotešová v celkovej sume 3450.-€
Taktiež bolo odpracovaných veľa pracovných hodín či už na zimnej údržbe alebo údržbe
zelene v našej obci, pri zabezpečovaní čistoty, poriadku ako aj kultúrno-spoločenských
akcií. Je pravdou, že stále sa nám nedarí nejakým spôsobom presvedčiť niektorých
neznámych občanov, ktorí nám znečisťujú aj naďalej verejné priestory malými skládkami
odpadov a najmä priestory v zástavkách autobusov, pričom v každej zástavke sa nachádza
smetný kôš. Ba dokonca za centrálnou zastávkou sa už tri krát našli aj ľudské výkaly.
Ďalej je to vandalizmus. Stačí sa pozrieť na poškodené autobusové zastávky sprejermi
alebo rozbité lavičky okolo altánu v hornej časti obce pri rezbári. Niektorí rodičia aj vedia,
že to poškodzujú ich deti, ale nevedia zjednať s nimi nápravu. Ďalším negatívnym
fenoménom v roku 2015 v našej obci bol zaznamenaný výskyt túlavých psov, pričom
občania ihneď volajú štátnu políciu a nám už nič iné neostáva len postupovať v zmysle
zákona a takéto túlavé psy dávať odchytom so zmluvne viazaným partnerom do útulku
psov. V roku 2015 sme celkovo dali odchytiť takto13 psov pričom každý odchyt stojí 50.€, takže sme celkovo zaplatili 650.-€ za túlavých psov, pričom by sa tieto peniaze dali
použiť na riešenie iných problémov v našej obci. Chcem Vás poprosiť touto cestou, aby
ste si všímali okolie, nakoľko často krát sa stáva, že cudzí ľudia zastavia s motorovým
vozidlom a vypustia takéhoto psa ako nežiaduceho ich domácnosti.
So spoločenských akcií som rád, že i naďalej sa nám darí udržiavať aj v spolupráci s
našimi záujmovými organizáciami niektoré staršie zvyky a posunuli sme ich o pomyselnú
latku smerom nahor ako boli – Hokejový turnaj Winter Classic, Fašiangový 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, Kotešovské umelecké predstavenie v kúrii s názvom „Valašská škola mravú
stodola“ ktoré spoluorganizovali manželia Beláčkovci v spolupráci s obecným úradom,
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 2016 a podarí sa nám ich ešte viac skvalitniť v prospech spokojnosti
našich občanov. Áno urobilo sa veľa spoločenských akcií v našej obci, len často krát
konštatujeme, že naši vlastní občania nemajú záujem sa na nich zúčastňovať, pričom tieto
akcie bývajú aj zadarmo bez platenia vstupného. Nikto Vám nekáže si tam kupovať
občerstvenie, ale príďte sa zabaviť a uvoľniť od každodenných starosti.
Najťažší boj čo sa týka lobistických skupín sme v roku 2015 znášali ohľadom ťažby
štrkopieskov v lokalite Lán, kde chcem poďakovať za pomoc všetkým občanom obce,
ktorí svojimi podpismi pomohli k zastaveniu ďalšieho konania.
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V rámci ťažby štrkopieskov v lokalite Lán, plánovanej firmou UNICO , s.r.o. Žilina –
Ing. Ján Radena, dňa 3. 11. 2015 rozhodnutím sme zastavili územné konanie na ťažbu
štrkopieskov pre túto firmu, nakoľko uvedený zámer obec od začiatku vníma
a vyhodnocuje ako rozpor s územným plánom, na čo upozornilo aj Ministerstvo životného
prostredia SR žiadateľa o zosúladenie jeho aktivít s ÚPN-O Kotešová svojim
rozhodnutím, pričom túto podmienku žiadateľ nesplnil, taktiež žiadateľ nedoložil do
konania súhlasne stanovisko obce Kotešová, ktoré je základnou podmienkou pre vydanie
územného rozhodnutia, nakoľko obec Kotešová, na základe jeho žiadosti, mu zaslala
nesúhlasné stanovisko na ťažbu štrkopieskov v uvedenej lokalite aj s odôvodnení.
V neposlednom rade to bolo aj vysporiadanie sa s petíciou občanov s celkovým počtom
758 podpisov, ktorá bola doručená obci Kotešová a následne zaslaná stavebnému úradu,
pričom stavebný úrad prijal uvedenú petíciu ako opodstatnenú. Žiadateľ napadol prijaté
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej č. 52/2015, zo dňa 27. 7. 2015, ktorým
bola schválená Zmena a Doplnok č. 2 k ÚPN-O Kotešová na Okresnej prokuratúre
v Žiline. Okresná prokuratúra v Žiline zamietla jeho žiadosť ako neopodstatnenú, čím
potvrdila právoplatný legislatívny postup pri prijímaní uznesenia obecného zastupiteľstva.
Žiadateľ taktiež napadol postup obce pri zabezpečení obstarávania územno-plánovacej
dokumentácie na Okresnom úrade, odbore výstavby a bytovej politiky v Žiline, kde taktiež
jeho námietka bola zamietnutá a bolo potvrdené správne konanie obce Kotešová
a zákonnosť pri obstarávaní Zmeny a Doplnku č. 2 k ÚPN-O Kotešová. Vzhľadom na
agresívny postup žiadateľa je možné sa domnievať, že vo svojich snahách v danej lokalite
vykonávať činnosť banským spôsobom bude pokračovať aj cestou súdu, pričom obec si
stojí za svojim postupom a je naďalej pripravená hájiť verejný záujem a záujmy svojich
občanov.
V roku 2016 bude potrebné v našej obci veľa veci vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je
však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty
a tolerancie aj medzi samotnými našimi občanmi. V novom roku 2016 sa pre našich
občanov nezvyšujú žiadne dane ani iné poplatky. V tomto roku našu obec čaká neľahké
obdobie a to hlavne z hľadiska zabezpečenia finančných prostriedkov a realizácie
viacerých investičných akcií.
V rámci budúcich projektov európskej únie IROP na roky 2014 – 2020 s predĺžením
účinnosti do roku 2023, bude sa obec snažiť a uchádzať hlavne o nasledovné projekty:
a) zatepľovanie verejných obecných objektov, výzva je už zverejnená a v mesiacoch
január až február budeme podávať žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR a to
v súvislosti so zateplením budovy kultúrneho domu , výmena okien, zateplenie stropov,
výmena strešnej krytiny, vykurovanie objektu. Predpokladané financovanie je 85 % EÚ,
10% štát a 5 % obec a celkové dielo by malo stáť okolo 190000.-€
b) nadstavba škôlky – v tejto súvislosti by mala vyjsť
výzva Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom naša obec bude podávať žiadosť na
nadstavbu materskej škôlky. Celkový objem finančných prostriedkov sa odhaduje
v rozpočte zhruba na 130000.-€, pričom financovanie spoluúčasti je rovnaké ako pri
kultúrnom dome, avšak pri tomto projekte vzniknú neoprávnené náklady naviac zhruba vo
výške 13000, nakoľko v roku 2010 sa objekt materskej škôlky zatepľoval v rátane opravy
strechy a neexistuje dvojité financovanie tej istej veci z finančných prostriedkov európskej
únie a štátu. Tento objekt je ešte chránený predchádzajúcim projektom do 31. januára
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2017. V tejto súvislosti chcem uviesť, že okrem kvalitne napísanej žiadosti si tieto
projekty vyžadujú nemalé úsilie z hľadiska zabezpečenia podkladov ku žiadosti ako sú
projektové dokumentácie, audity, rôzne potvrdenia štátnych úradov.
c) Koncom roka 2015 sme boli úspešní pri podávaní žiadosti na rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia, pričom by sa mali v našej obci vo všetkých častiach
vymeniť staré svetla za nové a taktiež by sa mali doplniť svetla tak, že na každom
betónovom stĺpe bude nové LED svietidlo s riadiacou jednotkou a budú vymenené ešte
všetky elektrické vodiče k svetlám, ako aj štyri rozvodne skrine. Tento projekt by sa mal
najneskoršie zrealizovať do 30. 6. 2015. Administratívne úkony, ktoré boli spojené
s vybavovaním tohto projektu stáli nemálo úsilia a časté cestovanie do Bratislavy na
Ministerstvo hospodárstva SR. Koncom roka 2015 si obec musela vziať prekleňovací
a investičný úver vo výške cca 359000.-€ a celkové náklady na projekt sú 370000 eur.
Obec musí ešte doplatiť z rozpočtu obce Kotešová sumu v tomto projekte vo výške
51000€, pričom Ministerstva hospodárstva SR nám preplatia sumu oprávnených nákladov
vo výške 318476,62€. Tieto finančné prostriedky musíme v tomto roku vrátiť naspäť
banke po prefinancovaní projektu z Ministerstva hospodárstva SR a z vlastných
rozpočtových projektov. Význam tohto projektu spočíva v tom, že konečne sa zvýši
kvalita a intenzita svietenia v obci a taktiež sa už bude svietiť aj celú noc z hľadiska
bezpečnosti a ochrany majetku občanov. Obec Kotešová má potom záujem v roku 2016
postupne ešte dorobiť aj ostatné svietidla do ulíc, kde doteraz neboli svetlá, avšak táto
investícia sa už bude realizovať z rozpočtu obce Kotešová.
d) V súvislosti s realizáciou kanalizácie chcem povedať, že nie vždy sa dá ovplyvniť
postup investora a zhotoviteľa diela z časového hľadiska. Hlavným investorom celého
diela je SEVAK Žilina a aby im ministerstvo životného prostredia preplatilo oprávnené
výdavky, tak tieto museli zrealizovať a zaplatiť zhotoviteľovi do konca roka 2015. Tu je
veľká nevýhoda, že obec nemá priamy dosah na zhotoviteľa, aby v prípade zlej vykonanej
práce najmä na udržiavaní miestnych komunikáciách, mohli sme im dávať tvrdšie
podmienky. Firmy, ktoré realizujú práce v našej obci sú v časovom sklze. Na poradách
viackrát bolo povedané, že musia jamy, ktoré vznikajú už po realizácii výkopových prác
neustále zasypávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ohrozeniu života a zdravia občanov
a ich majetku. Je to niekedy beh na dlhé trate a vzhľadom na neustále telefonáty občanov,
často krát aj naši zamestnanci niektoré jamy zasypali. Cez vianočné sviatky bol v obci
stavebný kľud a na prácach sa bude pokračovať až od 7. 1. 2016. Koncom mesiaca máj
2016 majú termín na kolaudáciu celého diela v rámci Bytčianskej kotliny. Predpokladaný
termín napojenia sa našich občanov na vodu a kanalizáciu je jún až júl 2016. Ukončenie
asfaltových prác na miestnych komunikáciách sa predpokladá do konca júna 2016.
V súvislosti s opravou miestnych komunikácii musíme spoločne so SEVAKom
a zhotoviteľom diela firmou STRABAG urobiť spoločný zápočet, kto koľko opraví
metrov štvorcových asfaltových kobercov tak, aby sa opravili všetky miestne komunikácie
novým asfaltovým kobercom v jednom kuse. Tu bude potrebné najprv urobiť potom
rozpočet podľa metrov štvorcových, ktoré musí obec zaplatiť a vyhlásiť verejné
obstarávanie. Predpokladáme, že si musíme vziať dlhodobý investičný úver vo výške
okolo 200000.-€. Neexistuje v súčasnosti v programovacom období žiadny projekt pre
našu obec, z ktorého by sa dali vyplatiť nové asfaltové koberce v našej obci. K úveru treba
uviesť, že ho bude potrebné aj splatiť, čo znamená pre našu obec, že budú do budúcna na 6
rokov obmedzené ďalšie drobné projekty, ktoré by sme mohli vybudovať a uhradiť
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z našich finančných prostriedkov. Taktiež budeme chcieť opraviť všetky miestne
komunikácie, kde sa nebudovala kanalizácia a to buď vyspravením určitých poškodených
miest a úsekov, alebo realizáciou nových kobercov priebehu rokov 2016, 2017 a 2018.
e) V mesiaci júl a august 2016 budeme realizovať v Základnej škole v hlavnej budove
školy projekt výmeny a rekonštrukcie elektroinštalácie v celkovom objeme zhruba
95000.-€. Tu sa mi podarilo minulý rok vybaviť kapitálovú dotáciu na tento účel
z Ministerstva školstva vo výške 60.000.-€. Projekt bude realizovaný v spolupráci so
školou aj v oblasti financovania projektu. Práce na projekte by sa mali začať 1. 7. 2016
a ukončené by mali byť do 15. 8. 2016. V rámci tohto projektu by sa mali realizovať práce
na elektroinštalácií, ktoré by mali zabezpečiť, že budova ZŠ sa stane moderne vybavenou
budovou a to napr. výmenou rozvodnej skrine, nové zásuvky, svetla a osvetlenie
didaktických tabúľ, inštalácia počítačových rozvodov, kamerových systémov v triedach,
elektrický vrátnik, nový rozhlas v budove a podobne a hlavne aj s poukazom na splnenie
všetkých bezpečnostných podmienok elektrických rozvodov.
f) Obec Kotešová už začala v spolupráci s firmou Rivernet – Tomáš Hýll, práce na
projekte budovania kamerového systému v našej obci. V rámci pripravovaného projektu
bezpečnosti obce, bude v priebehu 3 rokov v našej obci zabudovaných 40 kamier s bodom
vyústenia prenosu, ktorý bude umiestnený na obecnom úrade. Postupne v našej obci –
v dolnej časti, budú zavedené kamery na obecné objekty ako kultúrny dom, knižnica,
požiarna zbrojnica, dolný cintorín vrátane domu smútku, futbalové ihrisko, ďalej bude
zaznamenaných 6 hlavných bodov križovania ulíc, v hornej časti obce to bude areál školy,
materskej školy, altán, autobusové zastávky, výsadba pri kostole, cintorín pri kostole, na
Bukovej autobusová zastávka, budúce plánované športovisko a ďalších 6 hlavných bodov
križovania ulíc, v Oblazove cintorín, požiarna zbrojnica, autobusová zastávka a 3 miesta
križovania ulíc. Celý kamerový systém vrátane údržby bude spravovať bezplatne vyššie
uvedenou firma po dobu 50 rokov. Tento projekt bude slúžiť všetkým našim občanom pri
ochrane majetku.
g) v spolupráci s firmou COMPSHOP plánujeme v priebehu rokov 2016 a 2017 na
základe vzájomnej dohody, už poslednú časť rekonštrukcie obecného rozhlasu v dolnej
časti obce Kotešová, tak ako sme to v roku 2014 urobili v hornej časti obce a na Bukovej
a v roku 2015 v miestnej časti Oblazov.
h) V rámci bežných finančných prostriedkov, ktoré sú určené na opravy ciest, chceme
v Oblazove vybudovať chodníky na cintoríne. Tu je potrebné brať do úvahy to, že sú tu
sťažené podmienky realizácie chodníkov, nakoľko sa tento cintorín nachádza v kopci a ide
o veľmi svahovitý terén. Bude sa jednať o vybudovanie chodníkov, ktoré budú
v kombinácii z betónových schodov, z betónových plôch a z asfaltovej plochy, pričom
v rámci oplotenia bude potrebné ešte dobudovať jednu vstupnú bránku. Táto investícia je
odhadovaná v min. sume 7.000.-€, pričom ešte tu bude treba v hornej časti dobudovať
osvetlenie v celkovom počte 2 svetelných bodov.
i) V rámci rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice v Oblazove chceme v tomto roku
pokračovať podľa finančných možnosti a to hlavne výmenou okna a dverí a taktiež
rekonštrukciou elektroinštalácie. Taktiež bude potrebné vymeniť stropný podhľad,
nakoľko terajší je totálne prehnitý a hrozí jeho spadnutie. Uvedený objekt z hľadiska
umiestnenia má pre obec strategický význam, nakoľko v tejto časti obec nemá žiadnu svoj
obecnú budovu a je tu umiestnený aj diaľkový prenos obecného rozhlasu pre miestnu časť
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v Oblazove. V ďalšom období by sa potom vyspravila vnútorná časť vrátane omietok
a podlahy a nakoniec vonkajšia omietka vrátane zateplenia budovy.
j) Dňa 5. 2. 2016 o 09.00 hod. je vytýčený termín súdneho pojednávania na Okresnom
súde v Žiline, kde firma I.B.S. spol. s.r.o. Žilina zažalovala obec Kotešová ešte v roku
2012 za nevyplatenie finančných prostriedkov vo výške 86.517,72 €, v súvislosti s dielom
Regenerácia centra obce Kotešová, t. j. výstavba chodníkov v hornej časti obce Kotešová.
Jedná sa tu o vymyslené práce naviac vo výške 17.593,64 €, ktoré neboli nikdy
zrealizované a obec ich od začiatku súdneho sporu popiera, lebo si ich nikdy neobjednala.
a taktiež práce ktoré mali vykonať vo výške 6.8924,08 €, avšak ich nikdy nevykonali, lebo
nebolo ich potrebné vykonať, alebo nevykonali ich tak, ako bolo stanovené v projektovej
dokumentácii. Po našom preukázaní sumy vo výške 35.100.-€, za vývoz odpadov
a uskladnenie, ktoré nikdy neuskutočnili, stiahli v žalobe túto sumu a dopočítali ju do
zmeny žaloby o rovnakú sumu, teda sumu vo výške 35.100,- € za nevyplácanie faktúr
v stanovenej lehote, teda penalizácia a úroky z omeškania pri diele Stavebné úpravy
základnej školy s materskou školou v Kotešovej. Jednalo sa o faktúry, ktoré boli
doručované na obec na zaplatenie, avšak nespĺňali náležitosti, ktoré bolo potrebné
v súvislosti s fakturáciami a v zmluve o dielo uvádzať, tak boli vrátené naspäť, potom ich
zhotoviteľ opravil a odovzdal opätovne na obecný úrad v Kotešovej samozrejme s
pôvodným termínom splatenia, čo často krát už pri odovzdávaní opravenej faktúry bolo po
splatnosti termínov.
Vážení spoluobčania, tieto všetky plánované aktivity na zlepšenie bežných podmienok
života našich občanov, ktoré som uviedol na rok 2016, sú samozrejme podmienené
v prvom rade naplnením finančných prostriedkov do rozpočtu obce zo štátu a výberom
poplatkov za daň z nehnuteľnosti a za komunálne odpady. V tejto súvislosti musím uviesť,
že sa medzi nami často nájdu takí občania, ktorí si tieto povinnosti nesplnia buď z toho
dôvodu, že pozabudli na splátky, ale najmä, že je im to ľahostajne a vyhovárajú sa na to,
že nemajú peniaze. Áno môže taká situácia nastať, ale keď niekto má peniaze na cigarety,
na alkohol a iné veci, tak je ťažko možné tolerovať to, že nezaplatí poplatok, ktorý je zo
zákona povinný. Potom samozrejme obec musí tieto poplatky vymáhať prostredníctvom
exekútora zo zákona, nakoľko našu činnosť kontroluje Okresná prokuratúra v Žiline.
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 a zároveň
vyslovil presvedčenie, že táto spolupráca bude pokračovať aj v roku 2016 na veľmi dobrej
úrovni 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 2016.

