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Podielové dane
 Takto sa nazývajú zdroje, ktoré dostá-
vame zo štátu na fungovanie samosprávy. 
Sú to vlastne prerozdelené dane z príjmov 
fyzických osôb, ktoré podľa určitého vzorca 
putujú napr. do obcí a miest na Slovensku. 
Financujeme z nich napríklad originálne 
kompetencie /základná umelecká škola, 
materská škola, školská jedáleň, družina, 
no i rôzne iné aktivity obce. Sú to penia-
ze, ktoré predstavujú najväčšiu časť nášho 
obecného rozpočtu v príjmovej zložke.
Vlastne sme na nich závislí. 
 V poslednej dobe sa v médiách objavili 
informácie, že samosprávy (obce a mestá) 
sú na tom veľmi zle kvôli nedofinancovaniu 
práve prostredníctvom podielových daní. 
Naša obec rovnako ako iné obce veľmi ne-
gatívne pociťuje absenciu týchto zdrojov, 
pretože oproti rovnakému obdobiu minulé-
ho roka nám prišlo za prvý polrok v tomto 
roku o cca 60.000,- EUR menej. Samozrej-
me, že nám tieto teraz chýbajú. Musíme 
čerpať z rezervy, ktorá na našich účtoch 
vznikala úsporami za uplynulé 3 roky fun-
govania. Šetrili sme na vývoze odpadu (za-
viedli sme separáciu), šetrili sme na spo-
trebách energií (elektrina, plyn,...)(vymenili 
sme okná na úrade, zasadačke, zmoderni-
zovali sme kúrenie na úrade,... atď.), šetrili 
sme nižšími výdavkami na právne a advo-
kátske služby (ukončili sme spor o tehelňu), 
ale i inými aktivitami. Spomínaná rezerva 
nám vydrží možno niekoľko mesiacov. Ak 
sa situácia nezlepší, naša obec rovnako 
ako iné obce nebude môcť zabezpečovať 
služby v takom rozsahu a takej kvalite, ako 
sme zvyknutí. Rozhodne nechceme nikoho 
strašiť, je však nutné informovať všetkých, 
ako to reálne je. Prvá reakcia ľudí znie: „Ja 
si platím dane v obci, tak chcem aby mi 
boli služby poskytované bez obmedzení.“ 
Dane za nehnuteľnosti (pozemky i stavby) 
vybrané obcou od občanov i podnikateľov 
by stačili približne na dva mesiace fungo-
vania našej samosprávy. Je to teda príjem, 
ktorý nezabezpečí celoročný chod. Poplat-
ky za odpad sú tiež obecným príjmom, kto-
rý je však celý použitý v priebehu roka na 
úhradu faktúr za odvoz a uloženie odpadu. 
Preto argumenty o platení daní do obce 
nevyriešia túto situáciu. My sa ju snažíme
ovplyvniť hlavne aktuálnym znížením vý-
davkov napr. na mzdy (júnová výplata bude 
pre starostu i zamestnancov úradu vo výš-
ke základných platov). Faktúry po splatnosti 
nemáme, takže svoje záväzky si zatiaľ do-
kážeme uhrádzať bez nejakých problémov. 
Iné to môže byť o 2 mesiace, pretože ak sa 
dovtedy obce nedofinancujú, môžeme byť
svedkami nepríjemných situácií, ktoré spô-
sobila kríza a najmä absencia potrebných 
pravidiel pri zasielaní podielových daní zo 
štátneho rozpočtu do tých našich - obec-
ných.

Oprava cesty na ulici Dolný majer
 Obyvatelia časti spomenutej ulice sú 
plní radosti a šťastia, pretože ich želanie 

sa konečne stalo skutočnosťou. Miestna 
komunikácia pred ich príbytkami je oprave-
ná a ešte „smrdí“ novotou. V rámci našich 
finančných možností sme zrealizovali nový 
asfaltový povrch a odstránili jej havarijný 
stav. Radosť majú určite aj tí, ktorí túto uli-
cu využívajú napr. na prejazd a prechod k 
železničnej stanici. Radi by sme pokračo-
vali a urobili aj iné časti obce, no v dnešnej 
dobe musíme byť vďační, že sa nám vyhý-
bajú tragédie v podobe povodní a s tým 
súvisiace škody. Pri pohľade na problémy 
ľudí v postihnutých oblastiach si hovorím, 
že musíme byť radi za to čo máme a že si 
musíme veľmi vážiť to čo máme, lebo o po-
minuteľnosť týchto vecí sa presviedčame 
každým dňom. 

Vývoz elektroodpadu 
 Separovanie a s tým súvisiaca prevádz-
ka zberného dvora nám v uplynulých dňoch 
priniesla príjem do odpadového hospodár-
stva vo výške 176,55 €. Podarilo sa nám 
odovzdať všetok vami odovzdaný elektro-
odpad spoločnosti oprávnenej na jeho li-
kvidáciu. Ďakujeme všetkým, ktorý starý
či pokazený spotrebič odovzdali obci a po-
mohli tým ďalšiemu zlepšeniu výsledku od-
padového hospodárstva v našej obci. Staré 
chladničky, pračky, televízory, mikrovlnne 
rúry, počítače, rôzne drobné spotrebiče a 
pod. môžete do zberného dvora samozrej-
me odovzdávať i naďalej. 

Studňa na obecnom cintoríne
 Voda sa v dnešnej dobe zdá byť samo-
zrejmosťou. Keď sme však zostali bez vody 
na miestnom cintoríne, museli sme nájsť 
východisko z tejto situácie. Dom smútku 
aj cintorín bol napojený na rozvod vody z 

družstva. Potom, ako družstvo prestalo 
fungovať a odsťahovalo dobytok z dvora, 
prestal aj ich odber vody z fabrického zdro-
ja. Ak by sme zostali ako jediný odberateľ, 

faktúry za dodávku vody by sa mesačne 
šplhali do závratných výšok kvôli únikom 
vody niekde na dlhočiznej trase. Preto sme 
sa rozhodli vybudovať radšej vlastnú stud-
ňu priamo na cintoríne. Niekoľko mesiacov 
sme boli odkázaní na zásobovanie pro-
stredníctvom cisterny. Toto je už minulos-
ťou a vodu v dome smútku aj na cintoríne 
už máme z vlastného zdroja. Chcem všet-
kým poďakovať za trpezlivosť.

Používanie obecného auta....
 Tak ako patrí k práci starostu 24 hodi-
nový pracovný čas, tak patrí aj starostovi 
zákonná možnosť využívať k svojej práci 
tzv. funkčné požitky. Sú nimi napr. mobil-
ný telefón, notebook, kancelária, alebo 
osobné auto. Starosta nepoužíva automo-
bil na súkromné účely, on ho používa bez 
obmedzenia na to, aby bol kedykoľvek čo 
najskôr k dispozícii v prípade udalosti, kto-
rá si vyžaduje jeho prítomnosť. Starosta 
je napríklad predsedom krízového štábu 
obce, ktorý musí zasiahnuť vždy, keď si 
to situácia vyžiada. A toto sa žiaľ plánovať 
nedá, tak preto kdekoľvek sa starosta po-
hne, môže /má právo/ využívať dopravný 
prostriedok slúžiaci k výkonu jeho funkcie 
- v tomto prípade obecný osobný automo-
bil. Tento bol zaobstaraný prostredníctvom 
leasingu, ktorý sme už zaplatili - skončili a 
automobil už je vlastníctvom našej obce. 
Tak, ako je to normálne všade v podobne 
veľkých obciach na Slovensku.

Ako sa získavajú prostriedky
z fondov EÚ...
 ...samé z neba nepadajú. Preto si do-
volím v skratke vysvetliť ako to prebieha. 
Veľ a sa o tejto téme rozpráva, no niektorí 
stále presne nevedia, čo všetko taká žia-
dosť o dotáciu obnáša. A hlavne, že nie 
každá žiadosť je úspešná.
 Celý balík peňazí, ktorý nám Európska 
únia „odklepla“ je rozdelený na niekoľko 
tzv. operačných programov - napr. životné
prostredie, konkurencie schopnosť a hos-
podársky rast, regionálny operačný pro-
gram a pod. Každý tento program riadi 
niektoré z našich ministerstiev a na základe 
opatrení, na ktoré sa každý tento program 
delí vyhlasujú tzv. VÝZVY. Každá výzva má 
presné pravidlá, oprávnených žiadateľov a 
oprávnené či neoprávnené výdavky a po-
vinné prílohy. 
 Ak sa niektorá z týchto výziev stretne 
s našim plánom na rozvoj obce, môžeme 
podať projekt. Podanie projektu a výšku 
spoluúčasti odsúhlasuje svojim uznesením 
obecné zastupiteľstvo. Bez ich súhlasu by 
sme projekt podať nemohli. Jednou z naj-
dôležitejších a zároveň i najnákladnejších 
povinných príloh k všetkým investičným 
projektom je projektová dokumentácia a 
stavebné povolenie. Tie musia byť k pro-
jektu priložené v čase jeho podávania bez 
záruky na pridelenie nenávratného finanč-
ného príspevku. Ďalším dôležitým krokom, 
je nájsť vhodného partnera, ktorý nám po-



môže s prípravou a podaním samotnej žiados-
ti a ďalších náročných povinných príloh ako je 
napr. finančná analýza, ktoré bez potrebných 
skúseností nie je možné správne vypracovať. 
Celá žiadosť sa podáva osobne, alebo poštou.
Po skontrolovaní formálnej stránky zvykne byť 
obec vyzvaná na doplnenie chýbajúcich, či 
opravu nesprávnych náležitostí. Túto možnosť 
má len raz, ďalšie dopĺňanie, či naťahovanie 
termínu nie je možné. My sme zatiaľ vždy všet-
ko včas stihli. Po úspešnom podaní žiadosti 
má ministerstvo oficiálne 90 dní na to, aby nám 
oznámilo výsledok. Väčšinou im to trvá dlhšie a 
nie vždy prídu dobré správy. Nás zatiaľ najviac 
potešilo schválenie dotácie na Základnú školu. 
 Schválením nenávratného finančného prí-
spevku však naša práca nekončí. Počas reali-
zácie je potrebné podávať pravidelné monitoro-
vacie správy, fotografie a v neposlednom rade 
žiadosti o refundáciu finančných prostriedkov. 
Celý proces pri základnej škole trval zatiaľ viac 
ako dva roky a ešte ďalších 5 rokov nás čakajú 
monitorovacie správy, v ktorých musíme sledo-
vať vybrané ukazovatele. Dotácie z fondov EÚ 

sú behy na dlhé trate a ich získanie nie je jedno-
duché. Úspechy tešia, no naša snaha sa končí 
aj neúspechom. Napriek opakovaným žiados-
tiam za uplynulé tri roky sa nám zatiaľ nepodari-
lo získať dotáciu na materskú školu, zberný dvor 
či preplatenie kotolne v ZŠ.... No nevzdávame 
sa a žiadosti na uvedené podávame a budeme
podávať pri každej ďalšej výzve až do roku 
2013.
V tomto roku naša šanca skončí.

Dotácia pre Stredisko evanjelickej
diakonie v Košeci.
 Niektorých ľudí rozhorčilo uznesenie OZ o 
dotácii pre Stredisko evanjelickej diakonie v Ko-
šeci.
Treba vysvetliť, o čo vlastne išlo:
 Dotknuté finančné zdroje boli získané na zá-
klade žiadosti o pridelenie účelových finančných 
prostriedkov pre rozvoj infraštruktúry podanej 
obcou na Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR . Obcou preto, lebo v tomto prípade 
bola oprávneným žiadateľom. V súčinnosti a za 
veľkej pomoci s vedením SED, pánom Brečem, 

pánom Marcinom a pani Kušnírovou, ktorí poda-
nie tejto žiadosti iniciovali, boli tieto prostriedky 
úspešne získané a zaslané z ministerstva obci 
Košeca. Ako už bolo spomenuté, sú to účelové 
prostriedky a tieto sa dajú použiť iba na účel, 
ktorý bol uvedený na žiadosti. Peniaze boli ur-
čené na zateplenie objektu SED (nového bloku 
„C“) a zakúpenie časti potrebného vnútorného 
vybavenia. Obec následne uznesením tieto pro-
striedky „posunula“ SED a tie budú použité v 
zmysle zmluvy, ktorú obec so SED podpísali.
Neboli to teda zdroje obecné, boli to všetko 
zdroje cudzie - získané. Hovorí sa, že šikovným 
patrí svet. Tu musím ešte dodať, že vďaka ši-
kovnosti ľudí zo Strediska evanjelickej diakonie 
môžeme v obci rátať s ďalšími 20 miestami v 
domove dôchodcov a zariadení sociálnych slu-
žieb. Gratulujem, týmto sa nemôže pochváliť ani 
susedné mesto Ilava. Na úplné dovybavenie no-
vého bloku sa podarilo získať ďalších 30.000,- €,
ktoré sú rovnako účelovo viazané pre SED v Ko-
šeci.

ZO DŇA 18. MAREC 2010

Uznesenie č. 12/2010
 OZ zrušuje uznesenie č. 26/2009 o odpredaji tehelne.

Uznesenie č. 13/2010
 OZ schvaľuje vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj areálu bývalej
 tehelne. Ide o nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce vedené na
 liste vlastníctva č. 1 v k.ú. Košeca: pozemky - parcelné čísla: 274/2
 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 16268 m2, 274/3 - Zastavané
 plochy a nádvoria o výmere 360 m2, 274/4 - Zastavané plochy a ná-
 dvoria o výmere 363 m2, 274/11 - Zastavané plochy a nádvoria o vý-
 mere 382 m2, 274/12 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 262
 m2, 274/13 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2, 274/14
 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1181 m2 a stavby - umiestne-
 né na parcelných číslach: 274/11 - sklad laminátová budova súpisné
 číslo 74, 274/12 - sociálno-prevádzková budova a garáže súpisné čís-
 lo 75, 274/13 - administratívna budova súpisné číslo 1028. Rozhodujú-
 cim kritériom pre výber najvhodnejšej ponuky bude prepočítaná po-
 núknutá cena za 1 m2 vypočítaná zo súhrnu celkovej plochy ponúka-
 ných pozemkov. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neprijať
 ani jednu z ponúk, pokiaľ budú finančne nevýhodné pre obec. O pri-
 jatí najvýhodnejšej ponuky bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo,
 ktoré uznesením môže schváliť odpredaj uvedeného obecného ma-
 jetku. Ponuku uverejniť v celoslovenských médiách a na internete aj
 v anglickom jazyku. 

ZO DŇA 22. APRÍL 2010

Uznesenie č. 14/2010
 OZ schvaľuje: investíciu do opravy miestnej komunikácie ulica Dolný
 Majer v celkovej výške do 17.000,- €. Odporúča sta rostovi obce vy-
 zvať 3 spoločnosti na predloženie cenových ponúk.

Uznesenie č. 15/2010
 OZ schvaľuje: Investíciu do vybudovania studne v areáli cintorína a
 napojenie na jestvujúce rozvody vody do domu smútku aj do odber-
 ných miest na cintoríne slúžiacich na zavlažovanie v maximálnej hod-
 note 1.700,- €.

ZO DŇA 20. MÁJ 2010

Uznesenie č. 16/2010
OZ schvaľuje vyhlásenie výberového konania na dodávateľa prác v sú-
vislosti s rozšírením STL plynovodu v lokalite ulica Nad brehom v zmysle 
projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Štefancom č. 6/2010.

Uznesenie č. 17/2010
 OZ schvaľuje zriaďovaciu listinu školskej knižnice.

ZO DŇA 14. JÚNA 2010

Uznesenie č. 19/2010
 OZ schvaľuje odpredaj obecného pozemku v katastrálnom území ob-
 ce Košeca parc. č. KNE 469 identifikovaného geometrickým plánom
 zo dňa 14.5.2010 vyhotoveného geodetom Bc. Milanom Masarykom.
 V zmysle uvedeného geometrického plánu sa neknihovaná parcela
 č. KNE 469 rozdeľuje na viacero parciel stavu C pričom obecnými sú
 v novom stave parcely č. KNC 438/13 o výmere 106 m2 a KNC 438
 126 o výmere 20 m2. Predmetné pozemky budú odpredané za cenu
 10,- €/m2. Priamy odpredaj sa realizuje na základe žiadosti od fy Sklo-
 mat, s. r. o. IČO 31634559 v prospech žiadateľa.

Uznesenie č. 20/2010
 OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Košeca.

Uznesenie č. 21/2010
 OZ schvaľuje rokovací poriadok komisií pri OZ v Košeci

Uznesenie č. 22/2010
 OZ schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Košeca.

Uznesenie č. 23/2010
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci
 výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom realizácie projektu s názvom „Zber-
 ný dvor obce Košeca“
  a) výšku celkových výdavkov na projekt: 509.931, 31 €
  b) výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 509.931,31 €
  c) výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových
   oprávnených výdavkov: 25 496, 57 € (768.109,67 Sk)
  d) spôsob financovania projektu: vlastné zdroje

Uznesenie č. 24/2010
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
  a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na
   realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného
   osvetlenia v obci Košeca“, ktorý je realizovaný obcou Košeca
  b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

Uznesenie č. 25/2010
 OZ schvaľuje výšku vstupného na kúpalisko vo výške rovnakej ako
 v minulom roku:
 Dospelí a deti od 16 rokov: celý deň 1,40 € po 16-tej hodine 0,70 €
 Deti do 15 rokov: celý deň 0,60 € po 16-tej hodine 0,30 €

Uznesenie č. 27/2010
 OZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 116/2007 o vetu: Toto uznesenie
 sa nevzťahuje na zamestnancov prijatých podľa § 50 i) zákona
 č. 5/2004 Z.z.



 V čísle 1-2010 Košecko-Nozdrovických 
novín na strane č. 2 sa v informáciách starostu 
objavil článok o štrkopieskoch, o jeho snahe pre 
všetkých občanov Košece niečo vybojovať.

 Úvodný predvolebný žalospev o akejsi neak-
ceptovateľnosti jeho osoby prechádza na „bojo-
vé“ klamstvo, že investori podpísali v r. 2007 
nájomnú zmluvu s predsedom Urbárskeho spo-
ločenstva. Tvrdí, že nepredpokladá, že by mal 
predseda sám rozhodovať. Pravda je taká, že 
zmluvu investor uzavrel s Urbárskym pozemko-
vým spoločenstvom v Košeci a nie s predsedom. 
Rovnako nie je pravdou, že o podpise rozhodol 
sám predseda. Zmluvu podpísali dvaja poverení 
členovia výboru.

 Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemko-
vého spoločenstva v marci r. 2007 schválilo 
uzavretie zmluvy a poverilo výbor spoločenstva 
k rokovaniu o zmluve a k podpísaniu zmluvy. 
Výbor prerokoval návrh obsahu zmluvy. Každý 
člen výboru sa k zmluve vyjadroval (jeden člen 
dal svoje pripomienky písomne) a bol dosiah-
nutý súhlas všetkých členov výboru s obsahom 
zmluvy. Taktiež výbor poveril dvoch členov (Če-
pela, Paseka), aby zmluvu podpísali, čo sa aj 
stalo. Takýto postup je v súlade so zákonom č. 
181/1995 Z. z. O pozemkových spoločenstvách, 
ktorý vyžaduje k právnym úkonom podpis dvoch 
členov štatutárneho orgánu, ktorým je výbor 
spoločenstva.

 Z akých zdrojov čerpal informácie starosta 
a prečo prekrúca fakty s cieľom škandalizovať 
nielen predsedu, ale aj celý výbor spoločenstva, 
vie asi len sám starosta. Možno to zodpovedá 
jeho zámerom.

 V roku 2007 došlo k podpisu nájomnej zmlu-
vy a došlo aj k zápisu zmluvy do katastra nehnu-
teľnosti. Tento zápis má za následok, že podľa 
zákona o miestnych daniach daňová povinnosť 
pri dani z nehnuteľnosti u pozemkov prechádza 
z prenajímateľa na nájomcu. Kompetentným na 
rokovanie o dani z nehnuteľnosti sa stal nájomca 
a nie predseda Urbárskeho pozemkového spo-
ločenstva. Toľko by o tom mal vedieť aj starosta. 
Pokiaľ píše starosta, že došlo k zmene kultúry 
dotknutých parciel z ornej pôdy na ostatné plo-
chy, tak treba povedať, že tieto pozemky nikdy 
neboli vedené ako orná pôda. Boli zapísané ako 
trvalé trávne porasty. Ich zmenu sme v katastri 

nežiadali, zistili sme ju iba náhodne a doteraz 
nám kataster túto zmenu neobjasnil, ani na aký 
podnet zmenu vykonal. 
 Nepravdivé je tiež tvrdenie starostu, že sa 
všetko robilo a stále robí potajme, aby nikto o 
ničom nevedel a že už tretí rok sú pozemky pre-
najaté, ale vlastníci z prenájmu nemajú ani euro. 
Môžeme preukázať, že aj keď sa ešte neťaží 
štrk, za ktorý bude prenajímateľ platiť, Urbárske 
spoločenstvo neutrpelo žiadnu hospodársku
ujmu.

 Starosta sa chce v očiach košeckej verej-
nosti postaviť do pozície osoby, na ktorú chce 
niekto preniesť zodpovednosť za prípadný ne-
úspech realizácie zámeru ťažby štrku a že Ur-
bárske spoločenstvo nebude mať peniaze pri-
činením starostu, lebo ich bude musieť zaplatiť 
na dani obci.

 Prehlasujem, že sme počas obnovenej exis-
tencie Urbárskeho spoločenstva ani v najlep-
šom roku za ťažbu neutŕžili milión slovenských 
korún, čím by došlo k zrušeniu zmluvy a nedo-
šlo by k úprave daňovej povinnosti, potom by 
miliónovú daň obci naozaj nebolo možné zapla-
tiť. Myslím si, že aj správca dane by mal vyrubo-
vať daň s prehľadom a nie podľa svojich potrieb. 
Daňovník by mal byť správcovi dane dôstojný 
partner a nie ponížený prosebník.
 Nepochopiteľným sa mi zdá hanlivý zmysel 
vety, citujem: „ On odháňa investorov, ktorí nám 
tu chcú vybágrovať velikánsku jamu, zobrať bo-
hatstvo a ešte aj dobre zarobiť. Nejaké drobné 
sa možno ujdú aj všetkým členom Urbárskeho 
spoločenstva - koľko to však bude a kedy ???
Vie to niekto?“, koniec citátu.

 Na rozdiel od starostu, členovia výboru to 
vedeli spočítať a podľa toho aj konali. Vedia aj 
to, že peniaze môžu získať až po začatí ťažby 
a po úhrade faktúr nájomcom za odvezený štrk. 
Aj tu je nepochopiteľný postoj starostu, ktorý 
už v r. 2007, ešte pred podpísaním zmluvy, pri 
návšteve investora na Obecnom úrade, inves-
torovi sľuboval pomoc. Pri ďalších rokovaniach 
sa nevyjadroval o „velikánskej jame“, ale o ja-
zere, či vodnej nádrži s možnosťou rekreácie, 
či rekreačného potápania, ktorého je vraj priaz-
nivcom. Teraz je ale tento investor podľa neho 
iba „devastantom“ prírodného prostredia, ktorý 
chce zobrať bohatstvo a ešte aj dobre zarobiť. 

Je však otázkou, či má starosta pre svoje te-
rajšie subjektívne tvrdenia aj objektívne vecné 
argumenty.

 V závere článku starosta konštatuje, že vý-
nosy (teda už nie pár drobných) sú fajn pre pár 
stoviek spoluvlastníkov a že im na ne nikto ne-
siaha. Dane sa podľa neho ujdú všetkým oby-
vateľom. Uvádza, čo všetko sa môže z daní za-
bezpečiť.
 Dovolím si vysloviť svoj názor aj k otázke 
daní. Platenie daní nie je nič neobvyklé. V na-
šom prípade sa ale stala pozoruhodnosť. Daň 
bola vyrúbená už na základe uzavretej zmluvy o 
nájme, čo by bolo normálne, pokiaľ by jej výška 
bola rovnaká ako pre iné subjekty obhospodaru-
júce poľnohospodársku pôdu. V našom prípade
bola zvýšená dvadsaťnásobne. Potom z dane, 
ktorá mala byť vo výške niekoľko sto EUR (nie-
koľko tisíc slovenských korún) táto daň dosiahla 
výšku prekračujúcu jeden milión slovenských 
korún, teda niekoľko desiatok tisíc EUR.
 A to sa ešte ani neschválilo povolenie na 
ťažbu, teda nevznikol zdroj príjmov z ktorého 
by sa daň platila. Toto sa nepáčilo investorovi a 
nám tiež nie. Naše kritické postoje, ktoré neboli 
verejné, ale iba na pôde výboru Urbárskeho po-
zemkového spoločenstva a na pôde obecného 
zastupiteľstva, smerujú proti spôsobu zdanenia 
zmluvy a nie voči osobám, ktoré sú ich nositeľ-
mi. Nie je to náš problém, ak sa niekto vidí v 
nedobrom rozhodnutí ako osoba. Mala by však 
vidieť kúsok dopredu, aký môže mať účinok ne-
uvážené rozhodnutie. Objektívny obraz o osobe 
sa vytvára predovšetkým podľa jej skutkov.

 Z obsahu zverejnenej informácie mal vznik-
núť dojem, že Urbárske pozemkové spoločen-
stvo v Košeci neriadi výbor spoločenstva a ne-
kontroluje dozorná rada, ale iba sám predseda 
čo je pochopené ako urážka týchto volených 
orgánov spoločenstva. Môžem prehlásiť, že 
predmetná zmluva bola vo výbore viackrát hod-
notená a upravovaná a nie je dielom jednotliv-
ca. Prezentované tvrdenia bude môcť a musieť 
starosta preukázať orgánom k tomu určeným. 
Ak jedna strana v rovnakom čase niečo tvrdí 
a druhá strana to popiera, nemôžu mať obidve 
strany pravdu.

Ing. Ľudovít Čepela, predseda UPS v Košeci 
(príspevok uverejnený

bez štylizačných korektúr redakcie)
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Pri voľbách do NR SR, ktoré sa uskutočnili dňa 12. júna 2010 bolo v Obci Košeca celkom zapísaných 2150 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 1408 voličov, čo predstavuje 65,48 %-tnú účasť.

POČET PLATNÝCH ZÍSKANÝCH HLASOV PRE JEDNOTLIVÉ POLITICKÉ STRANY:



REAKCIA STAROSTU:

 Je pravdou, že pán predseda urbáru 
vie písať pekne a kvetnato, no jeho prí-
spevok má veľkú chybu krásy, hlavne po-
kiaľ ide o podstatu veci. Ja som článkom 
nechcel riešiť len to, že on sám podpiso-
val zmluvu o nájme (ja ju dokonca ani ne-
mám k dispozícii, len som ju videl), ja som 
chcel riešiť hlavne to, že on ako predseda 
by mal ustrážiť to, čo podpisuje. (Mimocho-
dom - dobrý predseda si aj tak presadí na 
výbore vždy to čo chce on! Je to nepísa-
né pravidlo a ľudia to tak vnímajú.) To, že 
on dostatočne nekomunikuje od začiatku 
môjho volebného obdobia so mnou, ne-
znamená, že by nemal komunikovať napr. 
s poslancami obecného zastupiteľstva. 
Veta: „Daňovník by mal byť správcovi dane
dôstojný partner a nie ponížený proseb-
ník“ je pravdou, ale v tomto prípade zá-
stupca daňovníkov - urbárnikov dva roky 
nesleduje dianie v obci, inak by vedel, že 
všeobecne záväzné nariadenia obce o 
miestnych daniach stanovujú inú - vyššiu 
sadzbu dane pre oblasť Veľkého Komár-
na za Váhom pre ostatné plochy. Ak pán 
predseda tvrdí, že nevedel o zmene kultú-
ry na liste vlastníctva z trvalých trávnatých 
porastov na ostatné plochy, načo je teda 
on, načo funguje výbor, keď nestrážia 
majetok všetkých urbárnikov a dva roky 
o niečom, čo súvisí s ich činnosťou a ich 
vlastníctvom nevedel. Osobne si myslím, 
že o tom vedel veľ mi dobre. 
 Ospravedlňujem sa za nesprávny údaj, 
že išlo o ornú pôdu, ale pomýlilo ma to, že 
táto pôda bola obhospodarovaná - oraná 
(teda ak si dobre pamätám), rozhodne vy-
užitie pozemkov v posledných rokoch ne-
súhlasilo s tým, že by to mali byť trvalé 
trávnaté porasty. V zásade je to aj tak jed-
no, pretože vyňatie z pôdneho fondu sa 
rovnako dotýka ornej pôdy ako aj trvalých 
trávnatých porastov.
 Miestne dane majú slúžiť na zabezpe-
čovanie samosprávnych funkcií obce, tak
ako sú uvedené v § 3 ods. 4 zákona o 
obecnom zriadení. Obec, v záujme zabez-
pečenia týchto funkcií, robí kroky, ktoré 
niekedy nie sú populárne, ale sú v dnešnej 

ťažkej dobe nevyhnutné. Jedným z týchto 
krokov bolo využitie našej právomoci ur-
čiť sadzbu dane odlišnú pre určité územie 
obce. Sú viaceré cesty, my ideme cestou 
najmenšieho zla pre všetkých obyvateľov, 
pretože, pokiaľ by sme zvyšovali dane za 
nehnuteľnosti plošne, pre všetkých, do-
stali by sme veľa rodín do neriešiteľného 
problému - ako zaplatiť dane, keď na to 
nemajú peniaze. Investor s týmto výdav-
kom ráta, takže si ho môže napríklad pre-
mietnuť aj do predajnej ceny ťaženého a 
spracovaného materiálu. To je v dnešnom 
trhovom mechanizme samozrejmosťou.
 To, že obec chce, aby daňovník za-
platil daň za pozemky je úplne normálne, 
je to daňovníkova povinnosť, ktorú si do 
tejto chvíle za rok 2009 ani za rok 2010 
nesplnil. A obec v tomto prípade vôbec ne-
zaujíma, či na predmetných pozemkoch 
už sa ťaží, alebo neťaží štrk. Pre nás je 
záväzné vydané a schválené nariadenie 
a v ňom stanovená výška daní. Tu nie je 
rozhodujúce, či už niekto vytvára zisk svo-
jou činnosťou, tu platí daňovník za to, že 
vlastní (resp. má prenajaté) ostatné plo-
chy vhodné na ťažbu štrkov a pieskov. 
Pán predseda chcel svojim tvrdením azda 
navrhnúť obci, aby dane požadovala, až 
keď investor bude zarábať na ťažbe. Ale 
to môže byť aj o päť - desať rokov! Netre-
ba si mýliť pocity a želania s faktami. Fak-
tom je aj naďalej, že naša obec nebráni a 
ani doteraz nebránila investorovi s ťažbou 
začať! Na to akosi pán predseda pozabu-
dol. Ešte raz opakujem, investor stojí na 
tom, že kladné stanovisko k zámeru ťažby 
, ktorý predložil na Ministerstvo životného 
prostredia SR, nedostal od obce Pruské 
a ani od mesta Ilava. Môj osobný postoj 
je taký, že investor musí nájsť alternatívu, 
ktorá bude vyhovovať hlavne občanom, 
ktorí sa proti tomuto zámeru postavili. A 
to boli občania Savčiny a Podvažia. Pokiaľ
ide o ochranu prírody a životného pro-
stredia, tiež tu máme zodpovedné orgány, 
ktoré rozhodnú, čo je možné a čo nepovo-
lia, takže k tejto téme sa vyjadria odborníci 
a ja dám na ich názor.
 Ešte sa vrátim k určeniu daňovníka. 
Pán predseda asi rovnako zabudol, ako 

prišiel do mojej kancelárie s pánom Pa-
sekom a hľadali sme možnosti, ako vyrie-
šiť vzniknutú nepríjemnú situáciu. Ako 
som im ja vyhľadal potrebné ustanovenie
zákona o dani z nehnuteľnosti, ktoré ur-
bárske spoločenstvo „oslobodilo“ od po-
vinnosti platiť dane za ostatné plochy v 
oblasti Veľkého Komárna. Toto ustanove-
nie obci dovolilo určenú daň vyrubiť ná-
jomcovi , čiže Štrkopieskom Hrubá Borša. 
Takže kto chce dobre aj pre urbárnikov aj 
pre všetkých občanov Košece? Keby som 
nechcel pomôcť, resp. nechcel komuniko-
vať, nikdy by sa v mojej kancelárii toto 
stretnutie neuskutočnilo. Ja však komuni-
kovať chcem. My máme zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva vždy verejné a môže 
na ne ktokoľvek prísť. Ja som však na za-
sadnutie výboru urbárskeho spoločenstva 
pozvaný ako starosta obce nebol nikdy!
A to je na zamyslenie.
 Ale to ešte určite nie je koniec, pretože 
pánovi predsedovi začne tiecť do topánok 
až potom, keď prokurátor určí, že daň aj 
platobný výmer je v poriadku a v súlade s 
platnou legislatívou a nájomca bude mu-
sieť dane obci zaplatiť za oba roky (2009 
aj 2010) naraz. Potom nastúpi komuniká-
cia predsedu urbáru s nájomcom, ktorý 
možno bude chcieť, aby v zmysle podpí-
sanej zmluvy o prenájme uhradil urbár za-
platené dane nájomcovi. A môj prvý člá-
nok vznikol presne kvôli tomuto možnému 
riziku, pretože treba ľuďom vysvetľovať, 
ako to vlastne všetko bolo, ako to je a ako 
to bude.
 Takže celkovo zhrniem: pán predseda
pochopil môj článok tak ako on chcel a ako 
to on cíti, nie tak ako bol napísaný a my-
slený! Ani v jeho reakcii sme sa nedozve-
deli, koľko teda členovia urbáru dostanú 
za ťažbu, ako to teda vypočítali. A ako to 
vlastne počítali, keď nezohľadnili vstupné 
údaje, ktoré ich výpočet zásadne menia?
 Toto je posledný komentár k téme štr-
kopiesky, urbár, obec, do času, pokiaľ ne-
budeme mať vyjadrenie od prokuratúry, 
daňového úradu a iných zainteresova-
ných subjektov.

Radomír Brtáň
starosta obce

 Veselosť a radosť, rozptýlenie a uspokojenie, to je hra. Najbež-
nejšia a najprirodzenejšia činnosť detí v predškolskom veku. Hra, 
forma pozitívnej, nekonfrontačnej metódy spolupráce v oblasti ci-
tov, komunikácie, tvorivých síl, poznania.
 Pri príležitosti sviatku Dňa detí organizujeme v našej materskej 
škole viac hrových a mimoriadnych akcií.
 Od „Kolobežkových pretekov“ neodradil deti ani drobný dážď. 
Malí i veľkí si zasúťažili, zabojovali a získali „naozajstnú“ medailu 
športovca.
 1.júna počasie vôbec neprialo našim plánom, ale využili sme 
alternatívne aktivity v interiéri. 
 Žiaci dramatického krúžku ZUŠ pri ZŠ a MŠ v Košeci nám prišli 
zahrať divadlo „O dvanástich mesiačikoch“ a scénku „Pampúšik“.
 Navštívili nás v MŠ i príslušníci Polície, ktorí si s deťmi pria-
teľsky pobesedovali.
 S plánovanou celodennou celoškolskou akciou na štadióne 
sme čakali na lepšie počasie. Bol to deň plný hier, pohybových ak-
tivít, dokonca deň bez spánku, čomu sa hlavne predškoláci veľmi 
potešili.

 Deti v „Rozprávke o Červenej čiapočke“ hľadali kvety pre starú 
mamu, oboznamovali sa ako sa treba správať v lese a dokonca 
stretli „vlka“, ktorého sa im podarilo premôcť pri preťahovaní la-
nom.
 Nadšene pomáhali pri opekaní, pochutnávali si na obede von-
ku v prírode. Pri stretnutí s posádkou Záchrannej služby sa obo-
známili s príčinami možného poškodenia zdravia. Vyskúšali si, aké 
je to byť ošetrovaný, obväzovaný, hrali sa na záchranárov, spolu-
pracovali.
 Dohodnuté máme ešte stretnutie s hasičmi, psovodmi, privíta-
me profesionálne bábkové divadlo, pripravujeme sa na olympiádu 
OFDM Slovenska a predškoláci sa tešia na „Noc v MŠ“, ktorá bude 
ich rozlúčkou a určite dlho rezonujúcim zážitkom.
 Hra v našej MŠ je užitočná a príjemná.
 Aj smutné, upršané dni môžeme hrami meniť na krásne chvíle 
pohody a šťastia.

Alena Melicherová



S BLÍŽIACIM SA KONCOM VOLEBNÉHO OBDOBIA SME SA ROZHODLI POLOŽIŤ POSLANCOM
NÁŠHO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NIEKOĽKO OTÁZOK

TÝKAJÚCICH SA ICH PÔSOBENIA VO VEDENÍ OBCE. PRINÁŠAME VÁM PRVÚ ČASŤ ICH ODPOVEDÍ.
OSTATNÍ DOSTANÚ PRIESTOR V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE NAŠICH NOVÍN.

 Som hlboko presvedčený o tom, že za všetko dianie v obci, 
dobré aj zlé, môže skutočne občan. Presvedčili ste ma o tom Vy, 
samotní občania obce Košeca. Presvedčili ste ma tým najlepším 
možným spôsobom, a to umiestnením obce Košeca na prvom 
mieste v súťaži obcí a škôl 3Z (Znižuj Znovupoužívaj Zrecykluj).  
 Pri preberaní ceny na 6. konferencii Enviromentálnej techniky 
5. mája v Banskej Bystrici som sa úprimne tešil, že v tomto prípade 
občan svojou aktivitou môže aj za takýto pozitívny výsledok. Vy-
hlasovateľ súťaže Priatelia Zeme - SPZ chceli poukázať na pro-
blémy s odpadmi, ktoré sa už snaží riešiť viacero samospráv 
pozitívnou cestou. Preto hodnotili hlavne pokrok v odpadovom 
hospodárstve. Súťaž bola vyhlásená v dvoch kategóriach: obce 
a školy. Uskutočnila sa vďaka projektu ,,Viac recyklácie, menej 
znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 V kategórii obec sa hodnotil dosiahnutý pokrok v odpadovom 
hospodárstve.Hlavná sledovaná oblasť boli komplexnosť systému 
odpadového hospodárstva, informovanosť obyvateľstva a množ-
stvá komunálnych odpadov, ktoré v obci vznikajú. V tejto kategórii 
sa umiestnila na prvom mieste ako obec s najvýraznejším pokro-
kom, ktorá v priebehu dvoch rokov, prakticky od nuly, vybudovala veľmi 
kvalitný systém odpadového hospodárstva práve naša obec Košeca.

 Ceny pre víťazné obce a školy, napríklad poradenstvo v odpa-
dovom hospodárstve, či ekovýchovné exkurzie odovzdával Martin 
Valentovič, predseda organizácie Priatelia Zeme - SPZ, podľa kto-
rého za najvýznamnejšiu časť ocenenia považuje získanú prestíž 
a publicitu, vďaka ktorým sa o úspechoch a šikovnosti obcí a škôl 
môže dozvedieť celé Slovensko a je to najlepšia odpoveď pre tých, 
podľa ktorých sú takto efektívne systémy na Slovensku nemožné.
V krátkej chvíľke ďakovného príhovoru nášho pána starostu, dr-
žiac v rukách prekrásne ocenenie, ručnú prácu z keramiky, sa mi 
pred očami vynárali útržky toho, čo sme všetko absolvovali pri bu-
dovaní odpadového hospodárstva.

 Ako sme začínali analýzou obsahu smetných nádob, doslova
sa prehrabávajúc do posledného kúsku v odpadoch. Ako sme 
často bojovali s ľahostajnosťou, ktorá je podstatným problémom 
ochrany životného prostredia pri neadresnom odsudzovaní ano-
nymných vandalov. V médiach sa často prezentujú občianske akti-
vity orientované proti ťažbe surovín alebo výstavbe spaľovní. Proti 
malému ,,neškodnému“ ekologickému vandalizmu na vlastnej ulici 

sa však neozve nik. Veď načo? Dym z horiaceho kontajneru alebo 
zo spaľovaného odpadu zo záhrady predsa neškodí zdraviu na 
toľko, ako splodiny s komína spaľovne, ktorá má filtre hádam na 
všetko, okrem ľudskej ľahostajnosti.

 Pekný príklad ako sa môže bojovať s ľahostajnosťou ukázal 
náš občan p. Ján Černuška, ktorý si vyžiadal od rómskych tak-
zvaných výkupcov autobatérii potvrdenie o oprávnení nakladať
s nebezpečným odpadom. Vedel, že sa im jedná iba o olovo a obal 
s kyselinou z batérií končí väčšinou odhodená niekde v priekope.
Najskôr sa vyhrážali, ale keď naznačil, že zavolá políciu, tak rýchlo 
odišli z našej obce. Takže občan môže za všetko. Aj za to, či sa 
budú pohybovať po našej obci takýto neohlásení ekologický van-
dali, alebo autobatérie skončia legálne odovzdané na zbernom 
dvore so zabezpečeným ďalším recyklovaním. Komisia pre život-
né prostredie touto cestou vyjadruje pánovi Černučkovi svoj obdiv 
a poďakovanie.

 Ak na miesta fiktívnych vinníkov nedosadíme konkrétne mená, 
k náprave nikdy nedôjde. Preto obecný úrad riešil odvážne ekolo-
gický vandalizmus aj v mnohých priestupkových konaniach. Na-
priek nepríjemnostiam pri budovaní zberu a zhodnocovaní komu-
nálneho odpadu sme verili našim občanom a parametre systému 
sme nastavovali viac menej optimisticky. Ocenenia, ktoré naša 
obec získala hovoria jasnou rečou. Cesta odpadového hospodár-
stva našej obce, po ktorej sa vydali všetci, ktorým záleží na život-
nom prostredí je správna. Otázku angažovaného prístupu k sepa-
rovanému zberu si musí každý položiť a vyriešiť najskôr vo svojom 
vnútri a podľa toho sa správať nielen v okolí vlastného bydliska, 
ale aj v celej obci.
 V súčasnej dobe sa nezapojilo do zeparovaného zberu už len 
65 rodín. Som optimista a verím, že toto číslo sa v blízkej dobe 
ešte zmenší.

 Podaná žiadosť na pridelenie financií za účelom vybudovania 
moderného zberného dvora a jej prípadné schválenie by posunula 
hranice toho, za čo všetko môže občan.Verím že úspešná prezen-
tácia našej obce bude tomu nápomocná. V svojom mene ďakujem 
všetkým, ktorí sa pričinili o vybudovanie odpadového hospodár-
stva, ktoré sa stalo príkladom aj pre ďalšie obce na Slovensku.

Predseda kom.živ.prostredia
Ladislav Brtáň

1. Ako ste konkrétnymi krokmi ovplyvnili 
chod našej obce z postu poslanca/poslanky-
ne obecného zastupiteľstva?

Ladislav Brtáň - Myslím si, že prvým konkrét-
nym krokom, ktorým som ako poslanec ovplyv-
nil chod našej obce bol môj návrh týkajúci sa 
systému vykurovania ZŠ.

Magdaléna Belková - Podporou a prijatím uz-
nesení, ktoré boli potrebné pre rozvoj našej 
obce.

Miroslava Švehlová - Z postu poslankyne a zá-
roveň zástupkyne starostu som počas starosto-
vej neprítomnosti vykonávala bežné úkony sú-
visiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a 
so zabezpečením chodu obecného úradu. Ako 
zástupkyňa starostu mám kompetenciu sobášia-
cej a tiež sa zúčastňujem rôznych kultúrnospo-
ločenských a ďalších podujatí.

2. Čo ste za uplynulé 4 roky zabezpečili, 
urobili ako poslanec/poslankyňa OZ v pros-
pech našej obce?

Ladislav Brtáň - V úzkej spolupráci so staros-
tom obce ako aj členmi komisie pre živ. prostre-
die sa mi podarilo zabezpečiť v prospech našej 
obce taký systém odpadového hospodárstva, 
ktorý je podľa získaných ocenení príkladom i pre
ostatné obce na Slovensku.
Magdaléna Belková - Zachovala som všetky 
akcie, ktoré vyplývali z mojej pozície KK. Obno-
vila som tie pozabudnuté ako napr. fašiangy, 
voz na Veľkú noc. Vytvorili sme novú akciu 
„Annabál“. Zohnala som s pomocou p. Švehlo-
vej príspevky na kroje pre ženy z ktorých som 
vytvorila skupinu na tancovanie fašiangových 
tancov a zároveň aj spevácku skupinu, ktorá 
účinkuje pri rôznych podujatiach. Samozrejme k 
tejto skupine patria aj muži. Sú to prevažne mla-
dí chlapci, ktorý nielen tancujú, ale aj absolvujú 
Veľkú noc. Na túto akciu tiež treba zaistiť kone 
-voz, hudbu a mládež.
Miroslava Švehlová - Za uplynulé 4 roky som 
sa venovala hlavne vydávaniu Košecko - Noz-
drovických novín a kultúrnej oblasti v našej obci.

3. Koľko ste predložili dokumentov z vlastnej 
iniciatívy na schválenie v OZ a čoho sa týkali?

Ladislav Brtáň - Založenie kompostoviska na 
cintoríne. Vyčistenie plochy za domom smútku.
Založenie komunitného kompostoviska na uli-
ci Prúdy. Spolu s občanmi likvidácia nelegál-
nej skládky odpadu oproti ihrisku na Prúdoch, 
úprava zdevastovanej plochy pred mostom k 
pálenici. Výroba kompostérov pre bytové domy. 
Čistenie okolia veľkoobjemových kontajnerov pri
ich každoročných vývozoch. Každoročné čiste-
nie potoka. Individuálna údržba verejného pries-
transtva v okolí svojho bydliska. Zbieranie odpa-
du pri cestách do prírody a mnohé ďalšie.
Magdaléna Belková - 0
Miroslava Švehlová - Podala som návrh VZN 
č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a 
dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území obce Košeca. Tento návrh VZN 
bol v decembri 2009 OZ schválený.



4. Na koľkých brigádach skrášľujúcich na-
šu obec ste sa zúčastnili?

Ladislav Brtáň - VZN o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi 
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu-
šia malými zdrojmi znečisťovania. VZN o ochra-
ne drevín a o vydávaní súhlasu na výrub dre-
vín a krovitých porastov. Prevádzkový poriadok 
obecného kompostoviska. Návrh na podporu 
domáceho kompostovania. Návrh na zníženie 
poplatku za vývoz KO o20% pri domácom kom-
postovaní. Návrh na zakúpenie prívesu na vývoz 
fekálií. Návrh preventívneho opatrenia na zber 
použitých batérií priamo distribútormi. Návrh na 
účelné vynakladanie finančných prostriedkov v 
odpadovom hospodárstve - zabezpečiť systém 
evidencie smetných nádob. Návrh na stiahnutie 
veľkoobjemových kontajnerov. 

Magdaléna Belková - 0
Miroslava Švehlová - Brigádnickej činnosti sa 
venujem pravidelne, každý rok 2x (v apríli a v ok-
tóbri) organizujem v obci mesiac zvýšenej pra-
covnej činnosti. Keďže som učiteľka, do brigád-
nickej činnosti zapájam aj žiakov tunajšej ZŠ.

5. Koľko spoločenských akcií uskutočňova-
ných obcou ste osobne podporili počas prí-
prav aj počas samotných podujatí?
Ladislav Brtáň - Nacvičovanie starých tancov 
na fašiangovú zábavu pri začiatku obnovy tra-
dícií. Prednášky o kompostovaní.

Magdaléna Belková - Všetky.

Miroslava Švehlová - Na spoločenských ak-
ciách sa zúčastňujem pravidelne, čo vidieť aj 
na internetovje stránke www.koseca.sk, napr. 
(uvítanie detí do života, fašiangová zábava, An-
nabál...)

6. Ako často ste sa stretávali s občanmi na-
šej obce na zorganizovaných stretnutiach o 
aktuálnych problémoch, ktoré ľudí trápia? 
Boli ste na nejakom?
Ladislav Brtáň - S občanmi som prakticky v 
každodennom styku, nakoľko sú na moju oso-
bu neustále kladené otázky týkajúce sa hlavne 
odpadového hospodárstva a sťažností v oblasti 
živ. prostredia. Najviac otázok som pravdepo-
dobne zodpovedal pri monitoringu smetných 
nádob, kontrolách nelegálnych skládok a zave-
dení VZN o odpadoch do praxe.

Magdaléna Belková - Takmer na všetkých.
Miroslava Švehlová - Na webovej stránke s 
občanmi nediskutujem, dávam prednosť osob-
ným pohovorom a stretnutiam.

7. Koľkokrát ste odpovedali na otázky ob-

čanov na našej webovej stránke www.kose-
ca.sk, resp. diskutovali ste takto niekedy s 
našimi občanmi?
Ladislav Brtáň - Som pripravený odpovedať 
priamo každému konkrétnemu občanovi. Ne-
uznávajúc anonymitu, urobil som výnimku a od-
povedal som anonymne iba dvakrát na otázky 
anonymného pisateľa týkajúce sa spaľovania 
odpadu a kompostovania orechového lístia.
Magdaléna Belková - Stretávam sa s ľuďmi z 
ulice, keď je potreba pýtam sa starostu.
Miroslava Švehlová - Na zorganizovaných 
stretnutiach sa stretávam s občanmi pravidelne, 
napr. (pri riešení otázok: vodovodu, kanalizácie, 
kompostovanie...)

8. Koľko článkov ste napísali do našich no-
vín? Koľko do regionálnych prípadne celo-
slovenských periodík?

Ladislav Brtáň - Do košeckých novín posielam 
príspevky viac menej pravidelne. 

Magdaléna Belková - cca 7

Miroslava Švehlová - Keďže pracujem ako šéf-
redaktorka Košecko - Nozdrovických novín, pra-
videlne do týchto novín prispievam článkami.
K písaniu vyzývam aj pedagógov a žiakov tunaj-
šej ZŠ.

9. Zvolali ste niekedy ako poslanec/poslan-
kyňa pracovné stretnutie s občanmi, ktorí 
bývajú na tej istej ulici ako Vy?

Ladislav Brtáň - Uprednostňujem komunikáciu 
s občanmi neformálnu tzv. od domu k domu, pre-
tože je pri nej uvoľnenejšia atmosféra. Osvedči-
la sa mi pri pozývaní na prednášky, na brigádu, 
alebo pri monitoringu živ. prostredia. 

Magdaléna Belková - Stretávam sa s tými ľuď-
mi a odpovedám im

Miroslava Švehlová - Pracovné stretnutie som 
neorganizovala, ale som osobne navštívila ob-
čanov a riešila s nimi otázky zavedenia kanali-
zácie a vodovodu.
10. Zúčastnili ste sa ako občan na verejných 
stretnutiach o dôležitých dokumentoch obce 
ako sú napr. PHSR, ROEP a iné?

Ladislav Brtáň - Zúčastnil som sa na verej-
nom stretnutí o dokumente PHSR, plánovanej 
výstavbe kanalizácie. 

Magdaléna Belková - áno

Miroslava Švehlová - Na verejných stretnu-
tiach sa s občanmi samozrejme tiež stretávam.

11. Máte vôbec čas sa venovať práci poslan-
ca/poslankyne OZ popri zamestnaní? Koľko 

času mesačne v priemere venujete príprave 
na rokovania OZ? 
Ladislav Brtáň - Ako živnostník musím často 
krát prispôsobiť svoj pracovný čas požiadavkám 
zákazníka a priznám, že práci poslanca sa v 
mnohých prípadoch venujem na úkor svojej ro-
diny. Čas venovaný príprave na rokovania OZ je 
individuálny. Prípravu na OZ, v mojom prípade 
napríklad pri tvorbe VZN, naštudovaní nespo-
četného množstva zákonov a smerníc možno 
rátať mesačne už na dni. 
Magdaléna Belková - Áno, podľa potreby cca 
1 hod.

Miroslava Švehlová - Čas venovať sa práci 
poslankyne samozrejme mám, inak by som túto 
funkciu nevykonávala. Týmto chcem zároveň 
poďakovať za trpezlivosť a podporu mojej rodi-
ne a hlavne manželovi.

12. Prihlásili ste niekedy našu obec do neja-
kej z mnohých vyhlásených súťaží pre obce 
a mestá?
Ladislav Brtáň - Myslím si, že aj na základe 
mojej poctivej práce bola obec pripravená za-
pojiť sa do vyhlásených súťaží a dosahovať vý-
borné výsledky. 

Magdaléna Belková - Nie

Miroslava Švehlová - Neprihlásila som našu 
obec do žiadnej z vyhlásených súťaží, ale pra-
videlne som hlasovala za najkrajšiu obec Slo-
venska.

13. Požiadali ste niekedy Vy osobne o získa-
nie nejakého grantu/dotácie určeného/urče-
nej pre obec?
Ladislav Brtáň - Túto oblasť zastrešuje v plnom 
rozsahu obecný úrad.

Magdaléna Belková - Nie

Miroslava Švehlová - Vypracovala som projekt 
,,Modernizácia a elektronizácia žiackych knižníc“.
14. Čo považujete za Váš najväčší osobný 
úspech v práci poslanca/poslankyne OZ?

Ladislav Brtáň - Ak som presvedčil občanov, 
že kroky, podniknuté v oblasti nakladania s od-
padmi, som robil s najlepším vedomím a svedo-
mím pre prírodu a pre nich samotných, tak to by 
som považoval za môj najväčší osobný úspech 
v práci poslanca. 

Magdaléna Belková - Že sa mi podarilo zveľa-
diť a udržať kultúrny a spoločenský život v obci.
Miroslava Švehlová - Úspechy mojej práce vo 
funkcii poslankyne, nechám na posúdenie ob-
čanom.

 V školskom roku 2009/2010 končí v našej základnej škole povinnú školskú dochádzku celkovo 26 žiakov - 25 žiakov 
deviateho ročníka a 1 žiak siedmeho ročníka. Voľba strednej školy je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Na základe svo-
jich predstáv a schopností, po starostlivom zvažovaní, pre ktorú strednú školu sa rozhodnúť a následnom splnení kritérií 
pre prijatie boli žiaci na stredné školy prijatí nasledovne:

            gymnázium         5 žiakov  
            stredná priemyselná škola    2 žiaci 
            stredná odborná škola 5. ročná   2 žiaci 
            stredná odborná škola 4. ročná   9 žiakov
            stredná odborná škola 3. ročná  7 žiakov 
            odborné učilište 2. ročné    1 žiak

Všetkým žiakom prajem, aby sa im splnili predstavy o ich  ďalšom štúdiu a aby sa na zvolených školách čo najlepšie 
pripravili pre svoje budúce povolanie a pre život.

Mgr. Eva Vojteková, výchovný poradca ZŠ s MŠ Košeca



 sa uskutočnilo hneď v sobotu na športovom areáli obce. Pracovníci ZŠ s MŠ v Košeci v spo-
lupráci s Kultúrnou komisiou pri Obecnom úrade Košeca a Úniou žien v Košeci pripravili tak, ako 
po iné roky, pre všetky deti, rodičov, príbuzných... podujatie plné hier, súťaží a zábavy. 
 Po otvorení podujatia starostom obce pánom Brtáňom sa všetci - malí i veľkí - prešli rozpráv-
kovým lesom, plným rozprávkových postáv, stvárnených staršími žiakmi školy. Všetci detskí 
účastníci prechádzky cestou - tí menší i s pomocou príbuzných - riešili úlohy a hádanky, ktoré im 
rozprávkoví hrdinovia pripravili. Z rúk členiek Únie žien za to získavali prostredníctvom pečiatok 
iniciály poslednej hádanky... No a samozrejme za jej uhádnutie a absolvovanie celej rozprávkovej 
cesty ich na konci čakala „sladká odmena“ z rúk tých najznámejších - rozprávkového kráľa a 
kráľovnej. 
 Podujatie pokračovalo na miestnom športovom areáli, odkiaľ si žiaci odnášali vecné ceny za 
víťazstvá v športovo-zábavných súťažiach i „ pomaľované tváričky“. Pre potešenie a spríjemnenie 
všetkým vyhrávala dychová hudba Košečanka a tí, ktorí vyhladli a vysmädli sa mohli občerstviť v 
bufete, či opiecť špekáčiky pri ohni. 
 Za príjemné chvíle treba poďakovať všetkým, ktorí sa organizačne či sponzorsky na usporia-
daní podujatia podieľali.

redakcia novín

 Pri príležitosti MDD pripravilo vedenie ZŠ s MŠ v Ko-
šeci pre žiakov poučenie i zábavu. Najskôr to bolo astro-
nomické zábavno-vzdelávacie predstavenie - Virtuálny ves-
mír, na ktorom mali možnosť získať žiaci 4. - 9. ročníka 
najnovšie poznatky z rôznych prírodovedných oblastí, pre-
dovšetkým však z astronómie a fyziky. Prednášateľom bol 
skúsený pedagóg z Katedry fyziky Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity, ktorý pri svojej prednáške využíval 
najmodernejšie multimediálne technológie. Jednotlivé te-
matické celky oddelil zábavnými súťažami a piesňami.
 Mladším žiakom sa v tom čase predviedli členovia lite-
rárno-dramatického odboru ZUŠ v Košeci s rozprávkami 
Pampúšik a O dvanástich mesiačikoch.
 Po prestávke, počas ktorej všetci žiaci dostali balíčky 
od RR, pokračoval program zábavným vystúpením kúzel-
níka a artistu.
 Škoda len, že tomuto peknému dopoludniu, ktoré bolo 
venované deťom, neprialo počasie a sprevádzala ho za-
chmúrená obloha a dážď.

Mgr.Palčeková Alena
zástupkyňa riaditeľky základnej školy

19. mája 2010 sme slávnostne uvítali do života
týchto najmladších občanov našej obce:

Rebeka Filipová
Denisa Mazáňová

Alex Ďurmek
Collin Anton Canins

Aneta Gabrielová
Natália Lacková

Erika Fišerová
Christian Sirný

Kristína Slivošová
Sofia Brtáňová
Paulína Dlhá



 V nedeľu 30. mája o 10. hodine sa v na-
šom farskom kostole Nanebovzatia Panny 
Márie v Košeci odohrala slávnosť prvého 
svätého prijímania. V živote 50 detí našej 
farnosti, pripravených na túto udalosť nastá-
va nová životná etapa. Od tohto okamihu sa 
budú môcť stretávať pri bohoslužbách so ži-
vým Pánom Ježišom vo svätom prijímaní.
A to je dôvod, aby sme sa všetci trochu viac
zamysleli nad svojím sviatostným životom.
 Život sa niekedy prirovnáva k rieke. Po-
môžme si však iným symbolom - stromom. 
Strom, ktorý predstavuje život každého z nás,
zasadili kedysi naši rodičia. Spoločne pripra-
vili pôdu, podmienky, aby sa mohol hlboko 
zakoreniť. Ak k podmienkam pridali aj vieru, 
postarali sa o veľmi pevnú oporu pre svoj 
mladý stromček. Nikto z nás nebol hneď 
veľkým, dospelým stromom, ale len takou 
útlou vetvičkou, ktorá potrebovala oporu, zá-
zemie, pomoc. V krste sa k tomuto stromče-
ku dostala voda večného života. Začal v ňom 
rásť Boží život. Každý správny stromček po-
trebuje ošetrovanie, tvarovanie. Tým je pre 
nás spytovanie svedomia a následná svätá 
spoveď. Sviatosť zmierenia, ktorá nás má 
vždy odstrihávať od hriechu a vracať na ces-
tu k Bohu. Pre každý rast je potrebná prime-
raná výživa. Výživu potrebuje strom, výživu 
potrebuje naše telo - preto prijímame pokrm, 
výživu potrebuje naša duša. Niektorí došli 
vo svojom duchovnom živote ďalej. Prijali i 
ďalšie sviatosti, ktoré pomáhajú človeku ešte 
viac sa zúčastňovať na Božom živote.
 Každý život má svoj zmysel. Ani náš 
strom života tu nie je na okrasu. Má prinášať 
ovocie. Aké je naše ovocie? Je dobré? Kva-
litné? Alebo červivé a nahnité? Potom je v 
našej moci to zmeniť.

 Aj tento školský rok sa deti tunajšej 
ZŠ zrekreovali v škole v prírode. V mesia-
ci apríli túto možnosť využilo 46 žiakov 
1. - 4. ročníka.
 V prekrásnom prostredí neďalekého 
Vršatského Podhradia si vyskúšali týždeň 
bez rodičov. Bez problémov to zvládlo aj 
15 prvákov, ktorí boli v škole v prírode 
po prvýkrát. Veď okrem učenia chodili 
na vychádzky, hrali sa, učili sa, ako sa 
majú správať v prírode a chrániť ju. Na 
ich bezpečnosť dozerali pani učiteľky a 
o popoludňajšie spestrenie programu sa 
starali animátori.
 A tak majú naše deti znova veľa no-
vých zážitkov, na ktoré budú určite dlho 
spomínať.

Mgr. Švehlová

A EŠTE NIEČO Z ŠvP A ZÁROVEŇ
... Z našej tvorby

Chlapci v ŠvP poskladali (naozaj len za 
pár minút) takúto báseň. Ukázali, že aj 
básnické talenty máme v našej škole.

SLOVENSKO

Slovensko naše krásne je,
každý je rád, že tu má korene.

Tatry sú krásne a jazyk tiež,
taká je pekná tá naša reč.

Každý Slovák musí byť hrdý,
že máme Slovenský raj,
ten náš malebný kraj.

A k tomu ešte krásne hrady,
aj na tie je každý hrdý.



 Ďalší Košečan, na ktorého sme si trocha „posvietili“ 
je Tomáš Chalúpek. Tomáš bude mať o pár dní 19 rokov 
a venuje sa vyrezávaniu z ovocia a zeleniny - carvingu.

 Keďže sme vedeli, že sa Tomáš zúčastnil viacerých 
súťaží a dokonca sme ho zahliadli aj vo vysielaní TV 
dovolili sme si ho ešte pred rozhovorom „vygoogliť“. Do-
zvedeli sme sa, že jeho meno je vďaka jeho šikovnosti 
najčastejšie spomínané v správe o vyhodnotení školské-
ho roka 2008/2009 Strednej odbornej školy obchodu a 
služieb v Púchove, ktorú Tomáš navštevuje.
 Okrem toho sme zistili, že Tomáš sa zúčastnil a bol 
veľmi úspešný na rôznych národných i medzinárodných 
súťažiach, napr.:
Joerges Junior Carving Cup 2008 v Banskej Štiavnici
CZECH CARVING CUP 2008 Černá Louka v Ostrave
Carving cup Slovakia v rámci výstavy Danubius Gas-
tro 2009 v Bratislave
Junior Carving Cup Třebíč 
Melounový festival Praha Zličín Kat.C

 Tomáš nás očakával v pracovnom zápale. Práve totiž 
vyrezával červený melón na svadbu a v miske s vodou 
mal už pripravenú holubičku a zopár ružičiek. Melón ne-
odložil, tak sme ho počas jeho vyrezávania aj vyspoveda-
li. Trému nemal, na publikum je zvyknutý zo súťaží. Rad-
šej má však súťaže, na ktoré treba priniesť hotové dielo. 
Prvé čo nás zaujímalo boli pripravené výtvory... 

Tomáš, z čoho sú? 
 Holubička je z bielej reďkovky a ružičky sú z mrkvy. 
Ešte niečo dorobím a na záver to umiestnim na vyrezáva-
ný melón. (Počas rozhovoru nám Tomáš predviedol vyre-
závanie ružičiek z mrkvy, červenej reďkovky i z uhorky.)
 
Potrebuješ na vyrezávanie
potrebné špeciálne nástroje? 
 Samozrejme, zopár nožíkov, dlátka a napríklad aj 
mamine vykrajovačky na koláče. 

Koľko súťaží si už absolvoval? 
 Veľmi veľa. Väčšinu za školu ale aj individuálne. 
Väčšina pohárov a medailí je preto v škole. Riaditeľ však 
sľúbil, že keď školu skončím, tak mi ich zopár dá. Doma 
mám len diplomy a niekoľko medailí.

Máš za sebou veľa úspechov,
kedy si s vyrezávaním začal? 
 V prvom ročníku na strednej škole, takže momentál-
ne vyrezávam už štvrtý rok.

Čo bolo prvé čo si vyrezal?
 Keď sme začínali, tak nás učila majsterka. Prvé boli 
len také jednoduché malé veci - lupienky, malé kvetinky, 
nič zložité. Potom časom aj melóny, cviklu...

Vtedy Ťa to chytilo? 
 Hej, hneď od začiatku sa mi celkom darilo.

Koľko krát sa Ti podarilo porezať sa? 
 Nespočetne veľa krát, keď sa šmykne nôž... ešte stá-
le sa stáva.

Z čoho všetkého si už vyrezával? 
 Takmer zo všetkého. Najčastejšie melóny, lebo to ľu-
dia najviac chcú na svadby a pod. Raz som vyrezával z 
jednej čínskej zeleniny, z ktorej výtvor vydrží približne 4 
až 5 rokov ako čerstvý.
 Ďalej často z bielej reďkovky, reďkovky, cukety, pa-
priky. Používajú sa aj čili papričky, ale už som vyrezával 
napríklad aj z cibule či cesnaku.
Z cesnaku??!? 
Áno, z toho sme robili snežienky. 

A z čoho vyrezávaš najradšej a naopak? 
 Najradšej mám tekvice, tie majú celistvú dužinu. Me-
lón sa nie vždy podarí dobre kúpiť bývajú sypké, alebo 
napríklad ako tento čo práve vyrezávam - nie je pekne 
červený. A naopak? Také snáď ani nič nie je. Čo mi príde 
pod ruku, to „zarežem“...

Dá sa vyrezávať aj napríklad hrášok? 
Hrášok sa dá, ale len dekoratívne, trocha ho narezať do „V“. 

Koľko stojí tento Tvoj koníček?
 Náradie je dosť drahé, celá sada - kufrík s nožmi a 
dlátkami stojí asi 8.000,- CZK. Ten nôž s ktorým vyrezá-
vam stál 33,- €.
 Mimo sezóny je drahé aj ovocie či zelenina. Niekedy 
sa stane, že melón praskne tak treba prasklinu zamasko-
vať, ale nie vždy sa to dá. Stalo sa mi to práve v decem-
bri, keď boli melóny drahé a museli sme kúpiť druhý.

Koľko trvá vyrezať jedno dielo?
 Takýto melón cca 4-5 hodín. Sadnem k tomu a poma-
ličky režem. Najdlhšie som robil tri dni tekvicu na súťaž 
do Maďarska - mala jeden meter. Čas závisí od veľkosti 
ovocia či zeleniny. 

Predkresľuješ si niečo na to, kým začneš? 
 Iba písmená ak treba, ostatné len tak z hlavy čo ma 
napadne to tam dám.

Na akej najväčšej súťaži si sa zúčastnil?
 V Prahe - majstrovstvá Európy vo vyrezávaní meló-
nov. Získal som tam striebro i keď som sa hlavnej súťaže 
nezúčastnil. Bolo tam niekoľko kategórií. Ďalšie väčšie 
súťaže sú v Olomouci alebo v Liberci. Tie väčšie súťa-
že sú najmä v Čechách, na Slovensku zatiaľ moc súťaží 
nebýva. Najväčšia súťaž u nás bola asi tá v Inchebe a 
zavolal ma tam p. Procházka.

Nie je Ti ľúto, keď sa s tým toľko narobíš, že je za par 
dní po tom, alebo sa to zje? 
 Čo už, to je riziko... beriem to športovo.

Na ktorý svoj výtvor je najviac hrdý?
 Mesiac s vílou vyrezávaný do tekvice. I keď tá tekvica 
už bola stará a tvrdá a ťažko sa do nej rezalo. Mesiac a 
vílu som si urobil v jeden deň a na druhý deň som dorobil 
zvyšok. Mala najväčší úspech aj na súťaži.



Kde hľadáš inšpiráciu?
 Treba pozerať čo je nové napr. na internete a na sú-
ťažiach. Ale ja sa pozriem na obrázok a hneď si predsta-
vím ako by to vyzeralo napríklad na melóne a či by sa to 
dalo vôbec vyrezať.

Máš nejaký vzor?
 Mám - majsterku, ktorá ma to naučila a s ktorou cho-
dím na súťaže. A ešte p. Libora Prochádzku, ktorý car-
ving na Slovensko a do Čiech priniesol. Vydáva aj knihy 
o carvingu a organizuje kurzy. 

Ako plánuješ túto svoju šikovnosť využiť?
 Zatiaľ len ako koníček, uživiť sa len vyrezávaním 
nedá. 

Na akú súťaž sa chystáš najbližšie?
 Chcem ísť aj s majsterkou na Majstrovstvá Európy do 
Liberca. Len ešte nevieme či a ako tam pôjdeme, pretože 
si musíme sami zabezpečiť odvoz a ubytovanie. Spon-
zori sa veľmi ťažko získavajú. Potom sa chystáme do Ma-
ďarska do dediny Nagydobos. Tam sme boli aj minulý rok 
na 24. hodinovom dyňovom maratóne v miestom kultúr-
nom dome. Tam je sranda i keď sa nevyspíme, pretože 
vyrezávame celú noc.

 Držíme Tomášovi palce, nech je na všetkých súťa-
žiach úspešný a stále úspešnejší! Jeho diela sú krásne, 
môžete sa presvedčiť na fotografiách. Ich krajšia - fareb-
ná verzia je i na stránke www.koseca.sk. Tomáš nám na 
pamiatku podaroval vyrezávané jabĺčka, za čo mu ešte 
raz veľmi pekne ďakujeme!

ZÁHRADKÁRI AJ V TOMTO ROKU VYHLASUJÚ KATEGÓRIE:

- OKNO - BALKÓN - PREDZÁHRADKA -
PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE NA OBECNOM ÚRADE ALEBO PRIAMO U ZÁHRADKÁROV. 

SÚŤAŽ PREBIEHA AŽ DO JESENE A VÝSLEDKY BUDÚ VYHLÁSENÉ NA ZÁHRADKÁRSKEJ VÝSTAVE.

 Summer Language Course je projekt letnej jazykovej školy v 
obci Košeca, ktorý má momentálne za sebou už veľmi úspešný 
druhý ročník. Viac o jeho histórii sa možete dočítať v na stránke 
www.slc-online.sk v sekcii O nás.

 Letná jazyková škola sa koná vždy počas letných prázdnin v 
priestoroch OcÚ Košeca. Prebieha 9 týždňov a uchádzači majú na 
výber 3 druhy kurzov:

 • štandardný
 • konverzačný
 • študentský (príprava na maturitu/doučovanie ZŠ/SŠ)

 Všetky kurzy prebiehajú výhradne individuálnou formou. Vyu-
čuje sa anglický a nemecký jazyk.
 Pri zápise do kurzu si je tiež možné s lektorom individuálne 
dohodnúť počet a dĺžku hodín (45, 60 alebo 90 minút).

Cena jednotlivých kurzov:

 1 vyučovacia hodina (=45min) - 4,5 € (135,57 Sk) na osobu
 1 vyučovacia hodina (=60min) - 6,5 € (195,82 Sk) na osobu

 2 vyučovacie hodiny (=90min) - 9 € (271,13 Sk) na osobu
 Pri väčšom počte záujemcov o jeden kurz možná zľava
 (dohodou)

 Prihlášku do letnej jazykovej školy v Košeci je možné podať 
elektronicky na stránkach obce Košeca (www.koseca.sk) v sekcii 
Vzdelanie (SLC) Ponuka kurzov vždy cca 2 mesiace pred začiat-
kom letných prázdnin.

Cena jednotlivých kurzov:

 1 vyučovacia hodina (=45min) - 4,5 € (135,57 Sk) na osobu
 1 vyučovacia hodina (=60min) - 6,5 € (195,82 Sk) na osobu
 2 vyučovacie hodiny (=90min) - 9 € (271,13 Sk) na osobu
 Pri väčšom počte záujemcov o jeden kurz možná zľava
 (dohodou)

 Počet hodín je štandardne nastavený na 4 alebo 9 týždňov, je 
však možné sa individuálne dohodnúť s Vaším lektorom (pri zápise 
do kurzu). Prihlásiť sa možno online alebo prostredníctvom papie-
rových prihlášok, ktoré nájdete v obci Košeca na OcÚ.



 Dňa 31. 5. 2010 sa zástupkyňa unikát-
neho projektu Hybridnej obecnej jazykovej 
školy (prvej svojho druhu na Slovensku) 
Ivica Ďuricová zúčastnila medzinárodného 
kola súťaže Európske podnikateľské oce-
nenia 2010 (European Enterprise Awards
/EEA). Celoeurópske kolo sa konalo v špa-
nielskom hlavnom meste Madrid a zúčast-
nilo sa ho viac ako 360 projektov z celej 
Európy. Do užšieho výberu medzi 53 naj-
lepších projektov sa dostala aj košecká 

jazyková škola. V kategórií Investície do 
zručností sa tento výnimočný projekt pred-
stavujúci prepojenie verejného a súkrom-
ného sektora dostal medzi 11tku najlepších 
projektov z celej Európy! 
 Ocenenie pre národného víťaza si zá-
stupkyňa SLC o.z. Ivica Ďuricová prevzala 
priamo v Madride od zástupcov Európskej 
komisie. Celoeurópske víťazstvo sa nako-
niec neurodilo a v našej kategórii ho získal 
projekt zo Švédska, na národné víťazstvo a 
postup do užšieho výberu je však celý tím 
realizátorov projektu z obce aj Občianske-
ho združenia Smart Language Courses 
nesmierne hrdý. Zástupkyni projektu Ivici 
Ďuricovej priamo v Madride k úspechu za-
blahoželali aj členovia Národnej agentúry 
pre rozvoj malého a stredného podnikania 
(NADSME) ako aj zástupcovia Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky. 
 O výnimočnom úspechu malej obecnej 
jazykovej školy informovali tiež viaceré slo-
venské média, konkrétne články si môžete 
prečítať napríklad aj na stránke MHSR či 
slovenskej NADSME. 
 Veríme, že sa z tohto úspechu budú na-
ďalej tešiť nielen realizátori projektu, ktorý 
v obci Košeca úspešne funguje už štvrtý 
rok, ale aj samotní občania obce Košeca. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným za sna-

hu, študentom obecnej jazykovej školy za 
ich priazeň a celoeurópskym víťazom touto 
cestou srdečne blahoželáme!

 V sekcii Fotogaléria si môžete pozrieť 
aj fotografie z tohto podujatia.

 Dňa 5. júna sme my, žiaci 9. ročníka, spolu s niektorými pani uči-
teľkami išli na exkurziu do koncentračného tábora. Naša cesta viedla 
do Poľska, do Osvienčimu.

 Zavčasu ráno sme všetci vyrazili autobusom z Košece a o tri hodi-
ny sme vystupovali v Osvienčime, v našej cieľovej stanici. Po príchode 
do hlavnej informačnej budovy sme dostali slúchadlá, cez ktoré sme 
neskôr počúvali informácie sprievodkyne, ktorá bola síce pôvodom 
Poľka, ale výborne hovorila po slovensky. Naša cesta za poznaním za-
čala hneď v prvom bloku (spolu ich bolo 26), kde sme získali základné 
informácie o koncentračnom tábore. V každom navštívenom bloku sme 
sa dozvedeli niečo iné. Získali sme predstavu o podmienkach, v akých 
väzni žili, o tom, čo mali oblečené, či o tom, akým spôsobom zomierali. 
S hrôzou sme počúvali čísla, ktoré poukazovali na počet zomretých 
ľudí. Videli sme aj tisíce nádob, hrebeňov, topánok a topánočiek, či 
pôvodných vlasov, ktoré po nich zostali. 
 Po ukončení prehliadky v Osvienčime sme sa presunuli do vyhla-
dzovacieho tábora v Březinke a pobyt u našich susedom sme zavŕšili 
návštevou obchodného domu v Biensko - Biala.
 Nakoniec sme, plní pocitov a dojmov, ktoré v nás Osvienčim či 
Březinka zanechali, odchádzali domov. 

Dominika Kašiarová, žiačka 9. ročníka



 Život v nás i okolo nás je naplnený ne-
ustálymi zmenami. Každý deň z Božej mi-
losti niečo pekné začína alebo niečo pek-
né končí. Pred dvoma rokmi 6. júla 2008 v 
rámci slávnostného bohoslužobného zhro-
maždenia v SED Košeca br. senior Jozef 
Havrila požehnal obcou darovaný poze-
mok pod plánovanú stavbu. Jej následnou 
realizáciou sme zavŕšili budovateľské úsi-
lie diakonického komplexu SED v Košeci. 
Dokončená moderná budova má kapacitu 
20 lôžok (celková kapacita zariadenia je 65 
lôžok) určených predovšetkým pre ťažké 
stavy a diagnózy ľudského utrpenia (scle-
rosis multiplex, parkinson, alzheimer, coma 
vigile... Okrem obytných, prevažne jedno-
posteľových izieb so sociálnym zariadením 
sa tu nachádzajú aj kancelárske, skladové, 
pivničné priestory, ako aj garáže pre tri mo-
torové vozidlá. Nový vzhľad dostalo aj ná-
dvorie s parkovými úpravami a kvetinovou 
výsadbou. Hodnota dokončeného diela 
nerátajúc stovky odpracovaných brigádnic-
kých hodín a sponzorsky získaný materiál 
predstavuje sumu 162.000 € (4,9 mil. Sk.) 
 Okrem zahraničných darcov a regionál-
nych sponzorov v nemalej miere prispeli na 
dokončenie zariadenia ako jediný z oslove-
ných ústavných činiteľov predseda SNS 
Ján Slota (33.000,-€). Slávnosť posviacky
sa konala v nedeľu Diakonie 16. mája 2010.
 Aj napriek nepriaznivému počasiu sláv-
nostných sl. Božích sa zúčastnilo takmer 
300 veriacich. Kazateľom bol br. Slavomír 
Sabol, dištriktuálny biskup ev. cirkvi, ktorý

v kázni zdôraznil potrebu
cirkvi konať praktickú kres-
ťanskú službu Diakoniu. Akt 
posviacky vykonal br. Jozef
Havrila, senior a zástupca
biskupa. Liturgiou poslúžili
duchovní, emeritný biskup
J. Filo, ktorý zároveň aj pre-
kladal z nemčiny, ďalej I. 
Mikuš, O. Peťkovský, M. 
Táborský a Ľ. Marcina. Bo-
hoslužobnému zhromažde-
niu sa prihovoril vzácny 
hosť zo SRN farár Johanes 
Hillger, ktorý je už 20 rokov 
je známy košeckému ev. cir-
kevnému zboru a Diakonii 
predovšetkým účinnou pomocou. Organo-
vou hrou poslúžil br. J. Pacek. Spestrením 
slávnostných sl. Božích bolo vystúpenie 
zborových spevokolov z Púchova a zo Sú-
ľova. Dojímavú báseň umelecky prednies-
la PhDr. Ľ. Juríčková z Považskej Bystrice. 
Bohoslužobné zhromaždenie pozdravila aj 
v mene prítomného predsedu SNS Jána 
Slotu poslankyňa NR SR Milada Beláso-
vá, rodáčka zo susednej Ilavy. Táto šľa-
chetná žena má viac rokov patronát nad 
naším zariadením a pomáha nám zvládať 
neblahý dopad diskriminujúceho zákona o 
sociálnych službách, ktorý nám ako neve-
rejným poskytovateľom veľmi komplikuje
život. Starosta obce R. Brtáň vyjadril vďaku 
vedeniu a personálu SED a prisľúbil ďal-
šiu spoluprácu. Slávnosti sa zúčastnili aj 

zástupcovia Ústredia Ev. Diakonie, Minis-
terstva kultúry SR, poslanci VÚC Tren-
čín, starostovia a primátori okolitých obcí. 
Po skončení slávnostných služieb Božích 
sa zúčastnení mali možnosť oboznámiť s 
košeckou Diakoniou v rámci dňa otvore-
ných dverí a vymeniť si názory v bratsko-
-sesterských rozhovoroch pri občerstvení, 
ktoré pripravil personál. Veríme, že tak ako 
doposiaľ aj v budúcnosti bude o toto naše 
zariadenie veľký záujem, lebo len plná ob-
sadenosť zariadenia a kvalitné sociálne 
služby poskytované odborným personá-
lom sú predpokladom pre účinnú praktickú 
službu cirkvi - Diakoniu. 

Ľubomír Marcina, duchovný správca

 Zimný čas prešiel, zvedavé slnečné lúče nakúkajú do našich 
príbytkov a lákajú nás do záhrad a k účasti na rôznych aktivitách, 
ktoré sa dejú v našej obci. ZO ÚŽS v Košeci tiež nabrala počas 
zimného obdobia nové sily a jej členky sa s veľkou chuťou pustili 
do práce. 
• V marci sa naše členky zúčastnili na výstave ručných prác
 v Bytči. Navštívili ZO v okolitých obciach a tiež deti v našej
 materskej škôlke, ktorým priniesli sladkosti a ovocie.
• V súťaži Vansovej Lomnička reprezentovala našu organizáciu
 Patrícia Pavlíková, ktorá sa v okresnom kole v Ilave umiestnila
 na 1. mieste a za účasť v krajskom kole v Trenčíne jej bolo
 udelené poďakovanie.
• 19 našich členiek sa zapojilo do jarného upratovania v našej
 obci a už tradične vyčistili dom smútku a miestny cintorín.
• 25.4.2010 sa v kultúrnom dome v Košeci konala výročná člen-
 ská schôdza spojená s výstavou ručných prác. Všetkým, ktorí
 sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o usporiadanie tejto výstavy
 vyslovujeme veľkú vďaku.
• KO ÚŽS v Trenčíne zorganizovala 15. apríla 2010 v priestoroch
 koncertnej siene Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Tren-
 číne umelecké pásmo s názvom „Vyznanie jari“ venované sviat-
 kom žien a rodiny a 100. výročiu narodenia velikána slovenskej
 poézie Jána Kostru, autora básnickej skladby „Ave Eva“. Atmos-
 féra vzácnych dní a tohto ročného obdobia bola sprítomnená
 v hudobných variáciách, v speve a v básnických reflexiách. Pri
 tejto príležitosti obdržala naša predsedníčka poďakovanie za
 prácu v ZO a za obec prevzal poďakovanie p. starosta Brtáň. 
• Veľmi zaujímavou a poučnou bola i prednáška Mudr. Šebíkovej
 z nefrologickej ambulancie v Ilave, ktorá mala u prítomných vý-
 borný ohlas.

 Jar pomaly končí a začne čas dovoleniek, no výbor chystá 
mnoho pekných akcií i na toto obdobie. Medzi najväčšie akcie 
tohto roka  bude určite patriť stretnutie troch generácií, ktoré sa 
uskutoční dňa  10.7.2010. Všetkých našich občanov touto cestou 
na podujatie srdečne pozývame.

 Na záver by sme chceli za všetky členky ZO ÚŽS v Košeci 
zablahoželať pri príležitosti významného životného jubilea našej 
predsedníčke p. Vetríkovej. Je nám veľkým potešením, želať Vám 
v deň narodenín 

„veľa zdravia,
šťastia veľa, 

všetko, čo si srdce želá, 
veľa lásky, 

spokojnosti, 
v ďalšej Vašej budúcnosti, 

úsmev v tvári, 
radosť v oku, 

úspech v každom žitia kroku“.

Výbor ZO ÚŽS Košeca            



Dňa 1. júna 2010 oslávila naša občianka
pani Ľudmila Vetríková krásne životné jubileum 75 rokov.

Vážená pani Ľudmila Vetríková,

prajeme Vám v mene Obecného úradu,
poslancov obecného zastupiteľstva,

ale aj v mene našich občanov hojnosť zdravia,
veľa božích milostí, vnútornej harmónie a šťastia.

Nech sa vám v tých najrýdzejších podobách navráti všetko,
čo ste tak úprimne, nezištne a obetavo venovali najbližším,

ale aj našej obci ako dlhoročná predsedníčka
Základnej organizácie únie žien v Košeci,

ktorá je pod Vašim vedením najaktívnejšou organizáciou.

Ako ten čas rýchlo letí!
Všedných dní rad, občas sviatky.

A zrazu tak divno je ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.

Zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa roja v mysli.

Tie, čo radosť prinášali
i čo smútok v dušu vtisli.

Mnohé chvíle v ušlom žití
ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci človek cíti,

že tie roky nežil darmo.

Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých, čo sú naokolo,
pre všetko, čo je to milé,
žiť tie roky hodné bolo.

Preto smútiť dôvod nie je,
človek musí premôcť seba.
Spomianka na roky hreje,

ale ďalšie preziť treba!

K ďalšej Tvojej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia.

Jedným hlasom želajú Ti
veľa sily, šťastia, zdravia!

10. júla 2010 Športový
o areál
15:00 hod v Košeci

STRETNUTIESTRETNUTIE
TROCH GENRÁCIÍTROCH GENRÁCIÍ

STRETNUTIESTRETNUTIE
TROCH GENRÁCIÍTROCH GENRÁCIÍ





 Leto už síce klope na dvere, my turisti sme však nezaháľali ani cez 
najkrajšie obdobie roka, ktorým je jar. Počasie nie vždy praje nášmu ko-
níčku, niekedy prší menej, inokedy viac a naše plánované akcie sme nú-
tení preložiť. Že nás iba tak ľahko nepriazeň počasia neodradí, dokazujú  
absolvované akcie: Vítanie jari na Pancieri, z Vršatca do Bolešova, nevy-
nechali sme ani tradičnú Jilemnického 25-ku. Znova z Vršatca tentoraz na 
Lednický hrad, či ďalšia pekná túra na Podskalský Roháč a ešte mnohé 
iné. Všetci, ktorí sa zúčastnili, neľutujú prepotené tričká, zablatené topán-
ky alebo drobný otlak, vždy spokojní a s úsmevom sa tešia na ďalšie naše 
akcie. 
     V prvú júnovú sobotu dvojica našich členov absolvovala 100-kilometro-
vý pochod Trnavská stovka. Tohtoročný, už 37. Ročník legendárneho po-
chodu z Bratislavy po hrebeni Malých Karpát  až do Brezovej pod Bradlo, 
zvládli Juraj Mako a Vlado Opát za necelých dvadsaťtri hodín. Juraj Mako 
sa tejto disciplíne venuje naplno, tento rok má už v nohách päť takýchto 
pochodov na Slovensku, v Čechách i v Nemecku. To je výkon hodný ob-
divu aj uznania. 
     Vieme relaxovať v prírode, snažíme sa urobiť niečo aj pre iných návštev-
níkov našich hôr, najmä formou brigád v košeckom chotári. Ale vieme sa 
aj zabaviť. Kto sa zúčastnil oslavy 35. Výročia vzniku OKST Košeca, nám 
dá za pravdu. Oslavy sa konali v Letnom stánku na futbalovom ihrisku. 
Priateľská atmosféra a vynikajúci guláš spod varechy Jara Rafaja prispeli 
k zdarnému priebehu oslavy. Predseda OKST Jozef Surový po zhodnote-
ní doterajšej činnosti odovzdal pamätné diplomy a výročné poháre zakla-
dajúcim členom. najaktívnejším turistkám aj turistom, ocenená bola tiež 
mládež z TOM. Oslavy sa zúčastnili aj niektorí poslanci obecného zastupi-
teľstva na čele s Radomírom Brtáňom a a myslíme si, že sa im medzi nami 
turistami páčilo. Nálada bola výborná, počasie prialo, po zotmení prišlo na 
rad prekvapenie v podobe nádherného ohňostroja. Patril nám všetkým a 
obdivovali ho aj naši kamaráti futbalisti, ktorí v tento deň spečatili postup 
do vyššej súťaže. Príjemné posedenie sa uskutočnilo za prispenia Obec-
ného úradu a našich sponzorov, ktorým patrí úprimná vďaka. 
     Našu minulú aj budúcu činnosť môžete sledovať na internetovej adrese 
www.okst-koseca.hostujem.sk, možno sa inšpirujete a stretneme sa na 
túre. 
Výbor OKST Košeca.

 V piatok 30. 4. 2010 sme privítali na našom futbalovom 
štadióne mužstvá Belgicka a Dánska. Stretli sa v zápase o 
konečné 5. miesto XX. Medzinárodného turnaja hráčov do 18 
rokov Slovakia cup 2010. Z výsledkov v skupinách vzišli zau-
jímavé dvojice, ktoré si v záverečnom dni turnaja zmerali sily. 
V Ilave to boli Rusko a Ukrajina, v Beluši Slovensko a Česko, 
u nás spomínané Belgicko a Dánsko a vo finále v Púchove 
videli diváci súboj Chorvátska s Talianskom. V Košeci sme 
videli sme vynikajúci moderný európsky futbal. Šťastnejší boli 
nakoniec hráči Belgicka, ktorí vyhrali 2:1. 
Konečné poradie 20. ročníka medzinárodného futbalové-
ho turnaja hráčov do 18 rokov „Slovakia Cup 2010“:

1. Taliansko, 2. Chorvátsko, 3. Česko, 4. Slovensko,
5. Belgicko, 6. Dánsko, 7. Rusko, 8. Ukrajina.

Ďakujeme všetkým, ktorí na toto podujatie dokázali pripraviť 
všetky potrebné náležitosti a zvládli aj celý priebeh na výbor-
nú. Dánska výprava si veľmi pochvaľovala prostredie, terén, 
celkovo štadión, ktorý prirovnávali k ligovým ihriskám u nich 
doma. Správca nášho štadiónu Jaroslav Palček môže byť na 
seba a na celý prípravný tím veľmi hrdý. Ďakujeme.


