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STARÉ A NEVZHĽADNÉ PRENECHALO
MIESTO NOVÉMU A PEKNÉMU
Nedávny predaj kultúrneho domu sa v súčasnosti ukazuje ako správny krok, aj napriek
tomu, že niektorí ľudia ho stále kritizujú.
Priestory starého kultúrneho domu boli pre
naše potreby už nevyhovujúce a jeho prípadná väčšia rekonštrukcia neefektívna. Dočasne nám poslúžila na organizovanie kultúrnych
podujatí telocvičňa a v budúcnosti, podľa dohody s vlastníkom novej haly, ktorá vyrástla
na mieste starého KD, sa väčšina tradičných

(zlá dostupnosť pre väčšie vozidlá), plocha
medzi školou a školskými bytovkami (nežiaduci ruch počas vyučovania tesne pri ZŠ)
a mohli by sme pokračovať. Tých možností
však nebolo oveľa viac, pretože podmienkou
bolo, že obec musí pozemok vlastniť a pozemok mal už byť vyňatý z pôdneho fondu.
Podanie žiadosti o získanie dotácie navyše
schvaľovalo obecné zastupiteľstvo a ani pred
ním, ani po ňom sa nikto na toto rozhodnutie
nesťažoval. V poslednej dobe sa ozývajú hlasy, že ten pozemok bol plánovaný na výstavbu tréningovej plochy pre futbalistov. Prečo
však už predtým boli vykonané terénne práce
a pripravený iný priestor v športovom areáli
na vybudovanie malého ihriska? Obecný úrad
a ani obecné zastupiteľstvo nemali predtým
žiadne oficiálne informácie od futbalového klubu, že plánuje v niektorej časti využiť obecné
pozemky na výstavbu tohto športoviska. Akokoľvek to bolo a nech to dopadlo ako dopadlo,
objektívne musí každý odporca umiestnenia
zberného dvora po týchto riadkoch priznať,
že nový zberný dvor slúži všetkým už takmer
rok a profit z tejto investície vidia obyvatelia
napr. aj umiestnením zvonových kontajnerov
pri bytových domoch alebo pri ich vývozoch
novou multikárou. Šmykom riadený nakladač
môžeme využívať nielen na zbernom dvore,
ale svoje miesto si zastane aj pri úpravách
terénu v obci (a napr. aj pri záchranných prácach počas povodní).

nahrávky zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Nájdete ich na tomto odkaze: http://koseca.
sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/nahravky-verejnych-zasadnuti/
V závislosti od rýchlosti Vášho internetového
pripojenia sa po spustení začne prehrávať
audio súbor. Súbory sú v plnej kvalite a preto
to môže chvíľu trvať, kým sa spustí.
Súbory si môžete stiahnuť aj do svojho PC
a to tak, že na ikonu spustiť (play) kliknete
pravým tlačidlom myši.
V prípade, že sa z rôznych príčin nemôžete
osobne zúčastňovať na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, prinášame Vám touto
formou všetky podstatné informácie o rozhodovaní poslaneckého zboru v Košeci. Do budúcna máme záujem zo zasadnutia OZ vyhotovovať aj video záznam a možno sa nám
niekedy podarí zrealizovať aj online vysielanie prostredníctvom internetu.
VYNOVENÝ INTERIÉR DOMU SMÚTKU
Na základe viacerých pripomienok a odporúčaní od občanov našej obce sme pristúpil
k nenáročným, zato viditeľným vylepšeniam
interiéru Domu smútku. Na vyvýšené pódium

KONIEC STRACHU NIELEN
NA ŽELIARSKEJ ULICI

obecných kultúrno-spoločenských aktivít bude konať tam. Je však pred nami vízia postavenia nového obecného kultúrneho domu,
predtým však posúdenie jeho najvhodnejšieho umiestnenia. Peniaze za predaj starého
kultúrneho domu sa môžu priebežne použiť
na ďalšie investície v obci. O tom, ktoré to
budú, rozhodnú poslanci obecného zastupiteľstva. Z osobných rozhovorov viem, že by
sa hodili napríklad na prístavbu zasadačky
oproti obecnému úradu. Rozšírila by sa tak jej
kapacita a tým možnosti jej využitia.
ZBERNÝ DVOR NIE JE LEN PRIESTOR
NA KRAJI ŠPORTOVÉHO AREÁLU
Mnoho ľudí ešte nepozná skutočné dôvody,
prečo nebol zberný dvor vybudovaný na inom
mieste ako v zadnej časti športového areálu.
Pri tvorbe projektu a podaní žiadosti o dotáciu
sme museli byť veľmi pohotoví, a preto padla
voľba na nevyužitú časť pozemku pri ihrisku.
Často tam už v minulosti boli umiestňované
veľkoobjemové kontajnery s odpadom a chceli sme preto tomuto miestu zachovať dovtedajší spôsob využitia, no s moderným a prívetivejším vzhľadom. Keď sa tak nad tým teraz zamyslím, nemali sme inú vhodnejšiu alternatívu. Bývalá tehelňa bola na tento účel
príliš veľká a využitím jej časti by sme ostatné
okolité pozemky veľmi znehodnotili. Veď kto
by už chcel postaviť nový rodinný dom tesne
vedľa zberného dvora. Tehelňa možno bude
v budúcnosti využitá práve na zastavanie novými rodinnými či bytovými domami. Spomeniem ešte zopár lokalít, ktoré pripadali do úvahy, ale rovnako ako ja asi vyhodnotíte, že by
neboli vhodné: záhrada za obecným úradom

Naše výzvy majiteľke nehnuteľnosti na riešenie problému s neprispôsobivými nájomcami
nakoniec zabrali. Trvalo to síce dlhšie ako
sme očakávali, no predsa sa nám podarilo
dosiahnuť, aby sa viac obyvatelia našej obce
nemuseli obávať konfliktných situácií s „nezvanými návštevníkmi“.
Pre vysvetlenie celej kauzy treba uviesť, že
spomínaní nájomníci nemali v obci ani prechodný, ani trvalý pobyt a bolo veľmi ťažké
s nimi komunikovať. Preto sme sa viackrát obrátili priamo na majiteľku nehnuteľnosti, aby
nájomcov vyzvala na plnenie si povinností
a dodržiavanie zákonov.
Ako starosta obce som priamo na mieste viackrát riešil nahlásené priestupky v oblasti
ochrany životného prostredia. Tiež som bol
nápomocný pri ochrane a sledovaní majetku,
keď ma o to požiadali vlastníci nehnuteľnosti
na Želiarskej ulici. Počas plánovaného zberu
elektroodpadu som dotyčným musel vysvetliť,
že zber starých spotrebičov majú nechať na
nás. A v neposlednom rade som spolupracoval s pracovníčkami úradu práce a sociálnych
vecí, ktoré nás požiadali o asistenciu pri šetrení stavu vo veci zabezpečenia starostlivosti o neplnoleté osoby v tejto domácnosti.
Všetky tieto malé a často neviditeľné snahy
boli základom pre konečné rozhodnutie majiteľky domu o vysťahovaní neprispôsobivých
nájomcov. Týmto krokom prispela k vyriešeniu vlečúceho sa neakceptovateľného stavu
v obci a verím, že sa uľavilo všetkým, ktorí sa
báli večer vychádzať, báli sa o svoju bezpečnosť a tiež o svoj majetok.
AUDIO NAHRÁVKY ZO ZASADNUTÍ
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
2010-2014
Na webovej stránke našej obce Vám aktuálne
v skúšobnej prevádzke sprístupňujeme audio

bol položený nový koberec, na drevené lavice
pribudli nové podsedáky a interiér zútulňujú
umelé stromy. Veríme, že tieto úpravy prispejú
k dôstojnejšej rozlúčke s našimi zosnulými.
Ďakujeme za Vaše podnety!
AKTUÁLNA INFORMÁCIA O STAVE
PROJEKTU VÝSTAVBY KANALIZÁCIE
A VODOVODU V NAŠEJ OBCI
V Košeci už v tomto čase mali byť všetky práce podľa pôvodného harmonogramu ukončené. Ešte pred letom však prišli prvé problémy zhotoviteľa, ktoré sa prejavili premrhaním najlepších mesiacov na vykonávanie
stavebných prác. Následne hlavný zhotoviteľ
požiadal o ochranu pred veriteľmi - vstúpil do
reštrukturalizácie. Priebežne sa práce v malom rozsahu vykonávali naďalej, no so súčasným stavom investície nikto z nás nemôže
byť spokojný.
Dôsledkom tejto situácie je Váš oprávnený
hnev na všade prítomný prach, výtlky, blato,
zle upravené cesty. Vedenie našej obce urobilo mnohé kroky k odstráneniu týchto problémov, väčšinou však naše dôrazné pripomienky zostali nevypočuté.
V miestnej časti Nozdrovice už sú zrealizované takmer všetky práce a čaká sa na rozhodnutie o spôsobe a rozsahu opravy povrchov
rozkopaných miestnych komunikácií. Zhotoviteľ stavby v rámci rozpočtu počíta s úpravami
„nad ryhou“, čo je však pre nás nepostačujúce. Preto intenzívne rokujeme o možnostiach
kompletnej rekonštrukcie ciest. V piatok 31.
10. 2014 budeme mať so zhotoviteľom k tejto

záležitosti opäť stretnutie a po ňom Vám prinesieme ďalšie aktuálne informácie.
Blíži sa zima a údržba veľkej časti miestnych
komunikácií v súčasnom stave je prakticky
nemožná. Z tohto dôvodu aktuálne požadujeme od zhotoviteľa stavby, aby cesty pripravil na vykonávanie zimnej údržby. Termín, do
ktorého je nedostatky potrebné odstrániť sme
stanovili na 31. 10. 2014. Aktuálne informácie
nájdete na www.koseca.sk.
VAŠA BEZPEČNOSŤ
JE PRE NÁS NA PRVOM MIESTE
Aktuálny rok 2014 by sme mohli v Košeci nazvať aj rokom bezpečnosti. Nedávno usku-

ZO DŇA 27. AUGUSTA 2014
Uznesenie č. 96/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci
Košeca.
B: Schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca.
Uznesenie č. 97/2014
A: Prerokovalo prenájom nebytového priestoru
a to prefabrikovaná garáž - sklad olejov, inventúrne
číslo 21/1 o výmere 15 m2, postavená na štrkovom
lôžku na pozemku parc. č. KNC 878/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2606 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe katastra
Košeca, na LV č. 1. pre nájomcu - Miroslav Slimák,
trvale bytom Bytovky 479/1, 018 64 Košeca ako
prípad hodný osobitného zreteľa a návrh nájomnej
zmluvy.
B: Schvaľuje:
A: Prenájom nebytového priestoru a to prefabrikovaná garáž - sklad olejov, inventúrne číslo 21/1
o výmere 15 m2, postavená na štrkovom lôžku na
pozemku parc. č. KNC 878/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2606 m2, nachádzajúci sa
v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe katastra Košeca, na LV č. 1. pre nájomcu - Miroslav Slimák, trvale bytom Bytovky 479/1, 018 64 Košeca ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl.
7 bod 5 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca za účelom využívania
nebytového priestoru na parkovanie osobného motorového vozidla.
B: Nájomnú zmluvu medzi Obcou Košeca ako
prenajímateľom a p. Miroslavom Slimákom, trvale
bytom Bytovky 479/1, 018 64 Košeca ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom nebytového
priestoru a to prefabrikovaná garáž - sklad olejov,
inventúrne číslo 21/1 o výmere 15 m2, postavená
na štrkovom lôžku na pozemku parc. č. KNC 878/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2606 m2,
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na Správe katastra Košeca, na LV č. 1.. Nájomná zmluva
sa uzatvára na neurčitý čas, za účelom využívania nebytového priestoru na parkovanie osobného
motorového vozidla. Nájomné bolo stanovené vo
výške 150 EUR/ rok, a bude splatné vždy k 31. 1.
bežného roka na účet Obce Košeca. Nájomné za
rok 2014 bude uhradené v pomernej výške 50,- €
na účet prenajímateľa najneskôr do 15. septembra
2014.
Nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

točnená anketa v materskej i základnej škole síce potvrdila, že veľká väčšina rodičov sa
cíti v našej obci bezpečne, no ukázala tiež, že
ďalšie aktivity smerujúce k zvyšovaniu bezpečnosti sú rovnako veľmi žiadané. Aj z tohto
dôvodu sme minulý mesiac pristúpili k inštalácii 4 kusov kvalitných kamier v centre obce.
Kamerový systém má za úlohu dohliadať na
verejné priestranstvá a v prípade mimoriadnej udalosti ju zaznamenať, pričom nahrávky
môžu pomôcť pri objasňovaní jej príčin. Veríme, že kamerový systém dokáže svojou prítomnosťou lepšie ochrániť majetok obce i ľudí
v nej žijúcich. Som rád, že poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili s mojim návrhom investície do tohto kamerového systému.

Ďalšia požiadavka občanov smerovala k zakúpeniu a nainštalovaniu meračov rýchlostí.
Pokúšali sme sa preto o získanie dotácie na
zabezpečenie realizácie tohto návrhu, ktorý
v zastupiteľstve intenzívne presadzovala
moja zástupkyňa Mgr. Miroslava Švehlová no
aj ďalší poslanci. Dotáciu sme síce nezískali,
ale podarilo sa nám presvedčiť väčšinu poslancov, aby sme zakúpili aspoň dva merače. Tieto budú na Hlavnej ulici nainštalované
v priebehu mesiaca november tohto roku.
O dotáciu na nákup ďalšieho páru meračov
pre Nozdrovice sa budeme uchádzať i v budúcnosti.
Bc. Radomír Brtáň, starosta obce

v zmysle čl. 7 ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
Zámer prenajať nebytový priestor bol schválený
uznesením č. 71/2014 a bol zverejnený dňa 6. 8.
2014.
Nájomná zmluva bude podpísaná najneskôr do 15
dní odo dňa jej schválenia.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: prenajímaný majetok obec dlhodobo nevyužíva a v zmysle čl. 7
bod 5/ písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Košeca prenájom nebytových
priestorov do výmery 100 m2 vrátane sa považuje
za prípad hodný osobitného zreteľa.

čných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu obce vo výške 60 000,- € na príjmovú položku
454 001 a výdavkovú položku 717 003 vo výške 50
000,- €. Zmena bude zapracovaná do zmenového
listu č. 5.

Uznesenie č. 98/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo žiadosť p. Milana Sedláčka, Hlavná
ul. 671/55, Košeca zo dňa 11. 8. 2014 o predĺženie
lehoty kolaudácie stavby „Rekonštrukcia Športového centra Košeca“ z 9 mesiacov na 13 mesiacov
od právoplatného stavebného povolenia.
B1: Schvaľuje predĺženie lehoty kolaudácie stavebného objektu „Rekonštrukcia Športového centra Košeca“ o štyri mesiace, t. j. na lehotu 13 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
B2: Schvaľuje dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo
dňa 10. 5. 2013, uzatvorenej medzi Obcou Košeca ako predávajúcim a p. Milan Sedláčkom, bytom
Hlavná ulica 671/55, 018 64 Košeca ako kupujúcim.
Predmetom dodatku je predĺženie lehoty kolaudácie stavebného objektu „Rekonštrukcia Športového centra Košeca“ o štyri mesiace z doterajších 9
mesiacov na lehotu 13 mesiacov od právoplatnosti
stavebného povolenia.
Uznesenie č. 101/2014
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo aktuálny stav protipovodňových
opatrení najmä na úseku Košeckého a Nozdrovického potoka.
B: Schvaľuje prípravu analýzy súčasného stavu
povodí Košeckého a Nozdrovického potoka s odporúčaním návrhu riešenia protipovodňových opatrení.
Uznesenie č. 102/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na presun zastávky v Nozdroviciach a následného vybudovania prechodu pre
chodcov cez hlavnú cestu k zastávke smer Ilava.
Uznesenie č. 103/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska pri
budove Materskej školy Košeca na časti pozemku
vo vlastníctve obce parc. č. KNC 881/4 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2927, zapísaného na
LV č. 1.
Uznesenie č. 106/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie finan-

ZO DŇA 18. SEPTEMBRA 2014
Uznesenie č. 114/2014
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce
začať ponukové konanie na výber zhotoviteľa stavby - základová doska na prístavbu požiarnej zbrojnice v zmysle projektovej dokumentácie na projekt
- Zmena dokončenej stavby požiarnej zbrojnice na
p.č. 906/2 v k.ú. Košeca - prístavba a stavebné
úpravy, arch. číslo 34/OB/2014. Základová doska
bude financovaná zo strediska obec a z položky
717003 Prístavby - Nadstavby. Maximálna suma
investície na vybudovanie základovej dosky je stanovená do 12 000,- € s DPH.
Uznesenie č. 115/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo Žiadosť p. Mária Bartoša trvale
bytom Košecké Podhradie č. 340, 018 31 Košecké
Podhradie zo dňa 4. 8. 2014 o odkúpenie pozemku
vo vlastníctve obce Košeca KNC 683/10 zastavané
plochy o výmere 16 m2 a časti pozemku KNC 683/1
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
4730 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané
na LV č. 1.
b) neschvaľuje Žiadosť p. Mária Bartoša trvale
bytom Košecké Podhradie č. 340, 018 31 Košecké
Podhradie zo dňa 4. 8. 2014 o odkúpenie pozemku
vo vlastníctve obce Košeca KNC 683/10 zastavané
plochy o výmere 16 m2 a časti pozemku KNC 683/1
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
4730 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané
na LV č. 1.
Uznesenie č. 116/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo Žiadosť firmy SlovZink, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35772204, zo
dňa 5. 9. 2014 o úpravu sadzieb daní z nehnuteľnosti.
b) neschvaľuje Žiadosť firmy SlovZink, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35772204, zo
dňa 5. 9. 2014 o úpravu sadzieb daní z nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 118/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu termínu
plánovaného zasadnutia OZ z 23. 10. 2014 na 5.
11. 2014 o 17.00 hod.
Uznesenie č. 119/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie termínu
plánovaného zasadnutia OZ dňa 20. 11. 2014.

¡
V školskom roku 2014/2015 bude Základnú školu s materskou školou Košeca navštevovať spolu 355 detí, z toho základnú školu 243 detí a materskú 112 detí. Celkový počet pracovníkov je 47, z toho je 31 pedagogických, 13 nepedagogických a 2 externí učitelia náboženskej výchovy a sezónny kurič.
MATERSKÁ ŠKOLA.
Výchovný proces v materskej škole sa bude realizovať v 5 triedach - 2
triedy predškolákov po 25 detí, 1 trieda - 24 detí a 2 triedy malých detí
- 21. Pod vedením ZRŠ p. Slávikovej bude pracovať 11 pracovníkov - 9
pedagogických a 2 nepedagogickí. Počet detí v MŠ narastá, a preto sme
pre tento školský rok prijali 3 nové pracovné sily Slávikovú Eriku, Rafajovú
Katarínu a Palovú Ivanu.
V budove MŠ sme upravili elektrické osvetlenie a omaľovali, vymenili sme
okná na dvoch triedach, vymenili gumu, upravili sme dvor MŠ novými zostavami na hranie. V MŠ máme nainštalovanú interaktívnu tabuľu. Upravili
a svojpomocne sme vymaľovali dve triedy, vybavili zariadením a ležadlami. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať obecnému úradu za finančnú
pomoc pri obnove MŠ. Počas nového školského roka sa bude opäť vyučovať anglický jazyk. Pre deti sú naplánované rôzne kultúrne a výchovné
akcie.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V tomto školskom roku sme v základnej škole privítali 25 nových žiakov
prvákov a tiež 11 žiakov zo spádových obcí. Prajem im, aby sa medzi nami
dobre cítili, rýchlo zapadli do kolektívu a aby sa im v našej škole darilo.
V ZŠ máme v 1. - 4. ročníku 99 žiakov a v 5. - 9. ročníku 144 žiakov. Žiaci
sú rozdelení do 13 tried. Počet pracovníkov je 30, z toho je 23 pedagogických, 6 nepedagogických a 2 vyučujúci náboženstva. Pre tento školský
rok sme urobili organizačné zmeny. Z MŠ do ZŠ prestúpili Mgr. Pavlíková
Eva a Bc. Pružincová Dana.
Vyučovať budeme podľa nasledovných variantov:
1. - 4. ročník
Školský vzdelávací program ISCED 1
5. - 9. ročník
Školský vzdelávací program ISCED 2
V Školskom vzdelávacom programe sme disponibilnými hodinami posilnili
na prvom stupni čitateľské zručnosti, cudzí jazyk a prírodovedu, na druhom stupni regionálnu výchovu a cudzie jazyky.

Na našej škole vyučujeme už od prvého ročníka anglický jazyk a ako 2
cudzí jazyk ponúkame v 6. ročníku NJ, AJ a RJ.
Cez prázdniny sa nám vďaka rade rodičov podarilo vymeniť problematické vchodové dvere. Škola získala v rámci projektu Enviroprojekt Poznám
a chránim 1507 €, projekt sa bude realizovať v tomto školskom roku. Taktiež sa bude realizovať aj ďalší projekt, získaný od MŠ v sume 1961,- €.
Rada rodičov zakúpila do tried skrinky pre žiakov, takže sú všetky triedy
na strednej chodbe vybavené moderným nábytkom. Pribudla nám nová
interaktívna tabuľa , je nainštalovaná v triede 4.ročníka.
Pred nami je školský rok, ktorý nebude jednoduchý, čaká nás veľa zmien.
Pre tento školský rok sme do budovy ZŠ zmestili všetky triedy za takú
cenu, že sme obetovali odborné učebne. Na budúci školský rok počet detí
opäť narastie a je potrebné, aby kompetentné orgány rozhodli o ďalšom
rozšírení komplexu ZŠ. Viem, že to nebude jednoduché, no riešenie nájsť
musíme.
Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná
výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené
srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
Ing. Eva Jurenová,
riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca

Občas sa éterom preženú správy o tom, ako je naša obec veľmi zadlžená, koľko veľa máme úverov, že súčasné vedenie obce nevie hospodáriť
a podobne.
Pre tých, ktorí viac veria faktom ako nepodloženým tvrdeniam sme aktuálne pripravili odkaz na stránku Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy
INEKO:
http://www.obce.ineko.sk/profily/?ID=1079
Z výsledkov je zrejmé, že obec Košeca vo všetkých hlavných indikátoroch
pre rok 2013 dosahuje výrazne lepšie výsledky ako je úroveň priemeru
obcí na Slovensku. V porovnaní obdobia 2009-2012 a obdobia 2010-2013
sme sa dokonca zlepšili z hodnotenia 5.0 na 5.3 z celkovej škály, kde 6.0
je maximum. Výborné finančné zdravie obce je tiež dobrým predpokladom
pre budúcnosť Košece a Nozdrovíc a je výsledkom dlhoročnej snahy vedenia obce o zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých jeho
aspektoch.

VEDENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY
S MATERSKOU ŠKOLOU KOŠECA:
Ing. Eva Jurenová - RŠ
Mgr. Miroslava Poliaková - ZRŠ pre organizačnú zložku ZŠ
Jana Sláviková - ZRŠ pre organizačnú zložku MŠ
Rozdelenie tried
I. A
Mgr. Pružincová Michaela
13
I. B
Mgr. Pavlíková Eva
13
II. roč.
Mgr. Švehlová Miroslava
18
III. A
Mgr. Pavúčková Zuzana
13
III. B
Mgr. Palčeková Alexandra
14
IV. ročník
Mgr. Surová Betka
28
V. A
Mgr. Dideková Eva
16
V. B
Mgr. Bútorová Zuzana
15
VI. ročník
Mgr. Pajgerová Jaroslava
27
VII. ročník
Mgr. Jakubková Eva
25
VIII.A
Ing. Bortelová Jana
15
VIII.B
Mgr. Galanská Viera
17
IX. ročník
Mgr. Bortelová Zuzana
29
Bez triedy: Mgr. Gregorová Jana, Mgr. Mikulová Renáta,
Mgr. Tomanová Alexandra
ŠKD:
Mgr. Melicherová Dana, Mgr. Staňová Monika,
Bc. Pružincová Dana
Vyučujúci náboženstva: Mgr. Čepela Ján - rímsko - katolícke náboženstvo
PaedDr. Vontorčíková Barbora - evanjelické náboženstvo
V základnej škole budú pracovať 3 oddelenia školského klubu s počtom
detí 74. V školskej jedálni pod vedením vedúcej školskej jedálne pracujú 2
kuchárky a 2 pomocné kuchárky. Počet stravníkov je 220.
Žiaci budú môcť v tomto školskom roku
navštevovať tieto záujmové krúžky:
strelecký, hasičský, futbalový, rybársky, matematický, krúžok slovenského jazyka, športový, výtvarný, turistický, pohybové hry, e-twinning, hravá
matematika, gymnastika, šikovné ruky.

DNI ZVÝŠENEJ PRACOVNEJ AKTIVITY
Mesiac október už tradične v našej obci patrí medzi mesiace so
zvýšenou pracovnou aktivitou. Týka sa to tak spoločenských a záujmových organizácií ako aj firiem pôsobiacich v našej obci. Činnosť v tomto mesiaci bude zameraná na úpravu a skrášlenie
životného prostredia, na zveľadenie a vyčistenie verejných
priestranstiev. Veríme, že priaznivé počasie prispeje k splneniu
všetkých vytýčených úloh. Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí
sa zapoja do jesenných prác a pomôžu tak našej obci.
Mgr. Švehlová Miroslava

Mier je základom života a šťastia ľudského pokolenia. Len v mieri sa môžu
rozvíjať a v praxi uplatňovať tie ušľachtilé myšlienky, ktoré pred sedemdesiatimi rokmi viedli povstalcov do boja proti porobe a bezpráviu. Hlavnými cieľmi
povstania a boja proti fašizmu bolo skoncovať s cudzou fašistickou nadvládou,
vytvoriť podmienky na mierový život a spoluprácu národov.
Slovenské národné povstanie je veľkým poučením, že zlo možno odstrániť iba
zjednocovaním všetkých síl. Povstalecká história je históriou nášho národa,
ktorý so zbraňou v ruke spoločne s ďalšími národmi porazil nenávidený fašizmus. Naša úcta preto právom patrí priamym účastníkom a organizátorom
Slovenského národného povstania, ľuďom zdatným a odvážnym.
Pietny akt kladenia vencov k pamätníku padlých hrdinov sa uskutočnil v našej
obci v predvečer 70. výročia SNP.
Mária Kalamenová

V sobotu 18. mája 2014 sa z nášho oddielu TOM OKST Košeca zúčastnilo desať členov krajských pretekov turistickej zdatnosti (PTZ) v neďalekom Soblahove. Tu sme si zmerali svoje schopnosti v oblasti turistiky, orientáciu v teréne
pomocou buzoly, určovanie turistických a topografických značiek a preverili si
svoje vedomosti o liečivých rastlinách, drevinách, hradoch, zámkoch, vrchoch...
Súčasťou preteku bolo aj viazanie uzlov, hod na cieľ, odhad vzdialenosti a zdolanie lanovej lavičky. S výsledkami sme boli naozaj veľmi spokojní, veď z desiatich našich pretekárov postúpili ôsmi na Majstrovstvá Slovenska v PTZ.
NAŠE UMIESTNENIA:
najmladší žiaci:
najmladšie žiačky:
mladšie žiačky:
starší žiaci:
ženy B:

1. miesto - Adam Rafaj
2. miesto - Kristián Kolembus
1. miesto - Zuzana Kolesányiová
1. miesto - Petra Rafajová
2. miesto - Ivana Zermeghová
1. miesto - Miroslav Rafaj
2. miesto - Samuel Pružinec
1. miesto - Michaela Pružincová

Majstrovstvá Slovenska v PTZ sa uskutočnili 29. júna 2014 v Slanci a zúčastnilo sa ich sedem členov nášho oddielu. Do Slanca sme sa vybrali už deň pred
pretekmi, pretože malebná dedinka Slanec sa nachádza až na východe Slovenska, pri Trebišove. Duša turistov sa v nás nezaprela, a tak sme v podvečer
pred pretekmi stihli ešte zdolať aj výstup na hrad Slanec.
Majstrovstiev Slovenska sa zúčastnilo celkovo 122 pretekárov z celého Slovenska. Trať bola naozaj veľmi náročná, kopcovitý terén dal všetkým pretekajúcim naozaj zabrať. nezískali sme síce sme žiadnu medailu, no spoznali sme
sa navzájom, spoznali sme nových ľudí, nové časti nášho krásneho Slovenska
a hlavne sme spoznali svoje limity, ktoré sa pokúsime nabudúce prekonať.
NAŠE UMIESTNENIA NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA:
najmladší žiaci:
6. miesto - Adam Rafaj
mladšie žiačky:
6. miesto - Petra Rafajová
starší žiaci:
6. miesto - Miroslav Rafaj
8. miesto - Samuel Pružinec
ženy B:
4. miesto - Michaela Pružincová

Aj tento školský rok sa ZŠ s MŠ Košeca zapojila do Enviroprojektu 2014
ponúkaného MŠ SR, tentokrát pod heslom „Poznám a chránim“. MŠ SR
vybralo 29 úspešných projektov, spomedzi ktorých sa teší príležitosti aj
naša škola.
Samotný názov „Poznám a chránim“ nesie v sebe posolstvo celého projektu, teda vnímať svoje životné prostredie o niečo všímavejšie a správať
sa k nemu o niečo ohľaduplnejšie. Tematika enviromentálneho vnímania
sa sústreďuje tentokrát na flóru, teda rastlinstvo našej obce. Cieľom práve
prebiehajúceho Enviroprojektu 2014 je umožniť žiakom spoznať pestrosť
a jedinečnosť tunajšej flóry a v neposlednom rade aj zefektívniť vyučovací
proces prostredníctvom inovatívnych pomôcok a prístupov. Jednotlivé enviroaktivity už prebiehajú v niekoľkých etapách. V prvom mesiaci nového
školského roka žiaci pracujú na vytvorení herbára zo zozbieraných rastlín.
Mladšie deti na prvom stupni už vytvorili niekoľko výtvarných prác pod
názvom Strom, kvet našej obce. Starší žiaci sa zase rastlinnú tematiku
pokúsia stvárniť spisovateľským perom, či už formou básne, alebo formou
rozprávania. No a v nasledujúcich mesiacoch nás čaká finálne dotvorenie
fotoknihy, kde budú obsiahnuté všetky najzaujímavejšie a najhodnotnejšie
informácie. Ukončenie Enviroprojektu je v novembri 2014.
Veríme, realizácia projektu je jeden ďalší z podnetných krokov smerujúcich k formovaniu enviromentálne cítiaceho a ekologicky uvedomelého
žiaka.

Združenie záhradkárov Košeca i cestou Košeckých novín ďakuje všetkým,
ktorí svojimi exponátmi prispeli k úspešnej realizácii záhradkárskej výstavy. Ďakujem patrí i žiakom a pani učiteľkám ZŠ.
Ďakujeme majiteľom pálenice pod Horkou, ktorí boli našimi sponzormi.
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie jablko:
1. miesto - rodina Václava Nováka
2. miesto - rodina Jaroslaba Bugalu
3. miesto - rodina Daniela Filku
Výbor ZZK

Mgr. Pružincová M., vedúca TOM OKST Košeca

Poľovnícke združenie Kyjovník Košeca v spolupráci s výborom Urbárskeho spoločenstva a Lesného spoločenstva usporiadalo 30. augusta 2014
štvrtý ročník posedenia pri guláši. Akcia sa uskutočnila na športovom areáli. Ak hodnotíme uvedenú akciu môžeme vysloviť spokojnosť s organizáciou ako i celkovým priebehom. Účasť občanov bola veľmi dobrá, čo nás
všetkých milo prekvapilo. Posedenie prebehlo bez problémov, občania sa
do sýtosti najedli a príjemne zabávali do skorých ranných hodín so skupinou „A je to„.

Vážení občania,
v rámci uľahčovania našej vzájomnej komunikácie sme
sa zapojili do komunikačnej platformy iObčan, ktorá Vám
prináša mobilnú aplikáciu do Vašich telefónov a tabletov
s OS Android aj iOS.
Vďaka bezplatnej mobilnej aplikácii máte odteraz možnosť:
- dozvedieť sa čo je nové v našej samospráve aj prostredníctvom mobilu - v aplikácií sa zobrazujú aktuality zo života a plánované podujatia, na ktoré môžete priamo reagovať
- nájsť základné kontakty na úrad, starostu a nechať sa navigovať priamo k úradu
- zasielať nám nápady a podnety, pričom stav vybavenia a naše odpovede uvidíte priamo v aplikácií
- vyhľadávať v kompletnom zozname všetkých územných samospráv
na Slovensku.

Jesenné čaro prírody a voľný vstup na hrad počas prvej októbrovej nedele využili žiaci tunajšej ZŠ, ktorí v rámci Turistického krúžku navštívili
Spiš a Levoču.
Sme radi, že sme mohli pobudnúť na jednom z najväčších hradov v celej
Európe, ktorým Spišský hrad, svojou rozlohou 41426 metrov štvorcových,
bezpochyby je. Aj keď je v súčasnosti hrad z väčšej časti iba zrúcaninou,
obdivovať sme mohli i dostupné a sprístupnené interiérové časti - mučiarne, stredoveké kuchyne, spálne, kúpeľne a zbrojnice. Krásny výhľad na
okolie nám poskytol výstup na hradnú vežu. Zo Spišského hradu smerovala naša cesta do - mesta „Bielej panej“ a unikátnych a zaujímavých historických pamiatok - oltár majstra Pavla z Levoče, Mestská radnica, Mariánska hora... Z nich sme si prezreli priestory Mestskej radnice. Všetkých
upútali nástenné dokumenty písané starým písmom, portréty levočských
pánov, ukážky zbraní a zasadacia sieň, v ktorej v dávnych dobách zasadali členovia mestskej rady. A na obraze boli všetci rovnako vysokí. Viete
prečo? Pani sprievodkyňa nám to objasnila. Každý mal výšku stoličky prispôsobenú svojej vlastnej výške. Naše poznávanie Spiša sme ukončili
návštevou nákupného centra v Liptovskom Mikuláši. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili domov.
Tešíme sa na návštevy ďalších hradov a zámkov, ale i na turistické vychádzky, ktoré máme v tomto školskom roku naplánované.
Mgr. Miroslava Švehlová

Najväčším kultúrnym podujatím v roku sú u nás už tradične hody. V tomto
roku boli opäť nerozlučne spojené s futbalom, zábavou, hudbou, piesňami, dobrou náladou, skvelým gulášom a ideálnym počasím. Nechýbali ani
detské nafukovacie atrakcie, ukážky požiarnej techniky nášho dobrovoľného hasičského zboru, dychová hudba Košečanka, speváčky ľudových
piesní a hostia z rádia Šláger.
Aj v tomto roku sme oslovili niekoľkých zaujímavých výrobcov a remeselníkov, ktorí svoje výrobky ponúkali na našom mini jarmoku. Návštevníci si
tak mohli odniesť okrem zaujímavých zážitkov a spomienok na toto podujatie aj peknú pamiatku.
Nedeľný program, ktorý sme v spolupráci s účinkujúcimi pripravili, pritiahol
na športový areál všetky vekové kategórie, a to bolo našim cieľom. Bolo
úžasné vidieť, aké veľké množstvo ľudí sa počas popoludnia na ihrisko
prišlo zabaviť. Veríme, že si každý našiel to svoje a že všetci odchádzali
domov spokojní. Niektorí to s nami vydržali až do úplného záveru - do
22:00 hodiny.
Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o bezproblémový priebeh tohtoročných obecných hodových slávností. Sú to títo ľudia:
J. Rafaj, M. Švehlová, J. Surový, J. Palček, M. Barényi, J. Ďuroška, D.
Ferencová, H. Pavlíková, B. Surová, E. Jurenová, E. Laskovičová, A. Bušíková, Z. Dianová, J. Bacharová, a ďalší.
Veľmi sme sa snažili, aby boli na hodový víkend všetky verejné priestranstvá dôkladne vyčistené a vykosené. Zaznamenal som pri tejto príležitosti
v teréne aj početné snahy obyvateľov o skrášlenie okolia svojich rodinných domov a predzáhradiek. Všetkým Vám ďakujem, že spoločne s nami
tvoríte krajšiu a lepšiu Košecu i Nozdrovice.
Bc. Radomír Brtáň - starosta obce

V rámci študijných dní Trojpartnerstva (evanjelické cirkvi Wittenbergska,
Durínska a Slovenska), ktoré sa konali v školiacom stredisku Považských
cementární Ladce v Belušských Slatinách v dňoch 9. - 11. 10. tohto roku
sme mali možnosť prijať vzácnych hostí - cirkevných hodnostárov aj
v Stredisku Evanjelickej Diakonie Košeca. Predstavení Evanjelickej cirkvi
na Slovensku, ale aj z partnerských cirkví zo SRN tohtoročné stretnutie
mohli prežiť uprostred malebnej prírody v Belušských Slatinách v podnikovej chate Cementár, pod záštitou gen. riaditeľa Pov. cementárne Ladce
Ing. Antona Barcíka. Piatkové popoludnie navštívili horu Butkov, kde sa
nachádza 12 metrov vysoký kríž, ako aj ďalšie kresťanské symboly. Z tejto
panorámy za krásneho slnečného počasia mali výhľad na takmer celý náš
región. Hosťom sa prihovoril Ing. Anton Barcík, oboznámil ich so vznikom
a realizáciou tohto najmladšieho pútnického miesta na Slovensku. Na
záver zaznela spoločná modlitba a spev piesne Chvála Tebe Bože náš.
Po tomto nezabudnuteľnom zážitku na hore Butkov sa presunuli sem do
neďalekej Košece, kde ich v Stredisku Evanjelickej Diakonie už očakával
personál i obyvatelia. Hostia mali možnosť započúvať sa do prednášky br.
správcu Ľubomíra Marcinu, zakladateľa a budovateľa košeckého SED.
Nasledovala prehliadka zariadenia a večera v jedálni. Vzácnu návštevu
v mene obce privítal a pozdravil aj starosta obce Bc. Radomír Brtáň. Vo
svojom príhovore pripomenul dôležitosť medzinárodnej spolupráce a výmenu skúsenosti po profesijnej i ľudskej stránke. Vyzdvihol prácu SED
Košeca, i jeho prínos obci i regiónu, a ako druhému najväčšiemu zamestnávateľovi v obci poďakoval aj za takmer tri desiatky Košečanov, ktorí sú
tu zamestnaní. Po jeho slovách sa ešte prítomným prihovoril gen. biskup
ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Po spoločnej večeri sa hostia odobrali
na chatu Cementár, kde pokračovali vo svojom programe. Veríme, že táto
vzácna návšteva a služba, ktorú sme preukázali v spolupráci s Považskou
cementárňou Ladce, prispeje k ďalšiemu zintenzívneniu spolupráce cirkví
v rámci nášho Trojpartnerstva.
Ing. Marcel Breče
riaditeľ SED Košeca

ANNA BÁL - ANNA BÁL - ANNA BÁL
Anna, Anka, Anička, Hana, Hanka...v znamení tohto mena sa
nesie posledný júlový víkend. Preto kultúrna komisia práve v sobotu večer 26. 7. 2014 usporiadala Anna bál. Všetkým, ktorí sa
prišli zabaviť, hral do tanca Dj´s Team, posilniť sa mohli v bufete
a vyhrať krásne ceny v bohatej tombole.
Kultúrna komisia ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a realizácii tejto akcie. Poďakovanie patrí taktiež tým, ktorí našu
aktivitu podporili svojou účasťou.
Kultúrna komisia

MATRIKA HLáSI
„Hasič je človek, ktorý ide tam
odkiaľ všetci utekajú.“
To bola prvá veta, ktorú som počul
na základnom kurze jednotiek Dobrovoľného hasičského zboru /DHZ/.
Sme dobrovoľní hasiči nie preto,
že nám to niekto prikázal ale preto
lebo chceme. V posledných rokoch
došlo k citeľnému omladeniu našej
členskej základne, stretáme sa ale
s problémom prestarnutého stavu
techniky. Naša automobilová strie-

kačka má 50 rokov a napriek
tomu je plne funkčná, chýba zása-

hová výstroj a veľa ďalších potrebných vecí.
Z tohto dôvodu sa s podporou poslanca NRSR a starostu susednej
obce Košecké Podhradie p. Rastislava Čepáka a pani Anny Kušnírovej sa uchádzame o cisternovú striekačku na podvozku automobilu TATRA 815.

Aj vzhľadom na túto skutočnosť sme
boli postavení pred otázku nutného
rozšírenia priestorov Požiarnej zbrojnice v našej obci. Jednou z podmienok dodania cisternového automobilu je garážovanie spolu s ostatnou
technikou.
Vďaka pochopeniu starostu a poslancov nášho Obecného zastupiteľstva bol tento zámer schválený
začiatkom tohto roka.
Nasledovalo niekoľko mesiacov tvrdej práce kedy sme pracovali s rôz-

nymi variantmi stavby, potenciálnymi dodávateľmi, projektantmi.
Napokon sa všetko skončilo šťastne, opäť ďakujem starostovi a poslancom, ktorí jednohlasne schválili
prípravu projektovej dokumentácie.
Momentálne prebieha výberové konanie na zhotoviteľa základovej dosky prístavby a výmeny okien.
V ďalšej fáze bude vypísané výberové konanie na dodávateľa opláštenia prístavby a kúrenia Požiarnej
zbrojnice.
S odvolaním sa na nový zákon o
Dobrovoľnej požiarnej ochrane musím konštatovať, že dobrovoľní hasiči sa stali partnermi profesionálnych
hasičov a celého záchranného systému v SR.

Aj vzhľadom na túto skutočnosť nastal čas na zmenu našej práce. Nie
je to len o prístavbe zbrojnice a novej technike. Je dôležité a nutné aby
nás hasičov v našej obci bolo vidieť,
cítiť našu činnosť a hlavne aby bolo
možné sa na nás spoľahnúť.
Z pozície člena DHZ v našej obci si
pokladám za česť spolupracovať s takými ľuďmi ako je poslanec NR SR
p. Rastislav Čepák, p. Anna Kušnírová, starosta obce p. Radomír Brtáň a celý poslanecký zbor. Bez ich
spolupráce a úsilia by nebolo myšlienku zaobstarania novej techniky
a prístavby požiarnej zbrojnice možné zrealizovať.
Juraj Bartoš, člen DHZ

V III. ŠTVRTROKU 2014
SA NARODILI:
----------------------------------Tomáš Štefina, Ella Brtáňová,
Nina Bašková a Ema Rafajová.

-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
----------------------------------V III. ŠTVRTROKU 2014
-----------------------------------

Jana Gombárová, Viliam Chromiak, Antónia Nováková, Marta
Striežencová, Jozef Koňuch,
Oľga Ferencová, Peter Kalamen,
Antónia Palčeková, Jozef Tabačík,
Ján Lagin, Anna Pajanková, Tomáš
Barnošák a Mária Mikušková.

-----------------------------------

ŽIVOTNé JUBILEá

----------------------------------70 rokov
Anna Ševčíková, Ondrej Lacko,
Mgr. Vojtech Čepela a František

----------------------------------75 rokov

Anna Drábiková, Antónia
Mesiacová, Margita Remšíková
a Ing. Imrich Krupička.

----------------------------------80 rokov

Vincencia Valjentová,
Katarína Hrubová,
Ján Pajank a Terézia Mikušková.

----------------------------------90 rokov
Jozef Veselý

-----------------------------------

V III. ŠTVRTROKU 2014
OSLáVILI

----------------------------------25 rokov spoločného života
striebornú svadbu manželia:
Marián Melicher a Dana rod. Čepelová, Roman Raček a Ľudmila
rod. Ďurišová, Ladislav Gregor
a Antónia rod. Bašková, Ing. Miroslav Slimák a Ing. Viera Ďuricová
rod. Danišová, Ladislav Chromiak
a Marta Dianová rod. Bolková,
Dušan Eliáš a Mária rod. Kulichová

----------------------------------50 rokov spoločného života
striebornú svadbu manželia:

Miroslav Čapla a Katarína rod.
Škrovánková, Ing. Ladislav Rafaj
a Anna rod. Belčíková

-----------------------------------

SRDEèNE BLAHOŽELáME!

MATRIKA HLáSI

OZNÁMENIE O REGISTRÁCII KANDIDÁTOV
Miestna volebná komisia v Košeci podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb., § 18,
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
pre voľby starostu obce Košeca predložili kandidátne listiny a boli zaregistrovaní:
1. Radomír Brtáň, Bc.,
2. Jozef Ďurech, Ing.,
3. Pavol Ondrejka, Bc.,

36 r., starosta obce, Zliechovská 1012/101, Košeca, nezávislý kandidát
50 r., živnostník, Na vyhni 869/4, Košeca, nezávislý kandidát
62 r., generálny riaditeľ, Prúdy 184/12, Košeca, SMER - sociálna demokracia

pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva predložili kandidátne listiny a boli zaregistrovaní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dana Bajzíková, Mgr.,
Magdaléna Belková,
František Bohovič,
Iveta Droppová,
Jozef Ďurech, Ing.,
Andrej Jakuš, Bc.,
Alena Jáňová, Mgr.,
Mária Kalamenová,
Janka Kantoríková, Ing.,
Tomáš Kašša,
Radovan Kolembus,
Miroslav Košút, Ing.,
Anna Krupičková, Ing.,
Alena Kučmínová, Bc.,
Róbert Kunc,
Dárius Kutej,
Alena Ondričková,
Pavol Ostrovský,
Václav Riecky, Ing.,
Martin Sihlovec,
Viera Slimáková, Ing.,
Jozef Šmatlák,
Dominik Štepanovič, Bc.,
Miroslava Švehlová, Mgr.,
Katarína Turzová,

26 r., právnička, Továrenská 613/61, Košeca, nezávislá kandidátka
64 r., dôchodkyňa, Pri tehelni 139/31, Košeca, nezávislá kandidátka
22 r., študent, Pod Hôrkou 277/10, Košeca, SMER - sociálna demokracia
49 r., SZČO, Športovcov 69/11, Košeca, nezávislá kandidátka
50 r., živnostník, Na vyhni 869/4, Košeca, nezávislý kandidát
26 r., analytik, Bytovky 480/3, Košeca, nezávislý kandidát
32 r., právnička, Zliechovská 1009/95, Košeca, SMER - sociálna demokracia
64 r., dôchodkyňa, Školská 274/65, Košeca, nezávislá kandidátka
43 r., riaditeľka, Školská 303/26, Košeca, SMER - sociálna demokracia
24 r., elektrotechnik, Dolný majer 725/3, Košeca, nezávislý kandidát
38 r., SZČO, Pod Hôrkou 1005/29, Košeca, nezávislý kandidát
49 r., vedúci oddelenia servisu, Za parkom 791/11, Košeca, nezávislý kandidát
55 r., riaditeľka SOŠ, Prúdy 185/10, Košeca, SMER - sociálna demokracia
46 r., majsterka výroby, Športovcov 71/19, Košeca, nezávislá kandidátka
41 r., konateľ, Hlavná 237/56, Košeca, SMER - sociálna demokracia
42 r., štátny zamestnanec, Dolný Majer 755/4, Košeca, SMER - sociálna demokracia
39 r., servírka, Dolný majer 743/28, Košeca, nezávislá kandidátka
62 r., stavbyvedúci, Dolný majer 730/13, Košeca, SMER - sociálna demokracia
65 r., dôchodca, Továrenská 562/47, Košeca, SMER - sociálna demokracia
43 r., živnostník, Sadová 165/61, Košeca, nezávislý kandidát
50 r., SZČO, Bytovky 479/1, Košeca, nezávislá kandidátka
38 r., živnostník, Hlavná 6/148, Košeca, nezávislý kandidát
23 r., študent, Továrenská 530/44, Košeca, Zmena Zdola, DÚ
49 r., učiteľka, Zliechovská 427/10, Košeca, nezávislá kandidátka
46 r., živnostníčka, Sadová 196/34, Košeca, nezávislá kandidátka

V obci Košeca je 1 volebný obvod, v ktorom sa volí 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.

PRÍĎTE ROZHODNÚŤ
15. novembra 2014
07.00 - 20.00 hod.
MIESTO KONANIA VOLIEB:
Okrsok č. 1 budova základnej školy v Košeci
Okrsok č. 2 budova základnej školy v Košeci
Okrsok č. 3 budova osvetovej besedy v Nozdroviciach

súpisné čísla 1 - 425
súpisné čísla 426 - 773 a 886 - 1219
súpisné čísla 774 - 879

