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Informácie starostu obce
Vážení čitatelia,
prinášame Vám do schránok tretie tohtoročné vydanie
obecných novín, v ktorých sa snažíme poskytnúť Vám dôležité
informácie o dianí v obci, kultúrnych, športových a
spoločenských aktivitách, ich výsledkoch  zachytených
prevažne aj na fotografiách.
Dúfame, že nasledujúcimi stranami Vám pomôžeme si
pripomenúť, čo sa za posledné obdobie v Košeci udialo.
Obec aj v novembri hospodári v tzv. rozpočtovom provizóriu,
nakoľko sa doposiaľ nepodarilo schváliť rozpočet zohľadňujúci
reálne potreby na optimálne fungovanie všetkých služieb, ktoré
poskytuje
obecný
úrad
občanom,
podnikateľom,
návštevníkom,...
Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň v záujme dodržania platných
zákonov a s ohľadom na zodpovednosť, ktorá mu zákonom
prislúcha sa rozhodol využiť sistačné právo a pozastavil výkon
uznesenia č. 102/2017 (jeho celé znenie uvedené nižšie):
Uznesenie č. 102/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca
zo dňa 26. októbra 2017
K bodu 7.1 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a
2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové
roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.
A: Prerokovalo a schvaľuje
pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce
Košeca na rok 2017. Ide o návrhy, ktoré poslanci zaslali dňa
24.10.2017 pred rokovaním OZ dňa 26.10.2017 na mailovú
adresu: starosta@koseca.sk. Pozmeňujúce návrhy boli zaslané v
časti bežných výdavkov kapitálových výdavkov predloženého
návrhu rozpočtu obce Košeca. Uvedené návrhy sú
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a zápisnice zo
zasadnutia OZ dňa 26.10.2017.
B: Prerokovalo a schvaľuje
Upravený rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii
obce na rok 2017 vrátane programov s pripomienkami
poslancov podľa bodu A tohto uznesenia predložených
poslancami OZ Košeca.
C: Prerokovalo a schvaľuje
stanovenie položiek rozpočtu obce Košeca na rok 2017 v
kapitálových výdavkoch, ktoré boli zmluvne dojednané,
respektíve vo výstavbe ( ulica Za parkom, most ŠA, rekonštrukcia
Železničnej ulice, kamerový systém a ostatné) zmenovým listom
rozpočtu v skutočných hodnotách . Zmenové listy vypracuje p.
Podmajerská do 07.11.2017 a zašle ich mailom poslancom.
D: Berie na vedomie
rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na
výhľadové roky 2018 a 2019 vrátane programov.
Hlasovanie:
Za: 4 (Ing. Jozef Ďurech, Ing. Janka Kantoríková, Pavol Ostrovský,
Katarína Turzová)
Proti: 3 (Mária Kalamenová, Radovan Kolembus, Mgr. Miroslava
Švehlová)
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Mgr. Dana Bajzíková, Dárius Kutej)
Odôvodnenie: Starosta obce využil pri tomto uznesení právo
pozastaviť výkon uznesenia, nakoľko sa domnieva, že uznesenie
je zjavne nevýhodné pre obec a tiež sa domnieva, že je v
rozpore s viacerými platnými zákonmi, najmä však so zákonom o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec je povinná pri zostavovaní rozpočtu postupovať podľa
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a tiež ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o
rozpočtovej zodpovednosti.
Pri zostavovaní rozpočtu má obec povinnosť prednostne
zabezpečiť financovanie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu
vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými

predpismi.
Nemôže nastať situácia, že obec zostaví rozpočet, v ktorom
nebudú zabezpečené výdavky na úhradu nákladov na
prenesený výkon štátnej správy , na výkon samosprávnych
pôsobností obce ale aj na úhradu záväzkov vyplývajúcich z
uplatnenia osobitných predpisov.
V prípade, že je obec tak dlho v rozpočtovom provizóriu, ako je
obec Košeca, je povinnosťou obecného zastupiteľstva prihliadať
pri schvaľovaní rozpočtu na výdavky, ktoré boli vynaložené
počas rozpočtového provizória. Predkladaný návrh rozpočtu
tieto výdavky zohľadňuje, avšak schválenými pozmeňujúcimi
návrhmi poslanci nielenže z návrhu spravili nezákonný
(nezohľadnili výdavky už vynaložené počas provizória), ale
rozhodli sa schváliť aj nulové položky vo výdavkovej časti
kapitálového rozpočtu. Pritom tieto výdavky už boli z veľkej časti
uskutočnené a vieme ich presnú výšku.
Nakoľko Obec Košeca nemá schválený rozpočet na rok 2017,
(hospodári v zmysle § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy), Obecný úrad predkladal na
zasadnutie obecného zastupiteľstva štvrtý návrh rozpočtu na rok
2017 :
Prvý návrh rozpočtu bol vyvesený a zaslaný poslancom OZ dňa
22.12.2016. Rozpočet v predkladanom znení bol odporučený na
schválenie hlavnou kontrolórkou obce. Návrh rozpočtu bol
predložený na rokovanie OZ dňa 19.1.2017, kde bol starostom
obce stiahnutý z bodov rokovania, z dôvodu zaslania viac ako
100 poslaneckých pripomienok k návrhu rozpočtu dva dni pred
rokovaním. Prvý návrh rozpočtu na rok 2017 bol po vyhodnotení
pripomienok schvaľovaný na zasadnutí OZ dňa 15.3.2017, kde
uznesenie č. 26/2017 nebolo schválené. Uznesením č. 27/2017
bol schválený upravený návrh rozpočtu predložený piatimi
poslancami – výkon uznesenia bol starostom pozastavený,
nakoľko schválený rozpočet bol v rozpore so zákonom o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 10 ods. 2 ).
Druhý návrh rozpočtu bol vyvesený a zaslaný poslancom dňa
4.4.2017. K predmetnému návrhu boli opätovne zaslané
pripomienky a pozmeňujúce návrhy poslancov. Návrh rozpočtu
bol predložený na rokovanie OZ dňa 20.04.2017, kde uznesenie
č. 47/2017 nebolo schválené. Uznesením č. 48/2017 bol
schválený upravený návrh rozpočtu predložený piatimi
poslancami – výkon uznesenia bol starostom pozastavený,
nakoľko schválený rozpočet bol v rozpore so zákonom o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 10 ods. 2 ).
Tretí návrh rozpočtu bol vyvesený a zaslaný poslancom dňa
23.05.2017. K predmetnému návrhu boli opätovne zaslané
pripomienky a pozmeňujúce návrhy poslancov. Návrh rozpočtu
bol predložený na rokovanie OZ dňa 08.06.2017, kde uznesenie
č. 64/2017 nebolo schválené. Uznesením č. 65/2017 bol
schválený upravený návrh rozpočtu predložený piatimi
poslancami – výkon uznesenia bol starostom pozastavený,
nakoľko schválený rozpočet bol v rozpore so zákonom o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 10 ods. 2 ). Na
základe vyššie uvedených skutočností obce Košeca nemá na
rok 2017 stále schválený rozpočet a hospodári v rámci
rozpočtového provizória. Stav rozpočtového provizória nie je
stavom, ktorý je prirodzený, ale je to len zákonom dočasne
riešená situácia, ktorej by sa samospráva v snahe zachovania
rozvoja mala vyhnúť.
UPOZORNENIE STAROSTU POSLANCOM OZ:
V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. obec má zákonnú povinnosť
schváliť rozpočet na príslušný kalendárny rok najneskôr do 31.
decembra bežného roka.
V prípade neschválenia zákonného rozpočtu sa obec dopúšťa
porušenia povinnosti vyplývajúcej jej z predmetného zákona. Za
porušenie povinnosti môže byť obci Ministerstvom financií
uložená pokuta až do výšky 33.000 EUR!!!
Schvaľovanie rozpočtu obce je nesmierne dôležitá činnosť a
starosta by si aj s niektorými poslancami OZ rád vypočul názory
obyvateľov na túto tému.
Radi sa s Vami uvidíme na stretnutí, ktoré je pripravené už tento
piatok (pozvánka na verejné vypočutie je na titulnej strane
novín). Tešíme sa na všetky dobré nápady a preto neváhajte
prísť sa s nami podeliť o Vaše postrehy, názory, pripomienky.
Vopred ďakujeme.
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Návšteva prvého diecézneho biskupa Žilinskej diecézy v Košeci
Návšteva žilinského biskupa, Mons. Tomáša Galisa, bola zavŕšením kánonickej vizitácie našej farnosti. Otec
biskup prišiel 16. novembra 2017 do našej obce, aby osobne spoznal celkový život farnosti – duchovný,
kultúrny i materiálny. Pred osobnou návštevou biskupa pán farár Mgr. Ján Čepela vypracoval odpovede
na súbor otázok týkajúcich sa života vo farnosti a tiež prebehla ekonomická vizitácia.
Program otca biskupa začal o 8.30 hod. na fare spoločnou modlitbou a rozhovorom s p. farárom. Z fary
prišli spoločne peši do školy, kde ich už nedočkavo čakali žiaci prvého stupňa s pripraveným programom.
Pána biskupa privítali p. riaditeľka s p. zástupkyňou a deti mu zaspievali i zarecitovali.
Po prestávke sa otec biskup zhováral so žiakmi druhého stupňa. Boli zvedaví, ako prebieha všedný deň
biskupa, či si vie aj navariť (vie), aké to bolo u nich doma, či dostával naraz darčeky k narodeninám i tie
„od Ježiška“ (nar. sa 22. decembra 1950, je najstarší z piatich detí...), ako zistil, že má byť kňazom, či to
neoľutoval („nikdy, je to úžasné dobrodružstvo!“), či bol pri zomierajúcom, no aj to, prečo by mali, podľa
neho, ísť na birmovku?
Otec biskup s úsmevom jemu vlastným zodpovedal všetky otázky. Na záver stretnutia mu Deniska
Rafajová, žiačka 8.A, darovala svoju kresbu  jeho portrét. Biskup každému žiakovi podal ruku, menším
pridal aj krížik na čelo a na pamiatku nám všetkým daroval obrázok s fatimskou Pannou Máriou.
Program pokračoval návštevou Obecného úradu v Košeci, firmy Drevopal v Ladcoch, ďalej o. biskup
navštívil seniorov v Evanjelickej diakonii v Košeci. Zúčastnil sa aj slávnostného zasadnutia OcÚ v Košeckom
Podhradí a pozdravil spevákov Kresťanského spevokolu, ktorí , spolu s mládežníckym spevokolom,
sprevádzali sv. omšu o 17tej hodine. Po nej nasledovala diskusia veriacich s biskupom o rôznych otázkach
zo života viery.
Na záver vizitačnej návštevy otec biskup večeral so starostami oboch obcí, s vedením ZŠ a s členmi
ekonomickej i farskej rady a spevokolov a s ďalšími veriacimi. Bolo nám cťou sa s ním stretnúť! Veríme,
že sa v našej obci dobre cítil a sprevádzame ho i naďalej svojimi modlitbami.
Mgr. Alexandra Tomanová
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Nové detské ihrisko v parku

Začiatkom novembra sa vybudovalo v centrálnej časti obce (v parku) nové detské ihrisko vyrobené z
agátového dreva. Ihrisko pozostáva z dvoch hracích prvkov: strážnej veže a lezeckej steny a je určené
pre deti vo veku od 3 do 15 rokov. Deti na ihrisku nájdu sieťové lezecké steny, rebríky a rebriny, lezecké
steny s prerezávanými a vonkajšími úchytmi a šmýkačku dlhú viac ako 3 m. Bezpečnostné dopadové
plochy sa vyhotovili z guľatého dunajského štrku.
Túto aktivitu sa nám podarilo uskutočniť hlavne vďaka podpore z Nadácie EPH. Obec Košeca totižto
získala od tejto nadácie finančný príspevok vo výške 3 000 EUR na realizáciu projektu „Revitalizácia
verejného parku v Košeci – detské ihrisko“. Pôvodne Obec žiadala príspevok vo výške takmer 6 000 EUR,
aby mohlo byť na ihrisku až 5 hracích prvkov, pieskovisko a 5 lavičiek. Celkovo má mať ihrisko okolo 180
m2. Zatiaľ má len okolo 60 m2. Keďže schválený príspevok nepokrýval všetky predpokladané výdavky,
vybudovala Obec len časť detského ihriska. Zvyšné hracie prvky (hojdačky, kolotoč, pieskovisko) a lavičky
budú doplnené, keď sa podarí zabezpečiť ďalšie finančné prostriedky. Snáď už v roku 2018. Obec sa na
projekte tiež finančne spolupodieľala. Aj keď sa Obec nachádza v rozpočtovom provizóriu, podarilo sa
nám nájsť financie aspoň na ukotvenie a dovoz hracích prvkov, realizáciu dopadových plôch a nákup
odpadkových košov. Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli Obci pri výstavbe a montáži
detského ihriska a vykonaní drobných terénnych prác.
Výstavbou tohto detského ihriska sa začala celková revitalizácia centrálnej časti obce. Park bude okrem
funkcie verejnej zelene plniť aj úlohu priestoru pre oddych, relax, zábavu, kultúru, zhromažďovanie a
stretávanie sa verejnosti. Prírodný charakter detského ihriska umožní deťom, aby boli v harmonickom
kontakte s verejnou zeleňou parku a podporí to ich kladný vzťah k životnému prostrediu. Detským ihriskom
v parku nastalo zatraktívnenie a oživenie centrálneho verejného priestranstva.

Druhé doplnené vydanie monografie obce Košeca
S veľkou radosťou si Vás dovoľujeme informovať, že sa nám podarilo pripraviť druhé
doplnené vydanie knihy o obci Košeca a miestnej časti Nozdrovice. Monografiu obce
Košeca si môžete zakúpiť na obecnom úrade za cenu stanovenú obecným
zastupiteľstvom 15, EUR. Môže to byť zaujímavý vianočný darček pre niekoho, kto rád
číta o histórii. Čitatelia však nájdu v knihe veľa informácií aj z posledných rokov. Pútavé
čítanie dopĺňajú čiernobiele aj farebné fotografie. Autormi knihy sú Branislav Lipták a
Mária Pajgerová. Želáme všetkým príjemné a poučné čítanie.
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Kompostovanie na bytovkách a v škole
Počas letných prázdnin získala Obec Košeca z
grantového environmentálneho programu Zelené
oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa
Trenčianskeho samosprávneho kraja, grant vo
výške 1 989,90 EUR na projekt „Kompostovanie v
bytovkách a škole“. Cieľom projektu bolo podporiť
myšlienku
predchádzania
vzniku
biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov a zabezpečiť
jeho triedený zber a zhodnocovanie formou
komunitného kompostovania priamo na miestach,
kde vzniká.
Kompostovaním bioodpadov je možné výrazne
prispieť k ochrane životného prostredia a to tým, že
sa nebudú ukladať do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad (KO) a následne
ukladať na skládku odpadov. Na skládkach
odpadov totižto znečisťujú a poškodzujú životné
prostredie a následne samozrejme aj zdravie ľudí
napr. tvorbou skládkových plynov, ktoré sú horľavé,
výbušné, znečisťujú ovzdušie, poškodzujú ozónovú
vrstvu Zeme a spoluvytvárajú skleníkový efekt, ktorý
globálne otepľuje našu planétu. Kompostovaním
bioodpadov je možné taktiež výrazne ušetriť na
nákladoch
na
zneškodňovanie
odpadov.
Bioodpady totižto tvoria 30 – 50 % podiel
zmesového KO a pre našu obec (vaše poplatky) je
to ekonomická záťaž niekoľko desiatok tisíc Eur

ročne.
Aktivity projektu sa realizovali v mesiacoch august
až november. V rámci projektu bolo za pomoci
občanov
pri
každej
bytovke
v
Košeci
vybudovaných spolu 17 kvalitných drevených
kompostovacích zásobníkov s kapacitou 2 m3 a v
základnej škole s kapacitou 4 m3. Na všetkých
bytovkách sa uskutočnili domové schôdze, kde
zamestnanec obce informoval občanov o
zákonných povinnostiach a možnostiach obce
týkajúcich
sa
nakladania
s
bioodpadmi,
diskutovalo
sa
o
vhodnom
umiestnení
kompostovacích zásobníkov a o zabezpečení
správneho kompostovania na bytovkách. Na
základnej škole sa do všetkých tried, kancelárií a
zborovne zabezpečili nové hnedé plastové koše
na triedený zber bioodpadov. Pre žiakov II. stupňa,
učiteľov, technických zamestnancov školy a obce
sa uskutočnila prednáška o triedenom zbere
bioodpadov na škole a taktiež školenie o
správnom kompostovaní. Taktiež sa uskutočnilo aj
školenie o správnom triedení a kompostovaní
bioodpadov pre občanov z bytoviek. Školenia a
prednášku zabezpečil partner projektu, ktorým
bolo občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ so
sídlom v Košiciach.
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Z galérie osobností  ovocinár

Ladislav NOZDROVICKÝ
(20. júna 1790 Oravský Podzámok – 21. augusta 1867
KošecaNozdrovice)
V tomto roku si pripomíname 150. výročie od úmrtia a
227. výročie od narodenia veľkopestovateľa ovocia
pána Ladislava Nozdrovického, ktorý sa narodil 20.
júna 1790 a zomrel 21. augusta 1867.
Bol slúžny a kráľovský komisár, dozorca Trenčianskeho
evanjelického a.v. seniorátu.
V roku 1818 prevzal v Nozdroviciach svoj zemiansky
majetok, na ktorom založil a vybudoval veľké ovocné
sady. Pestoval najmä slivky, hrušky, jablone a orechy.
Už v roku 1864 v ovocnom sade pestoval 105 odrôd

hrušiek a 35 odrôd jabĺk.
Produkoval a predával ovocie a ovocné výrobky
(sušené ovocie, lekvár ...).
Náhrobnú báseň Vysokorodenému a Blahorodému
Pánovi, pánu Ladislavovi Nozdrovickému predniesol
pri pohrebnom obrade dňa 23. augusta 1867
evanjelický farár z Trenčína pán Černo Karol Ľudomil.
Na záver možno povedať, že pán Ladislav
Nozdrovický už v danom období predbehol dobu v
pestovaní ovocia vo veľkom a možno ho hodnotiť
ako priekopníka v zakladaní veľkých ovocných
sadov, ktoré sa budujú a zakladajú na Slovensku v
súčasnej dobe.
Ladislav Sivák

Pozvánka na ADVENT v Košeci
Aj tento rok pre Vás pripravujeme program na adventné obdobie. Dovoľujeme si Vás pozvať v nasledujúcich
dňoch na zapaľovanie sviečok na adventnom venci v parku pri pamätníku.
3.12.2017 (nedeľa) – zapálenie prvej adventnej sviečky v parku pri pamätníku spojené s požehnaním
adventného venca so sprievodným programom so začiatkom o 16:00 hod.  vystúpenie kresťanského
spevokolu
10.12.2017 (nedeľa) – zapálenie druhej adventnej sviečky o 15:00 hod. v parku pri pamätníku – sprievodný
program Mikuláš deťom /v parku pri pamätníku/
17.12.2017 (nedeľa) – zapálenie tretej adventnej sviečky o 13:30 hod. v parku pri pamätníku – sprievodný
program Benefičný koncert v budove Základnej školy od 14:00 hod.
23.12.2017 (sobota) – zapálenie štvrtej adventnej sviečky o 15:00 hod. v parku pri pamätníku – sprievodný
program Košecká dychovka a Košecké speváčky

Aké boli tohtoročné HODY v Košeci? (autor fotografií: Martin Habánek)
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ABY NÁS ODPADY NEZASYPALI
NOVÝ DODATOK K ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
V marci 2017 Obecné zastupiteľstvo obce Košeca
schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch. V
zmysle tohto Dodatku sa bude zber zmesového
komunálneho odpadu (KO) vykonávať počas celého
roka v intervale 1x za 14 dní a nebude sa už v letných
mesiacoch
(jún
–
august) zberať každý
týždeň. Obci by to
malo priniesť úsporu
nákladov a zníženie
deficitu na miestnych
poplatkoch za odpady
viac ako 4 000 EUR.
Obec Košeca si urobila analýzu zberov zmesového
KO za posledné 3 roky. Z analýzy vyplynulo, že počas
zberov v letných mesiacoch dochádza k výraznému
zníženiu hustoty zmesového KO (26 – 48 %!!!) v
porovnaní s mesiacmi, kedy sú zberné nádoby
najviac využité a pre väčšinu domácností bol počet
zberov zbytočne častý a namiesto smetí sa zo
zberných nádob vyprázdňoval vzduch. Niekedy
dokonca nastali paradoxné situácie a to také, že v
mesiacoch s nižším počtom zberov sa vyzbieralo
väčšie množstvo odpadu (alebo približne rovnaké
množstvo) ako v mesiacoch s vyšším počtom zberov.
Celoročný interval zberu 1x za 14 dní je bežným
štandardom na Slovensku a častejší interval (1x za
týždeň) je na rodinných domoch a malých
bytovkách už dosť veľkou raritou. Košeca a aj
Slovensko
potrebuje
výrazne
znížiť
množstvo
zmesového
KO
a
skládkovanie
odpadov.
Domácnosti, ktoré poctivo triedia a kompostujú svoje
odpady, tým bohato stačí vykonávať zber
zmesového KO 1x za 14 dní a mal by dokonca stačiť
ešte aj menej častý zber. Ale na tom ešte musia
Košečania trošku popracovať.
Druhou zmenou, ktorá vyplýva z nového Dodatku je,
že triedené zbery sa z rodinných domov budú
vykonávať v jeden deň (utorok) a naraz v celej obci v
termínoch podľa Kalendára triedeného zberu. Zber
vriec s vytriedeným papierom sa bude realizovať
samostatne
a
nebude
spojený
so
zberom
vytriedených plastov.
Uvedená zmena zjednoduší a sprehľadní zberový
kalendár, zefektívni vykonávanie a rozloženie
pracovných činností zamestnancov obce a hlavne
zabezpečí presnejšie a hodnovernejšie určovanie
množstiev vytriedených komodít a preukazovanie
materiálových tokov.
PRIDANIE ZVONOVÝCH KONTAJNEROV
V roku 2016 získala Košeca dotáciu z Recyklačného
fondu 19 130 EUR na podporu realizácie projektu
„Intenzifikácia
triedeného
zberu
komunálneho
odpadu v obci Košeca“. Finančné prostriedky boli

využité na nákup nízkozdvižného paletového vozíka s
nosnosťou
do
2
ton
s
digitálnou
váhou,
veľkokapacitného ABROLL kontajnera s objemom
takmer 20 m3, na tlač Kalendára triedeného zberu na
rok 2017 a tlač letáku „AKO TRIEDIŤ?“. Najväčšiu
položku však tvoril nákup nových zvonových
kontajnerov s objemom 1,5 m3 na triedenie bieleho a
farebného skla, plastov, kovov a kompozitov
(Viacvrstvových
Kombinovaných
Materiálov).
Celkovo sa obstaralo 29 ks kontajnerov (19 ks na sklo,
6 ks na plasty a 4 ks na kovy a VKM). Červené
kontajnery na kovy a kompozity (VKM) budú
rozmiestnené k bytovkám, aby sa doplnila možnosť
triediť aj tieto komodity. Na niektoré ulice budú na
uzlové body rozmiestnené kontajnery na sklo, aby sa
vytvorila možnosť triedenia skla aj pre občanov, ktorí
uprednostňujú kontajnerový systém pred vrecovým.
Kontajnery budú umiestnené aj na cintorín na

triedenie skla a plastov. Žiaľ, Recyklačný fond už
neposkytoval dotáciu na komoditu „papier“ a tak
budú na bytovkách zvony na zber papiera stále
chýbať. Kým sa ich nepodarí zabezpečiť z iných
zdrojov, občania v bytovkách môžu využívať vrecový
zber papiera a vrecia vykladať v termínoch podľa
Kalendára triedeného zberu.
PREVIERKA ZBERU ZMESOVÉHO KO
V mesiaci marec sme pri zbere zmesového KO
smetiarskymi vozidlami vykonali previerku. Bola
zameraná
na
preverenie
počtu
reálne
vyprázdňovaných zberných nádob na zmesový KO,
preverenie typu (objemu) používaných nádob a
zisťovala sa aj objemová naplnenosť jednotlivých
zberných nádob.
Zistili sme, že v rodinných domoch sa nachádza
zhruba o 30 ks viac zberných nádob ako štandardne
fakturuje zberová spoločnosť obci. Necelých 5% z
celkového počtu nádob však domácnosti na zber
nevyložili (niektoré z nich sa nachádzali v
neobývaných domoch). Na jednej strane je pre obec
výhodné, že zberová spoločnosť fakturuje obci menej
ako by mohla, ale na druhej strane sa fakturuje asi o
2% viac nádob ako sa reálne zberá. Za ďalšie treba
povedať, že až 13% zberných nádob (každá 8.
nádoba!!!) bolo preplnených. V tomto údaji nie sú
zahrnuté nádoby, pri ktorých boli odpady vyložené aj
vedľa zbernej nádoby. Tieto „naviac“odpady neboli
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odvezené a preto tieto nádoby neboli považované
za preplnené, ale „len“ ako plné. Reálne však bolo
domácností s preplnenými nádobami ešte viac.
Napriek tomu sa však celková priemerná naplnenosť
zberných nádob pohybovala iba na úrovni okolo
85%. Inými slovami povedané, v zberných nádobách
bolo asi 15% vzduchu.
Pokiaľ ide o typy používaných zberných nádob, tak sa
previerkou zistilo, že okrem povolených typov (s
objemom 110 a 1100 l), sú používané je iné typy
nádob (120 a 240 l), čo je v rozpore so záväzným
nariadením obce. Z celkového počtu zberných
nádob má nedovolený typ (objem) 4% nádob.
Záverom
možno
skonštatovať,
že
existuje
nekompatibilita
medzi
systémom
vyrubovania
miestneho poplatku za odpady (poplatok podľa
počtu osôb) a systémom fakturácie za zber a
zneškodnenie zmesového KO (platba podľa počtu a
typu zberných nádob a váhy odpadov). Miestny
poplatok za odpady sa teda neplatí podľa množstva
odpadov, ale obec za zbery platí podľa množstva
odpadov (objem) a za zneškodnenie odpadov tiež za
množstvo, ale podľa váhy. Táto systémová
nezrovnalosť medzi príjmami a výdavkami má
samozrejme vplyv na obecný rozpočet, žiaľ
negatívny,
a
spôsobuje
aj
výraznú
mieru
nespravodlivosti pri výške poplatkov pre jednotlivé
domácnosti a subjekty. Príjmy z miestneho poplatku
za odpady nepokrývajú ani len výdavky na zmesový
KO, ktoré sú asi o 2 000 EUR ročne vyššie ako príjmy.
Celkový deficit príjmov odpadového hospodárstva je
však až na úrovni okolo 9 000 EUR ročne. Obecný
rozpočet teda dotuje zneškodňovanie odpadov
približne vo výške 16%. Legislatíva však prikazuje, aby
náklady boli kryté príjmami z miestneho poplatku za
odpady a obec by nemala na odpady doplácať.

Okrem negatívnych finančných dopadov na obec je
súčasný stav nevyhovujúci aj pre dosahovanie cieľov
odpadového hospodárstva a ochrany životného
prostredia. Súčasný systém zberu a vyrubovania
poplatkov za odpady totižto vyhovuje tým
domácnostiam a producentom odpadov, ktorým
veľmi nezáleží na
životnom
prostredí,
ktorí
neminimalizujú
množstvo
svojich
odpadov,
málo
alebo
vôbec
sa
nezapájajú
do
triedeného
zberu,
nekompostujú
bioodpady a ktorí ani
finančne neznášajú v
plnej miere dôsledky svojho konania. Tie domácnosti
a subjekty, ktoré sa snažia a majú menej odpadu,
svojimi poplatkami výrazne dotujú tých, ktorí majú
naopak odpadov viac. A to je absurdný paradox.
Tento stav je veľmi nevhodný a je namieste, aby
obecné zastupiteľstvo čo najskôr schválilo zmeny
vedúce k zlepšeniu tohto stavu. Vhodné zmeny by
mali priniesť úspory, nižšie a spravodlivejšie poplatky
za odpady a vyššiu ochranu životného prostredia.
Marek Kurinec  špecialista na odpadové
hospodárstvo obce

Dar pre našich hasičov
Po viacerých snahách o získanie dotácie sa nakoniec
podaril úspech a projekt vytvorený dobrovoľníkmi z
radov DHZ Košeca s názvom „Vybavenie a výstroj pre
hasičskú jednotku“ našiel svojho mentora. Vďaka
Nadácii EPH sme získali krásnu sumu 4988,32 €, ktorá
pokryla všetky potrebné a chýbajúce položky vo výbave
či už prvozásahového vozidla TATRA 815 CAS 32 alebo
vybavenie pre našich hasičov v priestoroch novej šatne.
Nová šatňa vznikla začiatkom tohto roku spolufinancoval
ju OcÚ Košeca a 2% z vašich daní kde sa nám podarilo
získať 1% od spoločnosti Continental Matador Rubber s.
r. o. a Continental Matador Truck Tires s. r. o. za tieto
peniaze sme nakúpili materiál pre šatňové boxy, z
ktorých sme si vyrobili jedinečné boxy pre šestnástich
členov čiže pre dve zásahové skupiny. Týmto sa chceme
poďakovať aj Vám všetkým, ktorí nám fandíte, ktorí
patríte medzi nás a ktorí nám pomáhate pri udržaní
hasičstva v našej obci.
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DEŇ MATIEK 2017

MDD 2017

Pri príležitosti oslavy Dňa matiek pripravila
komisia kultúry v spolupráci s
Obecným
úradom v Košeci dňa 14. 05. 2017 v kultúrno
športovom centre kultúrny program. Na úvod
privítal všetky prítomné mamičky, babičky a
prababičky
pán
starosta.
Potom
už
nasledovalo vystúpenie Božanky a Martina
Jakubca, ktorých pesničky väčšina prítomných
poznala i z vysielania rádia či televízie. Pri
odchode zo sály boli prítomné mamy, babky a
prababky bývajúce v Košeci odmenené malým
darčekom v podobe skladacej tašky.

Dňa 27. mája 2017 usporiadala komisia kultúry v
spolupráci s Úniou žien a Obecným úradom v Košeci
tradičnú oslavu Medzinárodného dňa detí. Za krásneho
slnečného počasia bola pripravená prechádzka
„Rozprávkovým lesom“ so začiatkom pri futbalovom
štadióne smerom na košecký salaš. Počas tejto cesty
čakali deti rôzne rozprávkové bytosti, ktoré okrem iného
zadávali deťom všakovaké úlohy. Po splnení každej úlohy
dostali deti na medaile písmenko, z ktorého na záver
vytvorili slovo „SMEJKO“. Po získaní všetkých písmeniek
boli deti v cieli
odmenené sladkosťou a džúsom.
Odmenu im odovzdal vodník, na ktorého dozeral rytier s
mečom. V areáli štadióna na deti čakali dva krásne
kone, na ktorých si deti mohli bezplatne pojazdiť. O
občerstvenie bolo postarané v bufete a kto chcel,
mohol si opiecť špekáčik na pripravenom ohni, na ktorý
dozerali naši chlapci z DHZ. Krásne počasie a dobrá
nálada nám vydržali až do večera a my sa z toho veľmi
tešíme.
Mgr. Miroslava Švehlová

Žiaci za hranicami
Žiaci sa v rámci turistického krúžku tunajšej ZŠ na chvíľu ocitli v 9.
storočí a navštívili archeoskanzen Modrá na Morave. Videli tu
rôzne stavby: kniežací palác, rotundu, zrub, pekáreň... V areáli
skanzenu boli aj domáce zvieratá, ktoré chovali už aj v minulosti
naši predkovia.
Zo skanzenu sme sa presunuli do areálu sladkovodnej a
botanickej expozície Živá voda. Žiaci sa tu zoznámili s rôznymi
vodnými živočíchmi a rastlinami. Dostali aj pracovné listy, ktoré
im budú slúžiť na zopakovanie si nových poznatkov. Výlet sme
uzavreli návštevou nákupného centra a vyskúšali sme si platiť
Českou korunou.
Za poznávaním našej minulosti sme sa vybrali aj v októbri na
návštevu hradu Devín. Ale o tom až nabudúce.
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Matrika hlási

V I I . ŠT V R Ť R O K U 2 0 1 7 SA N A R O D I L I :

Rapantová, Ján Martiš, Pavol Remšík a Anna Zubová

Linda Bajzíková, Martin Chalupka, Damian Jáňa,

75 rokov: Marián Chalupka a Pavol Vančík

Denková Kristína, Žideková Mária, Rafajová Hana

80 rokov: Helena Burianová
85 rokov: Viliam Čepela a Edita Bartošová

Uvítanie detí do života je jednou z najmilších činnosti ZPOZu. V

V I I . ŠT V R Ť R O K U 2 0 1 7 O SL Á V I L I :

obradnej miestnosti Obecného úradu sme 24. mája 2017 uvítali

50 rokov spoločného života – zlatú svadbu manželia:

11 najmladších občanov našej obce.

Pavol Bugala a Anna rod. Zemanovičová, Ondrej Antol a

Boli to: Filip Gajdoš, Roman Mikuška, Sofia Tužinčinová, Sofia

Eva rod. Suchárová

Habánková, Stanislava Trošková, Samuel Srvátka, Lucia
Sláviková, Johanka Katarína Mihaliková, Ema Hanajíková, Linda

Z N A ŠI C H R A D O V O D I ŠL I :

Bajzíková a Martin Chalupka.

V II. štvrťroku 2017: Gustav Remšík, Miroslava Šlesaríková
rod. Rafajová, Anton Fúsek, Štefan Remšík, Mária

Ž IV O T N É J U B IL E Á :

Valentová rod. Gašparíková, Katarína Bulková, Jozef

70 rokov: Jarmila Laskovičová, Jozef Kvasnica, Mgr. Eva

Strečko

Medzinárodný deň knižníc v našej škole
Dňa 23.októbra 2017 si žiaci našej školy už po niekoľkýkrát netradičným spôsobom pripomenuli Medzinárodný deň
knižníc s názvom Deň Milana Rastislava Štefánika. Cieľom tohto dňa bolo zábavnými a rozmanitými formami práce s
knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Na toto
podujatie sme pozvali starostu obce Košeca Mgr. Radomíra Brtáňa a s obecnou kronikou aj druhým doplneným
vydaním knihy o obci Košeca sa deťom predstavila pani Mária Pajgerová.

OKTÓBER  mesiac úcty k starším
Tradične sme v októbri pozvali skôr narodených občanov, aby sa prišli zabaviť. Tento raz so skupinou AT BAND.
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KRÍŽOVKA (Autor: Ján Čižmár)

Výstava fotografií Martina Habánka
V septembri sa na Obecnom úrade v Košeci konala výstava fotografií Martina Habánka z Ladiec s
názvom Čarovná Zem. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo v stredu 6.9.2017 o 16.00 hodine v
zasadačke obecného úradu na 1. poschodí. Návštevníci výstavy mohli obdivovať nádherné momenty
zachytené fotoaparátom počas Martinových potulkách po Slovensku a po svete.
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