Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka 2017 opätovne už
siedmy krát prihovoril z tohto miesta so vzájomným prianím zdravia, šťastia
a pracovných úspechov.
V našom živote sú situácie, s ktorými sa musíme nevyhnutne zmieriť. Sú však situácie
a okolnosti, ktoré tento charakter nemajú. Akceptovaním ich zdanlivej nemennosti a
osudovosti znehodnocujeme podstatu toho, čo sme schopní prežívať ako ľudskú
spolupatričnosť. Nepochybujem, že v mnohých prípadoch je ťažké rozlíšiť veci, ktoré
je možné a vlastne nevyhnutné meniť, alebo sa s ich stavom minimálne nezmieriť.
Dôvod, prečo by sme sa ale o to mali pokúsiť, je viac ako jednoznačný. Aby sa
tolerancia a schopnosť pokojného spolunažívania nestali len nostalgickými odkazmi
histórie našej obce.
Každodenne sme svedkami, ako sa niekto v našom okolí dožaduje uznania, a pritom
sám podáva ľuďom kamene namiesto chleba. Hľadáme vinu v inom, a pritom často nie
sme ochotní preskúmať, či vinník nespočíva v nás samých. Koľko energie vynakladáme
v zápase o majetky a hmotný blahobyt a ani nepostrehneme, ako nebadane strácame to
skutočné bohatstvo – priateľstvo, pokoj duše a pocit zmysluplnosti vlastného života.
Skúsenosť niekoľkých storočí nám pripomína, že kým sa duchovné záujmy nedostanú
na popredné miesto v našom osobnom živote, ale aj v živote našej spoločnosti, kým sa
duchovne neobnovíme, teda kým nezmeníme uhol pohľadu na svoj osobný hodnotový
rebríček, ťažko môžeme očakávať, že sa pretvorí naše okolie, celá naša spoločnosť.
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že nie vždy sa dá každému občanovi s jeho
požiadavkami vo všetkom vyhovieť, v prvom rade sú záujmy obce ako celku.
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 Kotešová, kde nie je možné zabezpečiť nových
aktívnych členov do výboru a takisto je to aj v Dobrovoľnom hasičskom zbore Teraz
majú členovia DHZ skoro všetko čo sa týka techniky, ale majú len 6 aktívnych členov,
pričom zo zákona je povinnosť DHZ mať v plnej pohotovosti v prípade výskytu
požiarov, alebo živelných katastrof a povodní. V našej obci je dosť mladých a nadaných
občanov, avšak už sa nikomu pomaly čo sa týka dobrovoľníctva nechce nič robiť,
pomáhať nám všetkým, pokiaľ za to nie je zaplatené.
V roku 2016 v našej obci sme realizovali a úspešne financovali nasledovné investičné
zámery:
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- čiastočná rekonštrukcia budovy Dobrovoľného požiarneho zboru v Oblazove
v celkovej hodnote 8200.-€. Tu sa zatepľoval strop, robili sa nové vnútorné priečky
a omietky a robila sa kompletná nová elektroinštalácia.
- Detské dopravné ihrisko v areáli Materskej školy v Kotešovej, kde prostredníctvom
dotácie z KIA Slovakia vo výške 2977.-€ a obce Kotešová vo výške 2650.-€, v celkovej
hodnote 5627.-€ sme vybudovali nové kompletné dopravné ihrisko.
- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, kde sa vybudovalo 368 nových
svetiel, štyri rozvádzače a 16 kilometrov nových káblov. Celkové náklady na projekt
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kotešová boli vo výške
369836,63.-€, z toho naše náklady boli vo výške 55674,64.-€. Ďalej sme z vlastných
finančných prostriedkov v obci vybudovali ďalších 42 kusov svetelných bodov vo
výške 8960.-€ a to tak, že sme zrekonštruovali, natreli a osadili stĺpy, ktoré sme získali
pri rekonštrukcii rozhlasov a osadili už použité úsporné svetla. Do budúcna bude ešte
potrebné doplniť lokalitu Pod brvenie, na Nivách a Vysovšie, kde sa buduje nová
výstavba rodinných domov.
-Rekonštrukcia elektroinštalácie v hlavnej budove Základnej školy v Kotešovej vo
výške 104133.-€, kde sme kompletne vymenili v celej budove nové rozvody,
rozvádzače, poistné skrinky, rozhlasy, internetové obvody a svetlá. Tu sme využili aj
dotáciu z Ministerstva školstva SR vo výške 60000.-€, ktorú som vybavil ešte v roku
2015 ako kapitálový výdavok.
- Rekonštrukcia nových asfaltových kobercov na miestnych komunikáciách v obci
Kotešová po kanalizácii. V roku 2016 sme celkovo zaplatili za vyasfaltované miestne
komunikácie sumu vo výške 201449.-€, pričom 200000.-€ sme si vzali úver z VÚB
banky, ktorý budeme dlhodobo 5 rokov splácať.
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 – Fašiangový sprievod, Stavanie a váľanie
mája, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Vystúpenie heligonkárov v drevenom altáne
za KD, Cyrilo - Metodský deň v drevenom altáne so slávnostnou svätou omšou,
Požiarny útok o pohár starostu obce Kotešová, Futbalový turnaj o pohár starostu obce,
Kotešovský pléner v kúrii, ktorý 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 2017 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.
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V roku 2017 náš čaká neľahké obdobie. V prvom rade nás čaká ešte splácanie leasingu
na 9 miestny autobus v mesačnej splátke 458,00.-€ až do mája 2018, potom samozrejme
splácanie úveru, kde mesačná splátka je nastavená na 3600,00.-€ a to do konca roka
2021. Hlavnou investíciou obce Kotešová na rok 2017 je celková rekonštrukcia budovy
obecného úradu v Kotešovej. Po štyroch rokoch podávania žiadosti na environmentálny
fond Ministerstva životného prostredia, sme v mesiaci marec podali piaty krát žiadosť
na Ministerstvo životného prostredia, kde dňa 19. 12. 2016 nám prišlo rozhodnutie, kde
nám schválili tento projekt z eurofondov. V rámci tohto projektu nám priznali celkovú
sumu vo výške 342325,00.-€, ako oprávnené náklady, pričom spolu účasť obce je 5%,
čo predstavuje sumu vo výške 17116,25.-€. Ale vzhľadom na to, že projekt z roku 2011
rieši aj vnútorné priestory a to prekrytie balkóna a priestoru nad pódiom, bude potrebné
minimálne ešte investovať z rozpočtu obce sumu vo výške viac ako 100000.-€.
Z uvedeného dôvodu bude v tomto roku potrebné radikálne zoškrtať výdavky
v rozpočte obce Kotešová, čo pocítime všetci či už na organizovaní akcií, dotáciách
organizáciám, údržbe obce, ale aj v ďalšom rozvoji obce v roku 2017. Je to
pochopiteľné, že aj vzhľadom na už minutý úver na cesty, bude niekde tieto finančné
prostriedky potrebné zabezpečiť a ak nechceme viac obec zadlžiť, preto musíme prijať
aj takéto nepopulárne opatrenia. Nikto nechce zvyšovať poplatky občanom za miestne
dane a komunálne odpady. Tento projekt je jedinečný v tom, že po rokoch úsilia
terajšieho vedenia obce Kotešová, sa nám podarilo túto investíciu v rámci eurofondov
vybaviť. Samozrejme práce môžu nastať až po podpísaní Zmluvy o nenávratné finančné
prostriedky a po kontrole procesu verejného obstarávania, čo si vyžaduje ešte veľké
množstvo úsilia vzhľadom na vypisovanie rôznych tlačív a formulárov. Začiatok
realizácie projektu predpokladám v mesiaci apríl až máj 2017 a súčasťou projektu je
výmena všetkých okien a dverí, zateplenie vonkajších obvodových múrov, stropov
a podláh, nová vonkajšia omietka, kompletné vybudovanie kúrenia, elektroinštalácie
a nových svetiel, prekrytie vnútorných priestorov nad pódiom a balkónom, čím sa
výrazným spôsobom získajú ďalšie priestory pre činnosť obce Kotešová na umiestnenie
knižnice a spoločenskej miestnosti na čítanie a počítače s internetmi.
V tomto roku by sme mali ďalej pokračovať ešte v asfaltovaní miestnych komunikácii
a to v hornej časti obce Kotešová a na Bukovej. Celkové náklady na asfaltovanie
miestnych komunikácii predstavujú sumu 50000.-€ a mali by byť financované
z vlastných zdrojov z rozpočtu obce. Samozrejme budeme potom ešte v roku 2018, ako
bolo dohodnuté v obecnom zastupiteľstve asfaltovať ďalej cestu v Oblazove a v dolnej
časti obce Kotešová. Vyhotovenie ďalších nových uvedených asfaltových kobercov
bude podmienené samozrejme finančnou situáciou v rozpočte obce Kotešová.
Ďalej sa pripravuje projekt výstavby altánu v priestoroch za kultúrnym domom, ktorý
by mal nahradiť na trvalo stan modrej farby, ktorý sa zapožičiava na kultúrne akcie. Tu
sa počíta s objemom finančných prostriedkov vo výške 15000.-€. Tento projekt by mal
byť financovaný buď z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce, alebo prostriedkov,
ktoré môže obec získať ak budeme úspešný v rámci miestnej akčnej skupiny Zem
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palatína Juraja Thurzu. Tento altán by do budúcna mal slúžiť aj na predaj drobných
výrobkov ako miestne trhovisko, nakoľko predaj pred obecným úradom často krát
obmedzuje prevádzku na miestnej komunikácii popred kultúrny dom.
Taktiež výhľadovo sa počíta aj naďalej s rekonštrukciou budovy Dobrovoľného
hasičského zboru v Oblazove, ktorá by do budúcna mohla slúžiť občanom tejto miestnej
časti aj na iné príležitostné spoločenské akcie ako aj s vybudovaním chodníkov na
cintoríne v Oblazove.
V tomto roku budeme podávať žiadosť o Nenávratné finančné prostriedky na projekt:
Prístavba a nadstavba materskej škôlky v Kotešovej v celkovom objeme 170000.-€
v rámci eurofondov, v súvislosti s výzvou, ktorá bola zverejnená dňa 3. 11. 2016
a projektový zámer je potrebné podať do 19. 1. 2017. Ak budeme úspešní, tak v roku
2018 by sa uvedený projekt mohol zrealizovať, pričom by došlo k vytvoreniu nových
22 miest pre umiestnenie našich deti na celodenný pobyt.
Ďalej v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom budeme pripravovať projekt
cyklodráhy, ktorá by mala viesť aj cez našu obce, pričom pri obecnom úrade by mala
byť umiestnená aj nabíjačka na elektro bicykle. Tento projekt je v celkovom objeme 4,2
milióna eur a bol by financovaný z eurofondov, zo štátu a z rozpočtu ŽSK. Obec
Kotešová by v tejto etape nefinancovala žiadne aktivity. Predpokladaný termín
realizácie v prípade úspešnosti by bol rok 2018 a projekt spočíva v tom, že
z Budatínskeho zámku bude vybudovaná cyklodráha, ktorá bude pokračovať smerom
popri Váhu k terajšej skládke smeti v Považskom Chlmci, potom pokračuje smerom na
hlavnú cestu II/507 a ďalej popri tejto ceste až na priehradný múr Hričovskej priehrady,
potom medzi Váhom a kanálom až do Oblazova a ďalej popod kanál okolo jazera
Šurabka až ku nášmu obecnému úradu smerom ku tunelu, poza ihrisko smerom do Bytče
popri hrádzi kanála a v Bytči cez most bude pokračovať smerom popri hrádzi ako sa ide
do Pšurnovíc až na most ponad kanál smerom do Štiavnika. Cyklodráha v tomto mieste
prejde cez most znova na cestu II/507 a bude pokračovať až do Považskej Teplej. Obec
Kotešová ako jediná v tomto projekte dosiahla zámer, že táto cyklodráha pôjde cez našu
obec, pričom potom do budúcna bude možné sa napojiť smerom na Bukovu a Veľké
Rovné a v dolnej časti smerom na Dolný Hričov.
Ďalej by sme v obci chceli konečne zaviesť aj zber biologický rozložiteľného odpadu,
a to takým spôsobom, že záujemcovia dostanú 120 l. nádoby na BRO a tieto budú
vyvážané jeden krát týždenné. Za tieto služby by sa nevyberali ďalšie poplatky od
občanov. Podľa potreby bude sprístupnený v areály za kultúrnym domom
veľkokapacitný kontajner na konáre a iný BRO. Tento kontajner bude sprístupnený
v sobotu pod dohľadom zamestnanca obecného úradu, nakoľko keby bol bez dozoru,
určite by sa v ňom našli aj iné odpady, ktoré nesúvisia so zberom BRO a museli by sme
ho zaplatiť ako zmesový komunálny odpad. Poplatky za komunálny odpad zostanú
nezmenené. Ďalej oznamujem občanom, že v súvislosti so zberom komunálneho
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odpadu v roku 2017 sa počíta ako prelomový rok v separácii odpadov, nakoľko v roku
2018 bude uplatňovaná nulová tolerancia zberov komunálnych odpadov. To znamená,
že sa bude presadzovať princíp maximálne možného triedenia odpadov, tak, aby na
smetisko do Mikšovej išli minimálne množstva odpadov. V roku 2018 sa má zvýšiť
poplatok zo strany T+T na základe pripravovanej zmeny zákona, pričom poplatok bude
dvojnásobný. Obec Kotešová vzhľadom na to, že nemôže doplácať na odpady, by
musela zvýšiť poplatok jednotlivcovi z terajších 18,25 € za rok na 36,50, čo by vyvolalo
veľkú nevôľu medzi občanmi. V tejto súvislosti však musíme upozorniť aj občanov na
fakt, že stačí sa pozrieť na veľkokapacitné kontajnery so zmesovým komunálnym
odpadom, ktoré bezplatne obec Kotešová poskytuje občanom dvakrát ročne o celkovom
počte 40 kusov veľkokapacitných kontajnerov, pričom aj napriek vyhlasovaniu
a upozorňovaniu občanov o umiestňovaní odpadov, aby tu nedávali skla, plasty,
stavebný odpad, elektro odpad, pneumatiky a podobne, niektorí občania ako keby to
robili naschvál, pričom obec je schopná niektoré odpady odobrať od občanov priamo
z ich dvora. Ak sa táto situácia nezlepší, môžu na to doplatiť poctiví občania, ktorí tieto
odpady separujú.
Vážení spoluobčania, tieto všetky plánované aktivity na zlepšenie bežných podmienok
života našich občanov, ktoré som uviedol na rok 2017, 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. 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 2017 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 2017.
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