
Novoročný príhovor starostu obce Košeca – január 2015 

Vážení spoluobčania, 

dovoľte mi, aby som Vás na začiatku nového roku 2015 pozdravil a zároveň ešte raz 

poďakoval za vyjadrenie opätovnej dôvery v nedávnych komunálnych voľbách.  

Dňa 15. novembra 2014 sme si v našej obci zvolili aj nových poslancov obecného 

zastupiteľstva, ktorým rovnako gratulujem a želám im v nasledujúcich 4 rokoch veľa 

úspechov v ich náročnej práci. Náš spoločný cieľ v rokoch 2015-2018 je naplnenie 

sľubov, ktorými sme sa v predvolebnej kampani, na letákoch, či mítingoch 

prezentovali a kvôli ktorým ste nám odovzdali hlasy. 

Aby tieto priority a sľuby nezostali len prázdnymi a zabudnutými heslami,                  

je potrebné, aby ste ako obyvatelia Košece a Nozdrovíc so zvýšeným záujmom 

sledovali naše pôsobenie a našu prácu. Mali by ste byť poradnou, iniciatívnou 

i kontrolnou mocou Košece a Nozdrovíc – samospráva je totiž miesto,                      

kde o budúcnosti nerozhodujú politici ale priamo jej obyvatelia. 

Zákon o obecnom zriadení jasne delí kompetencie, ktorými v obci disponuje starosta 

a ktoré sú výhradnou právomocou kolektívneho orgánu - obecného zastupiteľstva. 

Poslanci rozhodujú o všetkom podstatnom, čo sa v obci deje. Schvaľujú investície, 

rozdeľujú príjmy obce na použitie pre zabezpečenie chodu obce a obecného úradu, 

uznášajú sa na všeobecne záväzných nariadeniach, ktorými stanovujú napríklad výšku 

daní a poplatkov, ktoré v obci platíme. A to zďaleka nie je všetko. V skratke sa však   

dá tvrdiť, že ak sú poslanci v obci aktívni a plnia priebežne svoje sľuby z kampane, 

občania by mali výsledky ich práce vidieť. Malo by sa dať jednoducho posúdiť,           

či o svojej práci poslanca len hovoria, alebo ju aj reálne v prospech všetkých konajú. 

Takmer všetko, o čom rozhodujú sa dá vyjadriť textom, tabuľkou, grafom, 

fotografiami alebo videom. A presne o to sa budeme nasledujúce 4 roky snažiť. 

Predkladať Vám výsledky ich činnosti, aby ste mohli zhodnotiť kvalitu i množstvo 

odvedenej práce vo Váš prospech. 

Aby sme však stále nehovorili o poslancoch, aj ja ako starosta mám určité zákonné 

kompetencie. Rád ich budem v tomto volebnom období využívať pre dosiahnutie 

ďalších úspechov našej obce a pre naplnenie Vašich predstáv o kvalitnom 

a bezproblémovom fungovaní služieb v Košeci a Nozdroviciach. Ste zvyknutí na určitý 

štandard v oblasti kultúry, športu, životného prostredia, starostlivosti o verejné 

priestranstvá, nakladania s odpadmi, občianskej vybavenosti i sociálnej sféry. Mojou 

úlohou bude hlavne dosiahnuť, aby sa vo všetkých týchto oblastiach zabehnuté 

štandardy postupne zvyšovali. Aj tieto činnosti je možné s odstupom času zhodnotiť 

a posúdiť, či sa zlepšujú. To môžete ako občania robiť priebežne a v pravidelných 

intervaloch napríklad na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, kde je na to 

vyhradený priestor. 

  

Vážení obyvatelia obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice,  

presadzovanie rôznych zámerov, nápadov, ideí, podnetov či požiadaviek do praxe je 

veľmi jednoduché. Stačí len, ak je spoločná komunikácia medzi starostom, poslancami 



a samozrejme obyvateľmi obce kvalitná a otvorená. Ja sa o ňu snažím neustále 

a chcem Vás preto požiadať, aby ste ju vždy chápali akú súčasť života, bez ktorej     

nie je možné dosiahnuť napredovanie a rozvoj. 

Poslanci aj starosta musia neustále hľadať riešenia, spolupracovať, informovať sa 

navzájom o podstatných a dôležitých veciach, ktoré pri svojom rozhodovaní 

potrebujú poznať.  

Za uplynulých 8 rokov sme urobili veľa pre to, aby ste sa v našej obci cítili komfortne. 

Je pravda, že posledný rok bol a aj tento nadchádzajúci ešte bude pre nás všetkých 

náročný najmä kvôli dokončovaniu kanalizácie a vodovodu. Potom však prídu roky, 

ktoré musíme maximálne využiť na to, aby vybudovaná infraštruktúra priniesla obci 

želané výhody. Napríklad v podobe nových lokalít na bývanie, ktoré zabezpečia,      

aby sa obec v budúcnosti rozrastala počtom obyvateľov. To následne môže pomôcť 

podnikateľom v obci, určite to pomôže škôlke a škole, fungujúcim záujmovým 

organizáciám a podobne.  

 

Vážení občania, 

je pred nami dôležité i náročné obdobie zároveň. Otvárajú sa nové možnosti čerpania 

nenávratných finančných prostriedkov z nového programového obdobia. Je len        

na nás, či budeme aktívni a budeme sa neustále pokúšať o získanie rôznych dotácií. 

Presne tak tomu bolo aj v minulosti, keď sme v obci zakúpili traktor a vlečku, 

zrekonštruovali sme verejné osvetlenie, zmodernizovali školu, podporili športové 

kluby, vybudovali zberný dvor a iné. Teraz bude pre nás prioritou napríklad 

budovanie ciest a chodníkov, protipovodňové opatrenia, rozšírenie kapacity základnej 

školy, rekonštrukcia materskej školy, modernizácia centra obce a budovanie nových 

športovísk a priestranstiev pre aktivity detí a mládeže. 

Budem nesmierne šťastný, keď v prospech realizácie týchto aj iných aktivít 

nezabudnú poslanci obecného zastupiteľstva na to, čo ich spája. Sú obyvateľmi tejto 

obce tak isto ako sme aj my ostatní. Každé jedno ich hlasovanie, či už kladné alebo 

záporné sa má opierať o fakty a logické argumenty. Ak budú ich kroky                     

pri rozhodovaní viesť múdrosť a nezávislosť, nebojím sa o budúcnosť našej obce.  

 

Ja osobne sa budem aj v roku 2015 snažiť o to, aby som bol dobrým starostom 

Košece i miestnej časti Nozdrovice. V prípade potreby som Vám k dispozícii osobne, 

na telefóne, cez e-mail, cez chat na našej webovej stránke www.koseca.sk alebo aj cez 

mobilnú aplikáciu iObčan, kde môžete nahlasovať rôzne podnety.  

 

Prajem Vám všetkým úspešný nový rok 2015 plný zdravia, príjemnej rodinnej 

a priateľskej atmosféry, porozumenia a múdrosti. 

 

                            Bc. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice 

http://www.koseca.sk/

