
Vážení spoluobčania, prajem Vám príjemné sviatočné popoludnie !  

 

     Opätovne po  roku sa Vám prihováram, aby som  Vám v tento slávnostný deň 

Nového roka 2022 poprial všetko najlepšie, hodne zdravia a šťastia vo všetkých 

rodinách, ako aj Vás informoval o stave obce, o vykonaných investičných prácach 

v roku 2022 a o investičných zámeroch obce v  novom roku.  

     Máme za sebou ďalší rok, ktorý nám viac menej priniesol len mnoho starosti, 

problémov v rodinách ale aj v našej obci. Veľa z nás prežilo nepríjemnosti 

v súvislosti s chorobou Covid - 19, mnoho z nás malo zdravotné problémy 

a mnoho rodín muselo ostať v karanténe. Taktiež v našej obci zomreli občania aj 

na Covid 19, ako aj na iné choroby a preto z tohto miesta im venujem tichú 

spomienku. Opatrenia štátu v súvislosti   s Covidom 19 nám často 

znepríjemňovali chvíle v rodinnom  aj v pracovnom živote. Mnoho z Vás má 

problémy so zamestnaním, ale pevne verím, že všetko raz pominie a vráti sa do 

normálneho života, ako sme boli naučení pred touto chorobou. Táto zákerná 

choroba postihla aj dianie a činnosť v našej obci, ži už na úseku rôznych opatrení, 

plnení povinnosti ako aj obmedzenia životných potrieb vo forme testovania od 

januára do mája a taktiež aj v podobe lockdownu. Aj napriek týmto opatreniam 

sme v našej obci dokázali zachovať niektoré zvyky a kultúrne a spoločenské 

podujatia ako bolo stávanie a váľanie mája, 8. ročník stretnutia heligonkárov 

v Kotešovej, spoločne s manželmi Beláčkovcami bol v ich kúrii zorganizovaný 3. 

ročník koncertu Pro Musica Nostra, ďalej Cyrilo-Metódsky deň v obci Kotešová, 

ako aj 11. ročník Kotešovských hodových dni. V mesiaci september sa tiež 

uskutočnila Výstava ovocia a zeleniny a v mesiaci december sa uskutočnil 

v spolupráci Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Kotešová, obce Kotešová 

a manželov Beláčkovcov Vianočný koncert duchovnej hudby, ktorý sa uskutočnil 

v kostole narodenia Panny Márie, kráľovnej anjelov v Kotešovej.  Bola tiež 

absolútne obmedzená činnosť našich miestnych organizácií, ktoré sa nemohli 

stretávať pri ich rôznych kultúrnych a spoločenských akciách a aktivitách, čo mi 

je po jednej stránke veľmi ľúto, ale vzhľadom na zdravie týchto občanov je treba 

povedať na druhej strane, že je dôležité, že sa uplatnil systém a myšlienka, že 

zdravie našich občanov má prednosť pred všetkým ostatným. 

     V rámci investičných projektov boli v našej obci zrealizované tieto projekty: 

- Kompletná rekonštrukcia pánskych toaliet v budove obecného úradu 

v mesiaci február  vo výške 9261.-€ z rozpočtu obce Kotešová, 

- Vybudovanie kompletných chodníkov na cintoríne v miestnej časti 

Kotešová Oblazov v celkovej sume 29939.-€ z rozpočtu obce Kotešová,  



- Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Kotešová v dolnej časti obce, 

v hornej časti obce a v Oblazove  v celkovej sume 77645.-€, 

- Vybudovanie detského ihriska v hornej časti obce v oddychovej zóne, 

v celkovej sume  10090.-€ z rozpočtu obce Kotešová, 

- Vybudovanie workautového ihriska v areáli základnej školy vo výške 

6950.-€ z rozpočtu obce Kotešová, 

- Oprava sieti na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy vo výške 

3987.-€ z rozpočtu obce Kotešová 

- Zakúpenie zberného reťazového ramenového nosiča kontajnerov na vyvoz 

kontajnerov v obci Kotešová v celkovej sume 24999.-€ z rozpočtu obce 

Kotešová,  

- Nákup veľkokapacitných kontajnerov na zber odpadov vo výške 5969.-€ 

z rozpočtu obce Kotešová,  

- Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Kotešová  v rátane doplnenia 

rozhlasov vo výške 20289.-€. 

 

     Samozrejme v rámci chodu obce sme museli ešte v roku 2021 platiť splátky 

úverov z minulých rokov 2016 a 2017 vo výške 46500.-€. Taktiež bolo 

vykonaných mnoho údržbárskych prác na údržbe zelene a na čistote v našej obci. 

 

     V roku 2022, ak sa bude napĺňať rozpočet obce na strane príjmov, tak 

z plánovaného prebytku rozpočtu, ako aj z rozpočtových opatrení na stránke 

výdavkov chceme predbežne investovať do nasledovných oblastí: 

- Vybudovanie detského ihriska s altánom na Bukovej, 

- Vybudovanie detského ihriská v Oblazove, 

- Zakúpenie nákladného úžitkového motorového vozidla na zabezpečenie 

údržbárskych prác  v obci Kotešová, 

- Asfaltovanie miestnych komunikácii, 

- Zabezpečenie procesu projektovej dokumentácie pre územné a stavebné 

povolenie na Vybudovanie športovo – oddychovej zóny v obci Kotešová,  

- Spolupráca pri zabezpečení procesu projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie na Okružnú križovatku Kotešová – Veľké Rovné spoločne so 

Správou ciest a ŽSK,  

- Zabezpečenie procesu Zmeny a Doplnku č. 3 k Územnému plánu obce 

Kotešová 

- Ďalej sa bude obec Kotešová uchádzať o schválenie nenávratných 

finančných prostriedkov na vybudovanie Cyklotrasy a chodníka pre peších 

v obci Kotešová v hornej časti obce smerom na Bukovu poza rieku 

Rovnianka, 



- Taktiež budeme v mesiaci január 2022 podávať žiadosť o Nenávratné 

finančné prostriedky na Podporu separovania odpadov, kde sa budeme 

uchádzať o zakúpenie veľkého a malého traktora, ako aj štiepkovača za 

traktor na drevo,  

- V dolnej časti obce pri topoľoch bude vybudovaná a oplotená Malá 

kompostáreň na biologicky rozložiteľný odpad na základe povolenia 

Okresného úradu v Bytči, Odboru starostlivosti o životné prostredie, 

- Rekonštrukcia strechy domčeka pri 4.triednej budove základnej školy, 

v rátane  rekonštrukcie časti poškodeného oplotenia. 

 

     V súvislosti s týmito plánovanými investičnými akciami na rok 2022 je 

potrebné uviesť, že všetko bude záležať aj od napĺňania rozpočtu zo strany štátu, 

platobnej disciplíny občanov pri platení daní z nehnuteľnosti a za komunálne 

odpady, aby sme nemuseli dookola podávať výzvy na zaplatenie, ale môže dôjsť 

aj k riešeniu iných pre obec dôležitých projektov v rámci rôznych dotácii, 

o ktorých zatiaľ nie sú vyhlásené výzvy a to by malo za následok to, že niektoré 

investičné zámery by sa nedalo naplniť. 

 

Vážení spoluobčania, v roku 2022 sa nebudú zvyšovať ani dane za pozemky a ani 

poplatky za komunálne odpady. Som rád, že sa nám podarilo zaviesť zber 

biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň, pričom pri úspore na iných 

odpadoch, dokážeme uhradiť zberovej spoločnosti aj poplatok za tento odpad bez 

navýšenia ročného poplatku za komunálny odpad pre občana.  

 

    Je pravdou, že občas sa stalo, že niektoré požiadavky občanov neboli 

zrealizované, ale verte mi vzhľadom na náš obecný rozpočet sa viac nedalo urobiť. 

Ide najmä o nové lokality v obci Kotešová, kde si postavili vlastníci nové domy 

a stali sa našimi spoluobčanmi. Jedna sa hlavne o nové osvetlenie, alebo úpravy 

povrchov miestnych komunikácií asfaltom. Samozrejme, že sa to v jednom roku 

stihnúť finančné nedá, avšak postupne budeme v rámci možnosti budovať verejné 

osvetlenie aj tam, kde sa už nebudú realizovať žiadne zemné vedenia 

inžinierskych sieti, budú sa postupne asfaltovať aj tieto komunikácie vo 

vlastníctve obce. 

 

      Vážení spoluobčania, na záver môjho príhovoru Vám prajem do Nového roku 

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 

2022.  


