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100 DNÍ
STARO-NOVÉHO VEDENIA OBCE

 Vo štvrtok 19. 3. 2015 som sa spolu s poslan-
cami obecného zastupiteľstva zúčastnil pred-
nášky, ktorá by mala byť návodom pre hľada-
nie možností spolupráce v prospech občanov 
a pre zabezpečenie rozvoja našej obce.
 Lektorom bol skúsený človek, ktorý praco-
val v samospráve dlhé roky a jeho odporúča-
nia by som svojimi slovami zhrnul do nasle-
dovných oblastí:
1. Starosta a obecné zastupiteľstvo sú orgá-
 ny obce na rovnakej úrovni - ani jeden nie
 je tomu druhému nadriadený/podriadený.
2. Ak nefunguje spolupráca týchto dvoch zlo-
 žiek samosprávy, nefunguje v obci praktic-
 ky nič.
3. Obecné zastupiteľstvo sa venuje najdôleži-
 tejším otázkam života v obci (strategické
 plánovanie) a starosta má v kompetencii to,
 čo zákonom a štatútom obce nie je vyhra-
 dené ako kompetencia obecného zastupi-
 teľstva (operatívna činnosť).
4. Obyvatelia obce majú vo svojich rukách
 veľkú moc dosiahnuť stav, keď ich požia-
 davky a očakávania budú naplnené. Avšak
 len v prípade, že sa aktívne zaujímajú o dia-
 nie v obci.

 Máme za sebou viac ako 100 dní od za-
 čiatku fungovania nového zastupiteľstva
 obce. Môžeme si v krátkosti zrekapitulovať,
 čo sa podarilo za viac ako 3 mesiace urobiť
 a ako sme sa posunuli dopredu.

 Aby sme začali pozitívne, pripravili sme žia-
dosť o získanie dotácie na rozšírenie kapacít 
materskej školy. Tomu predchádzalo vyhoto-
venie štúdie na nadstavbu a prístavbu škôlky. 
Výsledok podanej žiadosti nám zatiaľ nie je 
známy.

 Podarilo sa nám tiež dokončiť prípravu pro-
jektových dokumentácií na výstavbu parko-
viska pri MŠ a rozšírenie prístupovej cesty
k nemu z Továrenskej ulice smerom na ulicu 
Bytovky. Rovnako sme pripravili projektovú 
dokumentáciu návrhu presunu autobusovej 
zastávky v Nozdroviciach v smere na Ilavu.

 Začali sme s realizáciou základovej dosky 
pre prístavbu požiarnej zbrojnice. 

 Vytvorili sa poradné orgány obecného za-
stupiteľstva - komisie, ktorých úlohou je posu-
dzovanie špecifi ckých problémov a odporúča-
nie, ako ich riešiť. Niektoré z nich sa zhostili 
aktívne svojich úloh, čoho výsledkom sú sta-
noviská a odporúčania z ich zasadnutí. Nie-
ktoré sú zatiaľ „neviditeľné“. Je to škoda, pre-
tože výziev je v obci dostatok a čím dlhšie bu-
deme váhaví, tým neskôr sa k riešeniu pro-
blémov dostaneme.

 Osobne vidím veľkú príležitosť v plánovaní 
našej budúcnosti prostredníctvom tvorby no-
vého Plánu hospodárskeho a sociálneho roz-
voja obce na obdobie 2015 - 2020. Bez tohto 
strategického dokumentu budeme mať pro-
blémy pri čerpaní fondov EÚ a nebudeme mať 
žiadne záväzné plány na zlepšenie života v na-

šej obci. V tomto dokumente môžu priamo 
občania navrhnúť aktivity na realizáciu a roz-
hodnúť prostredníctvom verejného pripomien-
kovania aj o dôležitých otázkach. Medzi také 
môžeme zaradiť prípravu a realizáciu protipo-
vodňových opatrení, prípravu projektov a rea-
lizáciu nových chodníkov pre chodcov i cyk-
listov, plánované využitie areálu bývalej tehel-
ne, ktorá už viac ako 6 rokov zbytočne chátra 
atď. 

 Musíme si uvedomiť, že obec bez existen-
cie strategických dokumentov a plánov zabez-
pečuje pre svojich obyvateľov len klasické - 
stále služby a nerozvíja sa. Preto sa v obci 
často stretávame s reakciami ľudí, ktorí tvr-
dia, že obec je stále rovnaká a nič sa tu ne-
deje. 

 Môžeme za posledné roky nájsť veľa prí-
kladov, ktorými môžeme preukázať, že v obci 
sa toho udialo veľa. Nebolo to však asi dosta-
točne veľa na to, aby si to ľudia všimli. 

 Základom pre ďalšie viditeľné investície v 
obci je dokončenie výstavby kanalizácie a vo-
dovodu. Predstavte si, že by sme pred pár 
rokmi opravili chodníky, vybudovali nové cen-
trum, dali cestám nové asfaltky,... Boli by ste 
na všetkých zodpovedných nahnevaní, že 
sme vyhodili zbytočne peniaze „do luftu“. Za 
posledné roky sa nám v obci podarilo prebyt-
kami vytvoriť úspory a tieto sme vložili do re-
zervného fondu. Teraz príde čas ich rozumne 
použiť a investovať do aktivít, ktoré prinesú 
úžitok čo najväčšiemu počtu občanov. Roz-
hodnime o týchto investíciách MY VŠETCI. 

 Dovoľujem si z tohto dôvodu vyzvať všet-
kých obyvateľov, ktorým záleží na budúcnosti 
Košece a Nozdrovíc, aby sa aktívne zapájali 
do diania a využili všetky príležitosti na odov-
zdanie svojich návrhov kompetentným oso-
bám. Kontaktuje prosím poslancov obecného 
zastupiteľstva vo svojom okolí, starostu obce, 
zamestnancov obecného úradu, zúčastňujte
sa verejných zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva. Odmenou Vám bude dobrý pocit, že svo-
jou mierou prispejete k napĺňaniu Vašich oča-
kávaní. 

NOVINKA V SYSTÉME ZBERU
KOMUNÁLNEHO ODPADU

 V blízkej dobe budú nádoby na komunály 
odpad označované samolepkami, ktoré budú 
plniť veľký význam. Podľa Všeobecne záväz-
ného nariadenia obce č. 2/2013 podľa § 5 
ods. 6. 
 „Zberné nádoby obec v príslušnom ro-
ku označí identifi kačnou samolepkou a za-
bezpečuje zber odpadu len u takto ozna-
čených zberných nádob. Samolepkou sa 
označujú len nádoby právnických osôb
a fyzických osôb, voči ktorým sa neevidu-
jú nedoplatky poplatku za vývoz odpadu
v obci Košeca“. 

Dôležité ustanovenia VZN
o odpadoch v § 5 sú aj tieto:
8. Zberné nádoby podľa objemu pripadajú na
 nasledujúci počet osôb v domácnostiach: 

a) 1 ks KUKA 110 l - pre 3 osoby a menej (do-
 mácnosti s počtom osôb 4 a viac môžu vy-
 užívať 2 ks tohto druhu nádob - nie je to
 však pravidlom), 
b) 1 ks KUKA 1100 l - použiteľné výlučne pri
 bytových domoch pre minimálne 20 a ma-
 ximálne 40 osôb, prípadne pre podnika-
 teľské subjekty s počtom zamestnancov
 nad 30,
9. Na základe písomnej žiadosti občana, práv-
 nickej alebo fyzickej osoby - podnikateľa
 obec vydá resp. označí ďalšie zberné ná-
 doby nad rozsah počtu zberných nádob pri-
 padajúcich na počet osôb uvedených v bo-
 de 8. tohto článku, pričom takáto osoba je
 povinná zaplatiť poplatok za zbernú nádo-
 bu vo výške: 
a) 50,- €/rok za odvoz odpadu za každý 1 kus
 110 l zbernej nádoby navyše, nad rozsah
 uvedený v bode 8. tohto článku, 
b) 500,- €/rok za odvoz odpadu za každý
 1 kus 1100 l zbernej nádoby navyše, nad
 rozsah uvedený v bode 8. tohto článku“. 
 Žiadame všetkých obyvateľov, aby rešpek-
 tovali uvedené pravidlá a aby sa vyhýbali
 ponechávaniu vriec so zmesovým komu-
 nálnym odpadom pri zberných nádobách,
 pretože tie im nebudú zberovou spoloč-
 nosťou vyvezené.
 Ďakujeme, že triedite odpad a že využíva-
te dostupné služby zberného dvora v Košeci. 
Udržateľnosť nastaveného systému odpado-
vého hospodárstva je v rukách každého z nás,
keďže výška poplatku závisí od nákladov, 
ktoré obec vynaloží na odvoz odpadu a jeho 
uloženie na skládku. Platí tu jednoduché pra-
vidlo: čím menej odpadu sa v domácnostiach 
vyprodukuje a čím viac sa z neho dotriedi, tým
môže byť poplatok nižší.

NOVÉ PREDAJNÉ MIESTO
- TRHOVISKO

 Z dôvodu zmeny majiteľa pozemku pri bý-
valom Motoreste, ktorý doteraz ako predajné 
miesto - trhovisko slúžil, bola obec nútená 
nájsť predajné miesto nové. Pôvodný majiteľ 
predaj akceptoval, nový od predajcov vyberal
poplatky za prenájom miesta sám, čím o ten-
to poplatok a tým príjem do obecnej kasy pri-
chádzala obec. Miest vhodných na takýto pre-
daj nie je u nás veľa, no usúdili sme, že na 
tento účel najlepšie poslúži parkovacia plo-
cha pri pamätníku SNP. Niektorí z vás to majú 
teraz ďalej, niektorí bližšie. Ťažko je vyhovieť 
všetkým, no obecné zastupiteľstvo sa bude
v blízkej dobe tejto problematike venovať, aby
určilo trhový poriadok a záväzne vyčlenilo 
zodpovedajúci priestor na predajné aktivity 
subjektov, ktorí nemajú v obci zriadenú trvalú 
prevádzku.

VÝSTAVBA KANALIZÁCIE
A VODOVODU
- INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKOV
NEHNUTEĽNOSTÍ

 Blíži sa záverečná etapa výkopových prác 
súvisiacich s budovaním kanalizácie a vodo-
vodu v obci a preto sa stáva aktuálnou otázka 
opráv ciest a chodníkov, ktoré boli výstavbou 
zničené. Zhotoviteľ je povinný miestne komu-



Kompletné uznesenia OZ vrátane dôvodových správ starostom nepodpísaných uznesení nájdete na stránke www.koseca.sk.
Uznesenia, pri ktorých nie je uvedené hlasovanie, boli schválené, prípadne neschválené jednohlasne všetkými prítomnými poslancami.

ZO DŇA 28. JANUÁRA 2015

Uznesenie č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Berie na vedomie
Zvolenie Ing. Kataríny Minárikovej do funkcie 
hlavnej kontrolórky mesta Dubnica n/V.
B: Odporúča 
Starostovi obce uzavrieť dodatok k pracov-
nej zmluve s hlavnou kontrolórkou na  výkon 
práce hlavnej kontrolórky pre zamestnávateľa 
Obec Košeca na inom dohodnutom mieste - 
doma, t.j. schvaľuje domácku prácu v zmysle 
ustanovenia § 52 Zákonníka práce v z.n.p. a to
s účinnosťou od 1. 2. 2015.
Hlasovanie: 
Za: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríko-
vá, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína Tur-
zová 
Proti: 2 Mária Kalamenová, Radovan Kolem-
bus 
Zdržal sa: 2 Mgr. Dana Bajzíková, Mgr. Miro-
slava Švehlová

Uznesenie č. 7/2015
OZ schvaľuje rozmedzie počtu členov komi-
sií od 3 do 9 vrátane predsedu a tajomníka.

Uznesenie č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí: 
Ing. Petra Rafaja, Janku Rafajovú, Ing. Ľubo-
míra Laurenčíka, Ing. Václava Rieckeho, Mi-
loslava Baláža a Máriu Palčekovú za členov 
komisie výstavby, územného plánovania a ži-
votného prostredia.

Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí: 
Ing. Viera Slimákovú, Bc. Alena Kučmínovú, 
Iveta Droppovú, Mgr. Božena Gábelovú, Ing. 
Jozef Ďurecha, Miroslava Vančíka, Bc. Pavla 
Ondrejku a Ing. Annu Krupičkovú za členov 
komisie fi nancií.

Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí: 
Ing. Evu Jurenovú, Mgr. Miroslavu Švehlovú, 
Mgr. Evu Didekovú, Máriu Kalamenovú, Zu-
zanu Vašicovú, Petra Bajzíka a Romana Gal-
bavého za členov komisie kultúry.

Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí: 
Ing. Evu Jurenovú, Jaroslava Palčeka, Alenu 
Ondričkovú a Radovana Kolembusa za čle-
nov komisie pre školstvo, mládež a šport.

Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo

B: Volí: 
Ing. Miroslava Košúta a Bc. Pavla Ondrejku 
za členov komisie na ochranu verejného po-
riadku a bezpečnosti.

Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí: 
Alenu Ondričkovú, Janu Vráblikovú a Tatia-
nu Ďurechovú za členov  komisie sociálnej
a ZPOZu.

Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí: 
Ing. Miroslava Košúta, Ing. Ivana Jankea, Bc. 
Pavla Ondrejku a Mgr. Alenu Jáňovú za čle-
nov komisie pre investície, rozvoj a verejné 
obstarávanie.

Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí: 
Dáriusa Kuteja a Radovana Kolembusa za 
členov komisie na ochranu verejného záuj-
mu.

Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi,
aby vstúpil do jednania s p. Milanom Sedláč-
kom o výške nájmu a podmienkach prevádz-
kových nákladov a využívania kultúrno-špor-
tového centra. Tarify prevádzkových nákla-
dov stanoviť podľa druhu akcie uskutočnenej 
v kultúrno-športovom centre.

Uznesenie č. 22/2015
OZ schvaľuje termín pracovného stretnutia 
poslancov OZ na 4. 2. 2015 o 17.00 hod., 
téma: spracovanie podkladov na predloženie 
žiadosti z Ministerstva školstva SR na rozší-
renie priestorov materskej školy.

Starosta obce nepodpísal nasledovné uzne-
senia OZ:
Uznesenie č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje
Návrh poslankyne Ing. Janky Kantoríkovej na 
vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce 
Košeca v zmysle ustanovenia § 18c. ods. 5 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vo výške 30 % 
zo súčtu funkčných platov za obdobie od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2014. Odmena bude vyplate-
ná v mesiaci február 2015 v riadnom termí-
ne vyplatenia miezd za január 2015 vo výške
1 828,80 €.

Hlasovanie:   
Za: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantorí-
ková, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína 
Turzová

Proti: 4 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalame-
nová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava 
Švehlová

Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupitelstvo
B: Schvaľuje
Návrh Ing. Ďurecha na úpravu rozpočtu 
obce Košeca schváleného uznesením OZ 
č. 155/2014 dňa 11. 12. 2014 na polož-
ke 611000-01110-41 Tarifné platy o sumu
15 000,00 €. O túto sumu sa navyšuje preby-
tok bežného rozpočtu. Táto zmena bude za-
pracovaná v zmenovom liste č. 1.
Hlasovanie:   
Za: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantorí-
ková, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína 
Turzová
Proti: 4 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalame-
nová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava 
Švehlová

Uznesenie č. 28/20115
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca žiada 
obecný úrad zabezpečiť pasívny prístup pre 
poslancov obecného zastupiteľstva a hlavnej 
kontrolórky do modulov systému URBIS pre 
Podvojné účtovníctvo: objednávky, faktúry
a zmluvy.

ZO DŇA 19. FEBRUÁRA 2015

Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje
Dodatok č. 1 štatútu obce Košeca.

Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť Športového klubu Nozdrovice o dotá-
ciu na rok 2015 vo výške 500,00 €.

B: Schvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre Športový klub Noz-
drovice vo výške 250,00 €.
Hlasovanie:
Za: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantorí-
ková, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Katarína 
Turzová 
Proti: 4 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalame-
nová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava 
Švehlová

Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť Futbalového klubu Košeca o dotáciu 
na rok 2015 vo výške 10.500,00 €.
B: Schvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre Futbalový klub Koše-
ca vo výške 9.000,00 €.
Hlasovanie: 

nikácie upraviť do pôvodného stavu, čo niek-
de bude znamenať opravu cesty v mieste ryhy 
a niekde to bude znamenať pooženie nového 
asfaltu v celej šírke komunikácie. 

 Chceme v tejto súvislosti požiadať všet-
kých vlastníkov rodinných domov v lokalitách,
kde je už od roku 2007 funkčný vodovod, aby

zvážili v najbližšej dobe zhotovenie vodovod-
nej prípojky. Pred opravami ciest to pre nich 
bude oveľa jednoduchšie a rozhodne lacnej-
šie, ako keby prípojky realizovali až po opra-
vách miestnych komunikácií. Asi všetci chá-
peme, že najhorším možným scenárom bude 
kopanie prípojky a rozkopanie cesty po polo-
žení nových asfaltov.

Snažme sa spoločne vyhnúť takýmto situá-
ciám! 
Táto výzva sa týka majiteľov rodinných 
domov na nasledovných uliciach: Špor-
tovcov, Pri tehelni, Sadová, Školská, Pod 
Hôrkou, Zliechovská.

Radomír Brtáň
starosta obce Košeca



Za: 8 Ing. Jozef Ďurech, Mária Kalamenová, 
Ing. Janka Kantoríková, Radovan Kolembus, 
Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Mgr. Mirosla-
va Švehlová, Katarína Turzová 
Zdržal sa: 1 Mgr. Dana Bajzíková

Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť Odboru klubu slovenských turistov
Košeca o dotáciu na rok 2015 vo výške
4 500,00 €.
B: Schvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre Odbor klubu sloven-
ských turistov Košeca vo výške 2 000,00 €
v členení prvá časť: 1 000,00 € a druhá časť: 
1 000,00 €.
Hlasovanie: 
Za: 8 Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďu-
rech, Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantorí-
ková, Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pa-
vol Ostrovský, Mgr. Miroslava Švehlová 
Proti: 1 Katarína Turzová

Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť ZO Únie žien v Košeci o dotáciu na 
rok 2015 vo výške 2 560,00 EUR.
B: Schvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre ZO Únie žien v Koše-
ci vo výške 1 500,00 EUR.

Hlasovanie: 
Za: 6 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantorí-
ková, Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Pa-
vol Ostrovský, Katarína Turzová 
Proti: 3 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kalame-
nová, Mgr. Miroslava Švehlová

Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre Združenie záhradká-
rov Košeca vo výške 400,00 €.

Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo
Žiadosť ZO SZZP Ilava o dotáciu na rok 2015 
vo výške 200,00 €.
B: Schvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre ZO SZZP Ilava vo 
výške 100,00 €.

Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre Klub dôchodcov Ko-
šeca vo výške 700,00 €.
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre Rodičovské združe-
nie pri ZŠ s MŠ Košeca vo výške 600,00 €.

Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje
Dotáciu na rok 2015 pre Slovenský rybár-
sky zväz, Dubnica nad Váhom vo výške 
200,00 €.

Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo odporúča obecné-
mu úradu vstúpiť do rokovania so žiadateľ-

mi o vysporiadanie pozemkov pod chodní-
kom do Nozdrovíc.

Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
opatrenie komisie výstavby, územného plá-
novania a životného prostredia k požiadav-
ke Mgr. Rozálie Čepelovej o riešenie proti 
záplavových opatrení  na pozemkoch za Bar-
borkou:
- obnoviť pôvodné koryto potôčika, ktorý tie-
 kol len pri veľkých dažďoch a teraz je zru-
 šený 
- územie za záhradami preorávať priečne,
 aby sa vode aspoň čiastočne bránilo
- zvýšiť si oplotenia záhrad od prostredné-
 ho.

Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo odporúča zvolať 
pracovné stretnutie s dotknutými organizá-
ciami a vlastníkmi, ktorí majú parcely v po-
vodí týchto potokov, ktoré môžu byť zasiah-
nuté a dotknuté terénnymi úpravami a vý-
stavbou protipovodňových opatrení, v ter-
míne do konca marca 2015.

Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj
obecných pozemkov v zmysle žiadosti pri-
jatej pod podacím č. 2379/2014 na základe 
záporných stanovísk poradných orgánov 
obc predaj obecných pozemkov na parce-
lách 274/2 /areál bývalej tehelne/ a 273/2 /
areál ihriska/ v zmysle žiadosti prijatej pod 
podacím č. 2379/2014 od p. Michala Vaše-
ka, Partizánska 1280/10, 018 41 Dubnica 
nad Váhom na základe záporných stano-
vísk poradných orgánov obce.

Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiado-
sť o prenájom garáže v areáli bývalej tehel-
ne pod podacím číslom 1735/2014 od žia-
dateľa - Denis Párovský, Jesenského 880, 
019 01 Ilava.

Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: prerokovalo žiadosť ŽSR - Zmluva
o odovzdaní a prevzatí objektov - modernizá-
cia železničnej trate
B: odporúča obrátiť sa na právnu kance-
láriu za účelom získania stanoviska právne-
ho názoru v predmetnej veci.

Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného 
kontrolóra obce Košeca Ing. Kataríny Miná-
rikovej ku dňu 4. 2. 2015. 

Starosta obce nepodpísal nasledovné 
uznesenia OZ:

Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupitelstvo:
A: Prerokovalo
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 2
so zapracovanou zmenou: zníženie polož-
ky 611-01110-41 tarifné platy o 14 900,00 €
a úprava - navýšenie položky prípravná
a projektová dokumentácia o 1 600,00 €.
B: Schvaľuje
Zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 2, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uzne-
senia.

Hlasovanie:   
Za: 5 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantorí-
ková, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský, Kata-
rína Turzová
Proti: 4 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kala-
menová, Radovan Kolembus, Mgr. Mirosla-
va Švehlová

ZO DŇA 26. FEBRUÁRA 2015,
KTORÝM POKRAČOVALO
ZASADNUTIE ZO DŇA
19. FEBRUÁRA 2015

Uznesenie č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Neschvaľuje
Návrh poslankyne Ing. Janky Kantoríkovej na 
vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce 
Košeca v zmysle ustanovenia § 18c. ods.5 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vo výške 30 % 
zo súčtu funkčných platov za obdobie od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2014. Odmena bude vyplate-
ná v mesiaci február 2015 v riadnom termíne 
vyplatenia miezd za január 2015 vo výške 1 
828,80 €.
C: Neschvaľuje 
Zmenu návrhu Ing. Janky Kantoríkovej
v uznesení č. 4/2015: Odmena bude vypla-
tená v mesiaci marec 2015 v riadnom ter-
míne vyplatenia miezd za február 2015 vo 
výške 1 828,80 €.

Hlasovanie: 
Za: 4 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantorí-
ková, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský 
Proti: 4 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kala-
menová, Radovan Kolembus, Mgr. Mirosla-
va Švehlová

Uznesenie č. 71/2015
Obecné zastupiteľstvo žiada obecný úrad 
zabezpečiť pasívny prístup pre poslancov 
obecného zastupiteľstva a hlavnej kontro-
lórky do modulov systému URBIS pre Po-
dvojné účtovníctvo: objednávky, faktúry
a zmluvy.

Hlasovanie: 
Za: 4 Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantorí-
ková, Dárius Kutej, Pavol Ostrovský 
Proti: 4 Mgr. Dana Bajzíková, Mária Kala-
menová, Radovan Kolembus, Mgr. Mirosla-
va Švehlová

Uznesenie č. 72/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje
Návrh poslanca Dáriusa Kuteja na pre-
sun dopravného značenia na ceste I. triedy
(I/61) - informatívnej smerovej značky ozna-
čujúcej koniec obce „KOŠECA“ v smere na 
obec „LADCE“ (a samozrejme i v opačnom 
smere) až k informatívnej smerovej značke 
označujúcej začiatok miestnej časti „NOZ-
DROVICE“, čím by sa znížila maximálna 
povolená rýchlosť na 50 km/h  na uvede-
nom úseku a spojila sa miestna časť obce 
„NOZDROVICE“ s obcou „KOŠECA“.     
C: Ukladá
Prednostke Obecného úradu obce Košeca v 
termíne do 31. 3. 2015 zaslať schválené
a potrebné žiadosti na adresu všetkých in-
štitúcií uvedených v dôvodovej správe a to:                                                    
a) Slovenská správa ciest, Investičná vý-
 stavba a správa ciest, ul. M. Rázusa
 104/A, 010 01 Žilina



 Starosta obce Košeca sa po neschválení uznesenia na navrhovanú 
požiadavku vytvorenia poradného orgánu obecného zastupiteľstva - Ko-
misie pre časť Nozdrovice rozhodol využiť prejavený záujem aktivistov 
a dobrovoľníkov a vytvoril poradnú skupinu obyvateľov pre miestnu časť 
Nozdrovice. Jej úlohou bude posudzovanie špecifi ckých problémov a otá-
zok týkajúcich sa občanov miestnej časti Nozdrovice. Tieto kolektívne ná-
vrhy sa prostredníctvom starostu budú pravidelne predkladať na rokovanie 
obecného zastupiteľstva.

 Je smutné, že obecné zastupiteľstvo neprijalo návrh na vytvorenie 
poradného orgánu obce pre túto miestnu časť, ktorý bol predložený Mgr. 
Danou Bajzíkovou a ktorý vznikol z podnetu aktivitstov a dobrovoľníkov
z Nozdrovíc. Demokracia ukázala svoju negatívnu stránku, pretože z 9 po-
slancov podporili tento návrh len štyria (Švehlová, Kalamenová, Bajzíková, 
Kolembus), čo nebola väčšina. Ostatní poslanci, ako sa vyjadrili, nevidia 
dôvod, aby takáto komisia bola zriadená. Čo im môže vadiť na situácii, 
keď sa konečne občiansky aktivizmus prejavil mi ako starostovi nie je zná-
me, no ja túto ponuku dobrovoľníkov prijímam a chcem využiť potenciál na 

zlepšenie kvality života v miestnej časti Nozdrovice a chcem zabezpečiť, 
aby sa cítili ako súčasť Košece.

 Podľa rovnakého modelu starosta obce vytvoril aj poradnú skupinu 
obyvateľov pre Košecu. Do nej sa môžu prihlásiť aktivisti a dobrovoľníci, 
ktorí majú záujem sa venovať problémom a otázkam dotýkajúcich sa špe-
cifi cky určitých lokalít Košece. Požiadavky obyvateľov pri novo vytvorenom 
modeli budú smerovať zdola nahor (z poradných skupín do obecného za-
stupiteľstva), čo je prejavom úplnej otvorenosti samosprávy a zapojenia 
všetkých obyvateľov do rozhodovania.

 Záujemcovia o členstvo v poradných skupinách pre Nozdrovice a pre 
Košecu sa môžu prihlásiť starostovi osobne, telefonicky, e-mailom, cez 
Skype alebo Facebook. Kontakty na starostu obce: mobil: 0918 461 201, 
e-mail: starosta@koseca.sk, Skype: radomir.brtan, Facebook: https://www.
facebook.com/radomir.brtan
Ďakujem.

Bc. Radomír Brtáň - starosta obce Košeca

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch  na hlasovanie: 2127
Počet oprávnených občanov, ktorý sa vydali hlasovacie lístky: 489 
čo predstavuje 22,99% účasť

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 489
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 484
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 5

Otázka č. 1         Počet hlasov ÁNO: 470
              Počet hlasov NIE: 10
Otázka č. 2         Počet hlasov ÁNO: 460
              Počet hlasov NIE: 17
Otázka č. 3         Počet hlasov ÁNO: 450
              Počet hlasov NIE: 28 

„Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ vyhlásenej 
obcou Košeca na mesiac apríl 2015

1. Obecné zastupiteľstvo ustanovuje kon-
 trolnú a iniciatívnu komisiu v zložení:
Brtáň Radomír- starosta
Mgr. Švehlová Miroslava - zástupca starostu
Pavol Ostrovský - predseda komisie pre ŽP
a Palček Jaroslav, ktorej zasadnutie sa bude 
uskutočňovať podľa potreby.

2. V mesiaci apríl sa doporučuje vykonať
 na úseku 
A - Verejná zeleň
Park, cintorín, iné zelené plochy, vyhrabanie, 
pohnojenie ,prestrihanie a ošetrenie drevín, 
okopanie kríkov, atď.
Práce vykonajú:  členovia KZ, členky ÚŽ, žia-

ci ZŠ - Deň Zeme Zodpovední: pp. Jakuš, Ka-
lamen Peter, Ing. Jurenová Eva a Mgr. Šve-
hlová Miroslava

B - Športový areál
Úprava trávnatej plochy, svahov, ošetrenie dre-
vín a celková údržba budov a objektov za-
bezpečí podľa náplne práce správca ŠA.

C - Komunikácie a chodníky
Zabezpečiť zametanie chodníkov, úprava ciest
po výkopových prácach.
Zodpovední: starosta a zást. starostu

D - Budovy v správe obce
Zabezpečiť vyčistenie a údržbu Domu smútku
Malej zasadačky pri OcÚ - zabezpečiť vodu
Požiarnej  zbrojnice

Zodpovední: pp. Kalamen, Ing. Eva Jurenová,
Bugala ml., starosta a zást. starostu
V časti obce Nozdrovice upratať Osvetovú 
besedu a jej okolie
Zodpovedná: Mgr. Bajzíková Daniela

E - Vodné toky
Zabezpečiť vyčistenie studničiek v obci Koše-
ca a v časti Nozdrovice.
Zodpovedný: Surový Jozef

F - Zabezpečiť:
Údržbu areálu ZŠ a MŠ
Zodpovedné: Ing. Jurenová a Sláviková Jana st.
Vývoz konárov a domového odpadu
Zodpovední: Palček Jaroslav a starosta obce

Vypracovala: Mgr. Švehlová Miroslava

b) OR PZ Trenčín, ODI, Kvetná 7, 911 42
 Trenčín

c) Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozem-
 né komunikácie Trenčín, Hviezdoslavova
 3, 911 49 Trenčín

Hlasovanie: 
Za: 7 Mgr. Dana Bajzíková, Ing. Jozef Ďurech,
Mária Kalamenová, Ing. Janka Kantoríková, 
Radovan Kolembus, Dárius Kutej, Mgr. Miro-
slava Švehlová 
Zdržal sa: 1 Pavol Ostrovský

Uznesenie č. 73/2015
Obecné zastupiteľstvo

B: Schvaľuje
Návrh poslanca Dáriusa Kuteja na vyčlenenie 
sumy z kapitálového rozpočtu obce Košeca 
vo výške cca 290,- € potrebnej na zhotovenie 
a osadenie plastového okna v zmysle projek-
tovej dokumentácie na rekonštrukciu PZ, na 
objekte požiarnej zbrojnice, v priestoroch šat-
ní členov DHZ obce Košeca (pôvodná cenová 
ponuka na zhotovenie a osadenie okna vo fi r-
me ELASTIC Ilava bola vo výške 283,50 €).

Uznesenie č. 74/2015
Obecné zastupiteľstvo volí p. Juraja Barto-
ša st. za člena komisie pre školstvo, mládež 
a šport.

Uznesenie č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje určenie ce-
ny prevádzkových nákladov pri využívaní 
priestorov kultúrno-športového centra Koše-
ca podľa ustanovení kúpno-predajnej zmlu-
vy v zmysle posledného návrhu vlastníka ne-
hnuteľnosti, a to konkrétne cenu 20 €/1 ho-
dinu bez DPH. Ak by boli nahlásené akcie
s menším počtom ľudí, tie by sa mohli usku-
točniť na „balkóne“ nad športoviskami, kde 
sa odhaduje kapacita na 40 - 45 ľudí. Ak by 
priestor nevyhovoval podmienkam akcie, vie-
me vám poskytnúť sálu /nad Cukrárňou/ ak 
bude v čase akcie voľná. Pri využití balkóna 
alebo sály by bola sadzba znížená o polovicu 
-  na 10 €/1 hodinu bez DPH.



 Dobrovoľný hasičský zbor v Košeci, Okresný a Krajský výbor DOP 
SR v spolupráci so starostom obce a obecným zastupiteľstvom dňa 20. 
6. 2015 od 9.oo hod. organizujú na športovom areáli FK Košeca kraj-
ské kolo súťaže hasičských družstiev dorastu a dospelých. Súťaže sa 
zúčastnia víťazi okresných kôl trenčianskeho kraja, to je z okresov Po-
važská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové 
Mesto, Myjava, Partizánske a Prievidza. Súťažiť sa bude v štyroch ka-
tegóriách: dorastenky, dorastenci, ženy a muži, to je 36 družstiev, 324 
súťažiacich, v dvoch disciplínach: štafeta 8x50 m a požiarny útok. 
Družstvá majú v oboch disciplínach možnosť dvoch pokusov. Pri po-
žiarnom útoku budú súťažiaci striekať do nastrekových terčov. V šta-
fete sa beží 8 úsekov s rôznym náradím. V oboch disciplínach sa súťa-
ží na čas - čím menej sekúnd alebo minút, tým lepšie umiestnenie. Na 
dodržiavanie pravidiel bude dozerať zbor rozhodcov, v ktorom budú  
zastúpení rozhodcovia z daných okresov.  Ak sa nám podarí všetko 
dobre zvládnuť, hlavne organizačne, bude to pekná akcia, ktorou sa 
naša organizácia i obec budú prezentovať v rámci celého kraja.
 Týmto chceme pozvať všetkých občanov, aby prišli povzbudiť sú-
ťažiacich, veď bude na čo pozerať a prajeme im príjemný zážitok. Sa-
mozrejme strava a občerstvenie budú zabezpečené.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Výbor DHZ Košeca

 Dovoľujeme si vyzvať vlastníkov nehnuteľností, ktorí majú vedo-
mosť o svojom vlastníckom práve k pozemkom pod vybudovanými 
miestnymi komunikáciami, aby túto skutočnosť ohlásili na obecný úrad 
najneskôr do 30. 6. 2015. Vedenie obce sa bude snažiť v budúcnosti 

hľadať spôsoby, ako tento stav vyriešiť, preto je potrebné vyhotoviť 
databázu s potrebnými údajmi.  
 V ohlásení je nutné uviesť: vlastníka, číslo parcely, číslo listu vlast-
níctva, ulicu prípadne iné doplňujúce informácie. Ďakujeme.

 Podľa starých zvykov sa fašiangy začínajú 
v polovici zimy, po Novom roku / 6. januára, 
v Deň Troch kráľov/ a končia sa 40 dní pred 
Veľkou nocou.

 Pôvod majú v dávnom staroveku, no každý
národ pridal k nim svoje vlastné nápady. Na 
fašiangy sa hodovalo na domácich hostinách, 
kde sa stretávala rodina s rodinou, známi so 
známymi. Voľakedy sa na fašiangy každý 
chcel zabávať a hodovať. Poriadali sa karne-
valy. Masky - maškary veselo tancovali. Tešili 
sa všetci, starí i mladí.
 Fašiangový víkend začal v piatok karneva-
lom materskej školy. Tradičné tance a pocho-
vávanie basy sa tu tradujú už 20 rokov.
 Pre „veľkých“ pokračovala zábava v sobo-
tu. Účastníkov vítali usmiate krojované diev-
čatá a mládenci. Nechýbala ani tradičná fa-
šiangová maškrta, vysmážané šišky s lekvá-

rom. V kotlíku čakal vynikajúci guláš, v bufe-
te varené víno. Do tanca až do polnoci rezko 
hrala naša Dychová hudba Košečanka so 
svojimi sólistami Aničkou Skládalovou a Jož-
kom Pavlíkom. Krátko pred polnocou muzi-
kanti zahrali osobité a v Košeci tradované 
starodávne tance, ktoré vraj ľudia nevyne-
chali dokonca ani v čase vojny. Zatancovalo 
ich šesť párov a pridať sa mohol kazdý. Po 
úvodnej „Mazurke“ nasledoval valčík „Všichni 
se ptají, komu to hrají“.
 Na činel mohli prítomní muži fi nančne pri-
spieť pri tanci „Ručníčková“. Páry pokračovali 
v rytme tancom „Čapkaná“ a „Špacír polka“, 
v trojiciach vytáčali ženy muža a muž ženy v 
tanci zvanom „Hrachová“. V radoch oproti se-
be zatančili „Sotýš“. Tanečníčky ovievali par-
tnerov v „Kuvanej“, navzájom si hrozili a na-
rážali zadkami v tanci s názvom „Židovská“. 
Krokovo náročná a zaujímavá bola závereč-

ná „Krajc polka“. Vyvrcholením bol zábavný, 
čiste mužský tanec „Šugar“- had - zbojnícky 
tanec s metlou, kedy prvý tanečník sa snaži 
zasiahnuť niekoho a treba robiť všelijaké vý-
hybky, aby tanečníci aj spadli aj si neublížili.
 Prichodom polnoci sa objavil pohrebný 
sprievod. Muzikanti, farár, mládenci - miništ-
ranti, košecké dievčatá - plačky, oplakali a tra-
dičnou rozlúčkovou rečou odprevadili a „po-
chovali basu“ ...zbohom odpočívaj, basa pre-
milá, aby si sa k Veľkej noci vzbudila!
 Vďaka Dychovej hudbe Košečanka, učiteľ-
kám MŠ, kultúrnej komisii, Únii žien, deťom 
materskej školy, ich rodičom, prarodičom, 
účinkujúcim tanečníkom, ochotným ľuďom
a všetkým, ktorí sa týchto podujatí zúčastnili 
sa fašiangový víkend vydaril.
 Starodávne ľudové zvyky v našej obci urči-
te nevymrú a zachovajú sa pre ďalšie a ďalšie 
generácie.



 Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Košeci, by chcelo touto for-
mou poďakovať všetkým rodičom, sponzorom, priateľom školy, Obec-
ným úradom Košeca a Zliechov a fi rmám, ktorí podporili činnosť nášho 
združenia priamou fi nančnou dotáciou, darovaním 2 % dane, alebo 
účasťou na vianočnom benefi čnom koncerte, či školskom plese. 
 Za získané prostriedky sme pre deti zabezpečili balíčky na Miku-
láša a MDD, zakúpili nové skrinky do tried pre žiakov, skrine do ŠKD
a kabinetu, vnútorné vchodové dvere do budovy školy, nábytok do naj-
novšej triedy MŠ, športové potreby, nové učebné pomôcky, preplatili 
sme cestovné náklady na prepravu detí MŠ aj ZŠ na plavecký výcvik, 
zakúpili sme nové pletivo na ihrisko a svojpomocne ho vymenili, pri-
speli sme na hygienický program školy, zápis žiakov do 1. ročníka, 
imatrikuláciu, či noc v škôlke. Žiakom sme preplatili cestovné na vedo-
mostné a športové súťaže, nakúpili ceny na karnevaly a školské súťa-
že, najlepších žiakov sme odmenili na konci školského roka peknými 
knihami a pod.
 Keďže fi nančná situácia v školstve sa nezlepšuje, nezostáva nám 
iné, ako sa podieľať na fi nancovaní mnohých aktivít školy i naďalej. 
 Preto Vás i tento rok prosíme o darovanie 2 % zo svojich daní z príj-
mov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie. 

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše
2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní na-
šich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Va-
šich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:
 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy.

 Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu,
do vyhlásenia alebo daňového priznania treba uviesť
nasledovné údaje:

Obchodné meno alebo názov:  Rodičovské združenie
         pri ZŠ s MŠ Košeca
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:  Školská ulica 243/1, Košeca 243
Právna forma:         Občianske združenie
Identifi kačné číslo (IČO/SID):    17319617/1315

Za naše deti Vám vopred ďakujeme!

 19. 1. - 20. 1. 2015 sa na našej škole uskutoč-
nil zápis detí predškolského veku do 1. ročníka 
pre školský rok 2015/2016. Zapísaných je 32
žiakov z toho 11 dievčat a 21 chlapcov.
 Deti na zápise ukázali, že sú dobre priprave-
né na vstup do 1. ročníka, za čo treba poďakovať
pani učiteľkám z MŠ, ale i rodičom. Za svoju ši-
kovnosť boli odmenené sladkosťami, výrobkami 
spolužiakov zo školského klubu detí a diplomom, 
ktorý spečatil ich prijatie do základnej školy. Na 
začiatku nového školského roku ich čaká ešte 
jedno prekvapenie, a to kniha od pána starostu. 
 Prajeme im, aby sa cítili v škole dobre, našli 
si nových kamarátov a získali veľa nových po-
znatkov, za ktoré budú odmenené len výbornými 
známkami.

Mgr. Betka Surová

Dňa 3. 3. 2015 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili muzikálu s náz-
vom Na skle maľované v Žiline. V divadle hrali aj známi her-
ci: Ján Dobrík a Barbora Švidraňová. Témou predstavenia
bol život Juraja Jánošíka. Postavu Jánošíka hral Jaro Ga-
žo, ktorý nás upútal svojím krásnym spevom. Zaujali nás 
aj kulisy a rekvizity, ktoré dodávali muzikálu netradičnosť 
javiskového predstavenia. Všetci sme obdivovali najmä 
obrovskú maketu postavy Jánošíka.  Predstavenie sa všet-
kým veľmi páčilo. 

Tereza Kutejová, Samuel Pružinec,
Ivana Zermeghová

Už sa Fašiang kráti, viac sa nenavráti.
Staré baby plačú, že sa nevyskáču...

 V piatok 13. 2. 2015 sme sa my škôlkari trocha netradične stretli na tradičnom karnevale. Tentoraz v telo-
cvični ZŠ. Samozrejme za sprievodu našich rodičov. Tí nám pomohli premeniť sa na rozprávkové bytosti od 
výmyslu sveta. A my sme sa mohli takíto zamaskovaní vyskákať do vôle. Samozrejme aj pre radosť rodičov.
 Predškoláci tradične nacvičili so svojimi pani učiteľkami fašiangové tance: Ručníčkový tanec, Židovskú 
polku, Kuvanú, Špacír polku a Šugar. Predviedli ich za sprievodu dychovej hudby Košečanka. Aby muzika 
stíchla, na konci Fašiangov sa musí pochovať basa. Ako sa to robí, nám predviedli tieto päť až šesť ročné deti 
v typickom detskom podaní. 
 Vyvrcholil čas plesov a zábav. Do Veľkej noci nastáva čas pokoja. 

Alena Melicherová



 Stručná história a vymedzenie postavenia 
OKST v Košeci, v hierarchii celoštátnej or-
ganizácie Klubu Slovenských turistov, pri 
príležitosti 40-teho výročia jeho vzniku.

ODBOR KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
v Košeci je od roku 2003 nezávislým občian-
skym združením, s vlastnou právnou subjek-
tivitou, ktorého hlavnou úlohou a kľúčovým 
poslaním bolo je a pevne veríme, že naďalej 
zostane podpora a ďalší rozvoj najme pešej 
turistiky nielen na lokálnej, ale i na regionálnej 
a celonárodnej úrovni.
 Zároveň OKST v Košeci tvorí jednu zo 100
viek základným organizačných jednotiek, kto-
ré sú zoskupené prostredníctvom lokalite zod-
povedajúcich regionálnych rád vytvárajúci sa-
motnú celorepublikovú organizáciu s názvom 
Klub Slovenských Turistov s celkovým poč-
tom presahujúcim 10,000 členov.
 Sme hrdí nielen na fakt, že v Považskej re-
gionálnej rade patrí náš odbor, s ofi ciálnym 
počtom pohybujúcim sa okolo stovky riadne 
prijatých členov, k vôbec najväčším turistic-
kým spolkom v regióne, ale o to viac nás teší 
skutočnosť, že podstatnú časť z radov nad-
šencov pre turistiku tvoria deti a mladý ofi ciál-
ne zaradený do Turistického Odboru Mladých, 
ktorý pod vedením našich oduševnených čle-
niek vychovávajú ďalšiu turistickú generáciu.
 Náš odbor sa neustále snaží efektívne pri-
spôsobovať a pružne reagovať na neustále 
sa meniace a vyvíjajúce výzvy i požiadavky 
súčasnej doby, prinášajúcej zo sebou často 
však neľahké úlohy a komplikované problé-
my, s cieľom zostať modernou, životaschop-
nou a stále sa rozvíjajúcou organizáciou, kto-
rá bude i naďalej jedným z hlavných pilierov
a vzorov podpory aj rastu turistiky v našej obci
i jej bližšom či vzdialenejšom okolí.
 Túto našu snahu dokazujú a ilustrujú i naši-
mi členmi každoročne uskutočňované turistic-
ké akcie a projekty s cieľom budovania širšej 
tradície medzi, ktoré patria:
 - Štefanský výstup na Vápeč
 - Vítanie jari na Pancieri 
 - Trojkráľové stretnutie turistov na Sokole 
 - Pochod Okolo Košece

 Stručná história organizovanej turistiky i jej 
priamych, či nepriamych predchodcov v Ko-
šeci 
 

 Nepriameho a úplne prvého neformálneho 
predchodcu naše ho združenia, Odboru Klu-
bu Slovenských turistov v Košeci, by sme 
zrejme vypátrali, podľa dostupných prame-
ňov, v hlbšej minulosti a to v zoskupení vte-
dajšieho turistického krúžku založeného par-
tiou mladých zapálených ľudí plných entuziaz-
mu a nadšenia, ktorými boli RNDr. Jozef Gre-
gor, Vladimír Gregor, Ing. Pavol Riecky, Ing. 
Pavol Palček, Vojtech Letko, Jozef Sedláček, 
Juraj Petráš a Ján Popovič . Jeho prvým pra-
covným a neofi ciálnym názvom bol Turistický 
krúžok „Blesk - prúdy“. 

 Na základe uznesenia Československého 
zväzu telesnej výchovy bol v roku 1975 ofi ci-
álne, v rámci vtedajšej miestnej Telovýchov-
nej jednoty v Košeci, založený turistický od-
diel. Prvým predsedom 23 členného oddielu 
bol RNDr. Jozef Gregor. Prvými vlajkovými 
turistickými akciami boli turistické projekty, 
ktoré ešte i dnes môžeme každoročne vídať
v kalendári naše ho združenia vo viac či me-
nej upravenej a modifi kovanej podobe. Tými-
to turistickými udalosťami boli Vítanie jari na 
Pancieri, čo bolo vôbec historicky prvá turis-
tická akcia ešte len novovznikajúceho turis-
tického oddielu, a dnes už tradičný Zimný vý-
stup na Vápeč, ktorý sa dá smelo a bez pre-
háňania označiť za jednu z najpopulárnejších, 

najmasovejších výstupov v regióne a zrejme
vôbec najúspešnejší projekt v histórii košec-
kej turistiky (I keď formálne sa už neorgani-
zuje vybudovaná tradícia sa zdá byť neoch-
vejná a nezničiteľná). Zaujímavosťou pre mno-
hých rozhodne dozaista bude, že pôvodný 
výstup na Vápeč bol Vianočný a konal sa pra-
videlne v prvý sviatok Vianočný 25. Decem-
bra .Na súčasný štefanský termín, ktorý všet-
ci poznáme bol presunutý až o niekoľko rokov 
neskôr. 

 V neskorších rokoch o turistiku v čoraz väč-
šej miere záujem prejavovali mladšie ročníky 
detí a najme školskej mládeže. Tento záujem 
predstavoval hlavný impulz pre založenie Tu-
ristického odboru mládeže (TOM) pod vede-
ním pani učiteľky Mgr. Heleny Popovičovej. 
Jeho existencia však v roku 1996 zanikla, aby 
bolo znova obnovená v roku 2005 v novom 
šate pod taktovkou Mgr. Betky Surovej a Mgr. 
Zuzany Pavúčkovej, ktorú v roku 2010 vystrie-
dala pani Mgr. Michaela Pružincová. 
 Naša organizácia na pamiatku, pripomien-
ku a počesť zosnulých členov p. Jána Popo-
viča a Juraja Frýdeckého usporiadáva Memo-
riál - spomienkový výstup na Vápeč, ktorý sa 
koná každoročne v druhej polovici septem-
bra. 

Andrej Jakuš - člen OKST v Košeci

November 2012, spoločný autobusový zájazd OKST na vyhľadávaný vrch  Zvolen 1402,5 m. n. m.

V nasledujúcom období plánuje a  pripravuje práve tieto turistické akcie i  pochody: 

*zmeny v kalendári turistických akcii vyhradené,
ďalšie podrobnejšie informácie na ofi ciálnej internetovej stránke odboru:  http://www.okst-koseca.sk/

Leto 1975: Prvý výstup práve sa rodiaceho klubu na 
monumentálny vrchol Vápča. 
Zľava doprava: Alica Sihlovcová, Jozef Gregor, Ján Po-
povič, Vladimír Livinka, Vladimír Gregor, Mária Pal-
čeková, Alena Dananajová, Alena Dlhá, Pavol Pal-
ček, Jozef Sedláček, Emília Gajdošová, Juraj Petráš 
a Marta Gábelová.



 V stredu 18. 2. 2015, počas jarných prázdnin, sa žiaci tunajšej ZŠ 
spolu s rodičmi a pani učiteľkami vybrali  na poznávací výlet do Brna. 
 Našou prvou zastávkou bol hrad Špilberk - kasematy. Sú to pries-
tory bývalej väznice a mučiarne z čias Márie Terézie. Dozvedeli sme 
sa veľa  zaujímavého nielen o väznení, ale aj o celej histórii hradu
a mesta Brno. Stiesnené priestory a chlad väznice nám zostane na-
vždy v pamäti.
 Potom nasledoval výstup až ku katedrále Petra a Pavla v Brne. 
Katedrála je ozajstným skvostom Moravy. Mali sme čo obdivovať.
 Z katedrály sme sa vrátili pešo až k nákupnému centru Vaňkovka, 
takže žiaci si vyskúšali aj to, aká dôležitá je bezpečnosť vo veľkom 
meste.
 Výlet sa žiakom, rodičom aj učiteľom páčil. Tešíme sa na nasledu-
júci výlet.

Ulice, ktoré tvoria časť A sú: Hlavná, Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, Za parkom, Želiarska, Úzka, V slatinách, Dolný majer, Železničná, Krúžok, To-
        várenská, Bytovky, Nad brehom, Za Barborkou.
Ulice, ktoré tvoria časť B sú: Rudnianska, Zliechovská, Školská, Bálentova, Prúdy, Pekárska, Sadová, Pod Hôrkou, Športovcov, Pri tehelni.



MATRIKA MATRIKA HLáSIHLáSI

Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým priateľom a zná-
mym, susedom a spoluveriacim z Košece, za spoločných 28 ro-
kov, ktoré sme prežili v tejto obci. Od februára 2015 sme sa (po 
smrti mamy) presťahovali do Čadce, kde máme svoje rodinné 
korene a príbuzných. Nakoľko nebolo možné fyzicky každému 
známemu podať ruku na rozlúčku, dovoľte, aby sme tak učinili 
touto cestou. Ďakujeme za všetko dobré a prajeme celej obci 
Košeca pokojné a požehnané dni budúce. 

Rodina Pajanková


