
Vážení občania,
blíži sa koniec roka 2008 a toto obdobie je 
väčšinou spájané s hodnotením a rekapi-
tuláciou toho, čo uplynulých 12 mesiacov 
prinieslo. Ako minulý rok, tak aj teraz, v po-
slednom čísle našich novín uvediem prie-
bežné plnenie môjho volebného programu 
a vo veľkej časti aj volebného programu 
súčasných poslancov obecného zastupi-
teľstva. Ako sme na tom po dvoch rokoch 
fungovania nového vedenia obce?
--------------------------------------------------------
Volebný program je rozdelený do niekoľ-
kých častí, takže poďme postupne:

1. ROZVOJ 
Využijem fondy poskytované Európskou
úniou pre rozvoj našej obce 
 V tomto roku sa nám podarilo získať z 
fondov EÚ dotáciu na rekonštrukciu budo-
vy Základnej školy v Košeci. Celkovo sa na 
zateplenie budovy, výmenu okien, výmenu
vchodových dverí, výmenu strechy za sed-
lovú, vnútorné nátery, opravu podláh, in-
štalácia bezbariérového prístupu a zakú-
penie nových učebných pomôcok pre žia-
kov preinvestuje suma 17.679.477,65 Sk 
(586.851,15 €). Dotácia z EÚ je vo výške 
16.795.503,77 Sk (557.508,59 €) a naša 
spoluúčasť 883.973,88 Sk (29.342,56 €).
 O pár dní by sme sa mali dozvedieť vý-
sledok ďalšej žiadosti, ktorá bola podaná 
na rekonštrukciu budovy Materskej školy v 
Košeci. V nej žiadame o dotáciu vo výške 
11.651.005,53 Sk (386.742,53 €).

 Okrem fondov EÚ sme tento rok poda-
li žiadosť o dotáciu aj z takzvaného Nór-
skeho finančného mechanizmu a treba na-
písať, že úspešne. Pred pár dňami sme 
poštou dostali oznámenie o schválení ne-
návratného finančného príspevku vo výške 
2.445.392,88 Sk (81.172,17 €) na celkovú 
rekonštrukciu a modernizáciu verejného 
osvetlenia v obci.
 Pokiaľ ide o dotácie, tento rok bol pre 
našu obec z pohľadu získania finančných 
prostriedkov do nášho rozpočtu veľmi 
úspešný. Na základe žiadosti z roku 2007 
nám bola tento rok pridelená aj dotácia v 
hodnote 2 200 000,- Sk (73.026,62 €)na 
zakúpenie traktora, vlečky, štiepkovača a 
motorovej píly.
 Celkovo sme v roku 2008 pre obec 
získali finančné prostriedky vo výške 
21.440.896,65 Sk (711.707,38 €)!!! 

Zrealizujem v termíne stanovenom Eu-
rópskou úniou vybudovanie vodovodu 
a kanalizácie
 Vydanie stavebného povolenia pre in-
vestora Považskú vodárenskú spoločnosť 
a.s. na stavbu kanalizácie a dostavbu vo-
dovodu je pozitívnou správou pre nás všet-
kých. Teraz už spoločne čakáme na avízo 
o schválení prostriedkov na výstavbu tohto 
diela. Pre našu obec je záväzný termín do-
stavby kanalizácie rok 2015. Dovtedy musí 
byť na Slovensku kanalizácia v každej obci 
nad 2000 obyvateľov funkčná. 

Zrekonštruujem budovu obecného úra-
du (strecha, fasáda, okná, interiér, ob-
radná sieň) 
 S pribúdajúcimi povinnosťami obce po-
stupne pribúdajú aj nároky na priestory, v 
ktorých vám - občanom poskytujeme naše 
služby. V priebehu tohto roku sme usúdili,
že bude vhodné upraviť aj kancelárie na 
poschodí. V týchto dňoch finišujeme s 
úpravami a od nového roku budú k dispo-
zícii dve zrekonštruované kancelárie. Jed-
na z nich bude slúžiť aj pre poslancov 
obecného zastupiteľstva, ktorí v nej môžu 
viesť zasadnutia svojich komisií.

Vybudujem jednotné prístrešky zastá-
vok autobusov v Košeci a v Nozdrovi-
ciach
 Začiatkom roku 2009 vyjde výzva pod 
názvom „Regenerácia sídiel“, v ktorej je 
jednou z oprávnených aktivít aj budovanie 
prístreškov zastávok autobusov. Pripravu-
jeme pre túto výzvu projektovú dokumen-
táciu.

Vyhradím miesta na lepenie plagátov 
 Spolu s prístreškami zastávok vzniknú 
aj tieto miesta. 

Budem úzko spolupracovať pri moder-
nizácii železničnej trate so Železničnou 
spoločnosťou Slovensko a.s. 
 Podľa posledných informácií sa v Ko-
šeci pravdepodobne začne výstavba nad-
jazdu ponad železničnú trať realizovať v 
priebehu roka 2009.

Áno, milí čitatelia!

 O pár dní sa budú niesť svetom melódie, ktoré sú
každoročne spojené s najkrajšími sviatkami v roku - sviat-
kami Vianoc - sviatkami pokoja, mieru a rodinnej poho-
dy. Tešia sa na ne malí i  veľkí, mladí i starí...
 Vianoce sú vždy opradené nielen starými zvykmi, 
piesňami, koledami, stretnutiami s našimi najbližšími, ob-
darovávaním, ale i želaniami. Dovoľte preto, aby sme vám 
i my zaželali

„pokojné prežitie vianočných sviatkov
 a veľa šťastia, zdravia a radosti v roku 2009“.

             redakcia Autorka kresby:  Bc. Nosáľová Gabika. Ďakujeme!
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Oficiálne označím ulice názvami 
 V tomto čísle novín nájdete bližšie in-
formácie, ako sami môžete rozhodnúť o 
názve svojej ulice. Zapojte sa do ankety a 
môžete dokonca vyhrať zaujímavé ceny.

Inštalujem informačné tabuľky na ráz-
cestiach v obci 
 Aj tento bod bude súčasťou žiadosti o 
získanie prostriedkov v rámci výzvy na re-
generáciu sídiel.

Skrášlim obecný park (zeleň, chodníky, 
lavičky, detský kútik)
 Intenzívnejšie kosenie trávy sa prejavi-
lo na jej kvalite a na park je celkovo prí-
jemnejší pohľad. Spomínaná regenerácia 
sídiel nám umožní žiadať o prostriedky na
úpravu parku, vytvorenie chodníkov, osa-
denie lavičiek, vytvorenie pešej zóny a 
umiestnenie ihriska .

Podporím rozvoj agroturistiky v našej 
obci 
 Podnikatelia, ktorí sa neboja naštarto-
vať u nás toto odvetvie majú dvere otvore-
né... Sme ochotní im pomôcť.

Pripravím priaznivé podmienky pre prí-
chod väčšieho investora
 Priemyselná lokalita za Košecou sme-
rom na Ilavu po pravej strane je stále 
prázdna. Z našej strany má investor pod-
mienky pripravené, je však na škodu veci, 
že vlastník pozemku požaduje za m2 cenu, 
ktorú zatiaľ nebol ochotný žiadny investor 
akceptovať.
 Snažíme sa pripraviť pre investorov 
podmienky i v inej lokalite. Bývalá tehelňa 
je už obecným majetkom a v prvej polovici 
budúceho roka sa budeme snažiť o získa-
nie dotácie na revitalizáciu tohto územia. 
Revitalizáciou sa v tomto prípade rozumie 
zbúranie starých, nevyužiteľných budov, 
vytvorenie novej kompletnej infraštruktúry
územia, zlepšenie prístupu k lokalite a vy-
tvorenie priestorov pre nájomcov, ktorí tu 
budú môcť podnikať.

Umiestnim bankomat v centre obce
 S príchodom eura bolo takmer nemož-
né túto otázku riešiť s ktoroukoľvek ban-
kou. Stále platí, že banky umiestnia ban-
komat len na mieste, kde budú mať denne 
zabezpečený dostatočný počet výberov. 
Ich nároky sú však vysoké. Žiaľ, Košeca 
ich zatiaľ nespĺňa.

Zabezpečím revíziu a opravy verejného 
osvetlenia (VO) v Košeci a Nozdrovi-
ciach 
 Rok 2009 bude rokom výmeny všet-
kých svietidiel za nové. Táto výmena sa 
bude realizovať na základe získanie už 
spomínanej dotácie na modernizáciu ve-
rejného osvetlenia v obci Košeca vo výške 
2.445.392,88 Sk (81.172,17 €).

Zintenzívnim komunikáciu s občanmi 
obce formou stretnutí prípadne vytvo-
rením schránok „prianí, sťažností a ná-
padov“
 V tomto roku sa po prvý krát uskutočnil 
Deň otvorených dverí na obecnom úrade.  

 Chceme, aby sa toto podujatie stalo tra-
díciou a neodradí nás ani to, že v premiére 
úrad navštívilo a služby využilo málo ob-
čanov. Fórum na www.koseca.sk funguje 
podľa môjho názoru dobre a schránky pria-
ní, sťažností a nápadov sú využívané len 
zriedka. Pravdepodobne najviac sa osved-
čila osobná komunikácia a som veľmi rád, 
že občania sami prídu do mojej kancelárie, 
prípadne ma zastavia na ulici a pýtajú sa 
na dôležité veci týkajúce sa chodu obce. 
Som naďalej k dispozícii všetkým bez roz-
dielu.

Dokončím začatú výstavbu chodníka 
smerom na Ilavu po Solíkovcov
 V budúcom roku sa v tejto oblasti bude 
realizovať rekonštrukcia plynovodu a z toh-
to dôvodu a aj z dôvodu, že v tejto lokalite 
zatiaľ nie je rozvod vodovodu i kanalizácie 
chodník doposiaľ nestaviame.

Zabezpečím prípravu a následnú vý-
stavbu cyklistického chodníka a chod-
níka pre chodcov v obci smerom na Zlie-
chov
 Budem rád, keď postupne pripravíme 
podmienky na realizáciu tohto zámeru. V 
prvom rade je to príprava projektovej do-
kumentácie a vyriešenie vlastníckych vzťa-
hov k daným pozemkom. Ak sa nám toto 
podarí, musíme potom čakať na napoje-
nie rodinných domov na jestvujúci rozvod 
obecného vodovodu a potom začať riešiť 
chodník. Všetko závisí od ochoty ľudí na-
pojiť sa na vodovod. Čím skôr sa začne in-
tenzívnejšie využívať jestvujúci vodovod v 
Košeci, tým skôr budeme môcť myslieť na 
investície do chodníkov a ciest. 

Vytvorím a označím turistické chodníky 
v okolitých lesoch v spolupráci s aktív-
nym turistickým oddielom v Košeci v 
spolupráci s okolitými obcami
 Práve v týchto dňoch sme podali inte-
grovanú stratégiu rozvoja územia Magura - 
Strážov na Ministerstvo pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky v programe Rozvoj vi-
dieka - časti LEADER, ktorá by nám mala v 
budúcnosti zabezpečiť získanie prostried-
kov na tieto iniciatívy. 

Umiestnim orientačnú mapu Košece, 
Nozdrovíc a okolia v centre obce 
 K orientačnej mape, ktorá je pri kultúr-
nom dome už niekoľko mesiacov pribudla 
ešte jedna mapa, ktorá znázorňuje pohľad 
na obec z vtáčej perspektívy.

2. SOCIÁLNA OBLASŤ 
Nájdem možnosti pre nezamestnaných 
ľudí žijúcich v obci, udržím stálu pra-
covnú skupinu, ktorá sa bude starať o 
údržbu verejných plôch v obci, zaistím 
pre nich potrebné náležitosti a pod. 
 Koncom roka Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny zrušil aktivačnú činnosť. Nik-
to nevie, ako bude táto služba pokračovať 
v roku 2009 a či vôbec bude pokračovať. 
Našťastie sú k dispozícii ochotní členovia 
dobrovoľného hasičského zboru v Košeci 
a iní aktívni ľudia, ktorí nám pomáhajú pri 
údržbe obce.

Podporím miestnych podnikateľov v ak-
tivitách prinášajúcich prospech obci, 
napr. vo forme získavania pracovných 
príležitostí 
 Už som spomenul revitalizáciu bývalej 
tehelne, ktorou sa vytvoria nové priestory 
na prenájom podnikateľom v obci poskytu-
júcim rôzne služby občanom.

Dám vysporiadať pozemky nutné pre 
individuálnu bytovú výstavbu v obci. t.j. 
jednotlivé časti podľa územného plánu 
obce a prinesiem nové, zmodernizova-
né riešenie územného plánu 
 Pripravujeme novú lokalitu pre výstav-
bu rodinných domov „za Barborkou“ po 
pravej strane z Košece smerom na miestnu 
časť Nozdrovice. Tiež riešime novú lokali-
tu „Rudé“, kde súkromný investor vykúpil 
pozemky a vytvoril súvislý priestor na vý-
stavbu cca 25 rodinných domov. V uplynu-
lom roku sme riešili 33 podaní na staveb-
ný úrad v súvislosti s výstavbou rodinných 
domov! Je to vynikajúci trend a znamená 
to pre obec najmä prírastok obyvateľstva. 
Nie všade na Slovensku sa to darí. U nás 
však áno, čomu som veľmi rád. Verím, že 
nastavený trend bude pokračovať.
 
Budem naďalej zabezpečovať v spolu-
práci so základnou a materskou školou 
stravu pre starších občanov žijúcich 
osamote 
 Opatrovateľskú službu využívajú starší 
občania na zabezpečenie svojich potrieb, či 
už je to donáška obeda, alebo ďalšie úkony 
súvisiace s chodom domácnosti. Služby sú 
v súčasnosti poskytované 15-tim občanom 
Košece a Nozdrovíc.

Zintenzívnim spoluprácu s políciou a 
budem presadzovať vytvorenie dobro-
voľnej obecnej poriadkovej služby, kto-
rá bude mať na starosti udržiavanie po-
riadku v obci hlavne v nočných hodi-
nách 
 Poriadková služba bude v blízkej dobe 
fungovať. Táto bude mať za úlohu sledo-
vanie diania v obci hlavne vo večerných a 
nočných hodinách. V prípade, že zistia po-
rušovanie zákonov, budú informovať polí-
ciu. Táto služba bude anonymná a nebu-
de mať právomoci zasiahnuť, len informo-
vať potrebné orgány, ktoré na zásah budú 
oprávnení. 

3. ŠKOLSTVO 
Zaistím úzku spoluprácu obecného úra-
du so základnou a materskou školou 
 Rekonštrukcia budovy ZŠ si vyžaduje 
intenzívnu spoluprácu obecného úradu a 
vedenia školy. Na jar budeme pokračovať v 
prácach na fasáde budovy a verím, že za-
čneme rekonštruovať aj budovu materskej 
školy.

Zabezpečím opravy budov základnej a 
materskej školy za pomoci euro fondov 
a takisto obnovím zariadenie, interiéry 
 Je nádherné sledovať zmeny, ktorými 
prechádza budova ZŠ. Nová strecha, za-
teplenie, nové okná, nové vstupné dvere, 
... A interiéry sa tiež dočkajú.



Zapojím školy do grantového systému 
podpory
 Iniciatíve sa medze nekladú a som 
šťastný, že aj napriek nepriaznivej situá-
cii s telocvičňou fungujú najmä športové 
krúžky (aj keď len v priestoroch kultúrneho 
domu). Postupne sa darí získavať dotácie 
aj z grantov na fungovanie alebo podporu 
aktivít školy a škôlky.

Budem myslieť na deti a mládež a pri-
pravovať pre ne počas prázdnin, ale aj 
v priebehu školského roka rôzne súťaže 
a aktivity, záujmové krúžky, zaujímavé 
prednášky, stretnutia s odborníkmi, bu-
dem pokračovať v organizovaní Baran-
pajády a podobných akcii 
 Aj v tomto roku sa mohli deti vyšantiť na 
tradičnej akcii - Baranpajáde. Šmykľavka, 
rôzne súťaže pre deti, vystúpenie divadel-
nej skupiny Maska zo Zvolena a maľovanie 
na tvár mohol absolvovať každý detský náv-
števník tejto akcie. Prednášky a stretnutia 
s odborníkmi zabezpečovala priebežne zá-
kladná škola. To isté platí aj v prípade rôz-
nych súťaží, krúžkov a aktivít.

Budem sa venovať možnostiam vzdelá-
vania dospelej populácie, hlavne rozši-
rovaniu jazykových schopností a počí-
tačovej gramotnosti
 Letná jazyková škola sa v tomto roku 
rozšírila o víkendovú a večernú celoročnú 
jazykovú školu. Tú navštevuje takmer 30 
študentov. Priestory na poschodí obecného 
úradu sú využívané na 100 % a nemecký 
i anglický jazyk má záujem študovať čoraz 
viac ľudí. Potešujúca a zaväzujúca správa 
zároveň.

4. KULTÚRA 
Prípravím vydanie knihy o obci Košeca
 Tento sľub sa nám podarilo splniť už v 
minulom roku. Dňa 1. 12. 2007 sa usku-
točnil krst monografie o Košeci. Niekoľko 
výtlačkov z prvého vydania je ešte stále k 
dispozícii na obecnom úrade. Cena za die-
lo pána Liptáka je pre občana Košece a 
Nozdrovíc 300,- Sk.

Zmodernizujem zariadenie v kultúrnom 
dome a pripravím interiér pre organizo-
vanie divadelných, hudobných, či iných 
predstavení 
 Budeme sa snažiť získať finančné pro-
striedky na celkovú rekonštrukciu. Hovorí 
sa však: keď netečie, aspoň kvapká! To pla-
tí aj pre obnovu interiéru kultúrneho domu. 
Inštalovali sme zatiaľ nové osvetlenie pó-
dia a aj sály. V novembri bolo zakúpených 
250 ks nových stoličiek. V sále plánujeme 
ešte opraviť podlahu a vymeniť svietidlá na 
stenách.

Zlegitimujem oficiálny erb obce v spolu-
práci s heraldickou komisiou a umiest-
nim ho na začiatku a konci obce
 Splnené v roku 2007.

Zaistím prevádzkovanie a aktualizácie 
internetovej stránky obce Košeca 
 Oficiálna stránka www.koseca.sk fun-
guje už od 1. apríla 2007. Takmer 50 000 
návštev hovorí za všetko. Občania, ktorí 

majú prístup k internetu si zvykli na túto 
formu komunikácie.

Zabezpečím aktívne využívanie Letného 
kultúrneho stánku na futbalovom štadi-
óne
 Najbližšou akciou v LETNOM kultúr-
nom stánku bude paradoxne zimné podu-
jatie. Teším sa na všetkých, ktorí prídu uví-
tať nový rok tradičným ohňostrojom. Počas 
sezóny sa i tento rok využíval na 100%.

Budem pokračovať vo vydávaní Košec-
kých novín a informovať o fungovaní 
obecného zastupiteľstva a činnostiach 
starostu obce 
 Košecké noviny sa v tomto roku preme-
novali na Košecko - Nozdrovické noviny. 
Pridali sme tiež v grafike novín jednu farbu. 
Treba si vážiť aj fakt, že každá domácnosť 
dostane tieto noviny do svojej poštovej 
schránky zadarmo. Nie všade je to samo-
zrejmosťou. V tomto roku začala fungovať
aj rubrika „Informácia starostu o stave 
obce“, v ktorej sa dozviete vždy a všetko 
z prvej ruky.

Dokončím zreštaurovanie našej kultúr-
nej pamiatky - slnečných hodín (zvoni-
ce) v spolupráci s farnosťou v Košeci a 
jej duchovným správcom 
 Správcovi rímsko-katolíckej farnosti sa 
podarilo v tomto roku získať dotáciu na ob-
novu bývalej zvonice vo výške 300 000,- 
Sk. Obec podporila túto obnovu ďalšími 20 
000,- Sk. Práce na zakonzervovaní fasády 
prebiehajú ešte aj v decembri a práce budú 
pokračovať na jar obnovou slnečných ho-
dín.

Budem realizovať obľúbené podujatia 
(stretnutie troch generácií, rozprávkový 
les, futbalový turnaj o pohár starostu 
obce, divadelné predstavenia ku Dňu 
matiek atď.)
 Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali, po-
máhajú a budú pomáhať s organizovaním 
spomenutých podujatí. Zaslúžia si poďako-
vanie od nás všetkých.
 

5. ŠPORT
Podporím rozvoj všetkých druhov špor-
tu pre všetky generácie na území našej 
obce 
 Rozvoj športov podporujeme dotáciami 
pre jednotlivých žiadateľov - turisti, rybári, 
futbalový klub či stolní tenisti. Žiaľ, aj na-
priek našej veľkej snahe, žiadosti o získa-
nie dotácie na vybudovanie multifunkčné-
ho ihriska neboli doposiaľ úspešné. Pokú-
šame sa aj naďalej, nevzdávame sa. Raz 
sa to musí podariť!

Podporím fungovanie obecného hasič-
ského zboru a aktívne zapájanie tejto 
organizácie do oblastných súťaží v ha-
sičskom športe 
 Mladá generácia priniesla niekoľko vi-
diteľných zmien týkajúcich sa dobrovoľné-
ho hasičského zboru v Košeci. V priebe-
hu tohto roka sa nám podarilo zabezpečiť 
dostatočné technické zabezpečenie zboru. 
Mladí hasiči môžu veselo trénovať na súťa-

že. Tiež sa zintenzívnilo využitie požiarnej 
zbrojnice.

Dokončím novú tréningovú trávnatú 
plochu za škvárovým ihriskom 
 Tréningová plocha bola daná do užíva-
nia už v priebehu roka 2007 a v prípade 
nepriaznivého počasia je to vhodná alter-
natíva pre trénovanie všetkých futbalových 
mužstiev.

Dotiahnem do konca ohradenie športo-
vého ihriska v časti obce Prúdy manti-
nelmi a jeho osvetlenie
 Snažíme sa ešte nájsť sponzorov na 
zabezpečenie kovových kostier mantinelov. 
Drevené časti mantinelov nám sponzorsky 
poskytne p. Jendrol. Tiež mám sľúbenú po-
moc dobrovoľníkov v súvislosti s prípravou 
pre osadenie kovových stĺpikov atď. Ak sa 
nám podarí zrealizovať osadenie mantine-
lov, pribudnú ďalšie reflektory pre dôkladné 
osvetlenie hracej plochy.

6. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Budem presadzovať zníženie nepriazni-
vých vplyvov v našom okolí na životné 
prostredie a na zdravie ľudí 
 Aj v tomto roku sme riešili problémy s 
nadmernou prašnosťou tunežického lomu. 
Prevádzkovateľ sa zaviazal znížiť nepriaz-
nivé dopady na okolitú krajinu. Petíciou 
môžete dať práve teraz najavo aj vy nesú-
hlas s chovom hovädzieho dobytka v cen-
tre obce. Petičné hárky sú k dispozícii na 
obecnom úrade, alebo vám ich môžu dať v 
obci podpísať dobrovoľníci.

Zabezpečím pravidelné odvozy veľko-
objemových kontajnerov 
 Zavedením vývozov veľkoobjemových 
kontajnerov v súčinnosti so zákonom o od-
padoch (t.j. dvakrát do roka) sa prejavila v 
tomto roku značná úspora finančných pro-
striedkov. Neefektívne časté vývozy kon-
tajnerov v minulých obdobiach spôsobovali 
dotovanie súvisiacich nákladov z bežného 
rozpočtu. To znamenalo, že peniaze sa ne-
dostávali na iné potrebné veci.

Zavediem efektívny vývoz komunálneho 
odpadu a postupný prechod na separá-
ciu odpadu
 Od roku 2010 je pre obce povinná se-
parácia piatich zložiek odpadu. V tomto 
roku sme v Košeci začali separovať papier 
a tetra paky, plasty, kovové obaly, sklo, bio-
logický odpad, atď. Chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa zapojili do separácie a
mám pre nich dobrú správu. Za vývoz ko-
munálneho odpadu budete platiť menej ako 
v roku 2008! Navyše budete platiť len po-
lovicu z poplatku, ktorý budú platiť ostatní 
občania, ktorí v roku 2008 nevyseparovali
minimálne dve vrecia odpadu. Ešte jeden 
bonus pre všetkých: vrecia na separáciu 
odpadu dostane každý zdarma a vývoz vy-
separovaných zložiek vás tiež nebude stáť
ani korunu/euro. Novinkou bude vývoz ko-
munálneho odpadu každý druhý týždeň. 
Okrem mesiacov jún, júl, august, kedy bu-
de vývoz realizovaný každý týždeň. Všet-
ky potrebné informácie o vývoze komunál-
neho i vyseparovaného odpadu nájdete
v tomto vydaní novín.



Budem spolupracovať s organizáciou 
miestnych rybárov na úprave problémo-
vých miest Košeckého aj Nozdrovické-
ho potoka, aby sa predišlo záplavám, 
postarám sa o pravidelné čistenie sva-
hov a koryta 
 Jar roku 2008 bola spojená s úpravou 
toku Podhradského a Dolinského potoka. 
Prehĺbenie Podhradského potoka v úseku 
od požiarnej zbrojnice po areál družstva sa 
zrealizovalo na základe úspešnej žiadosti 
na Povodie Váhu so sídlom v Nimnici. Noz-
drovický potok sa dostane na rad pravde-
podobne až v nasledujúcom roku.

Zabezpečím údržbu, schodnosť a zjazd-
nosť miestnych komunikácii a chodní-
kov, najmä v zimnom období, v pozim-
nom období dám neodkladne odstrániť 
nánosy štrku z krajníc ciest a z chodní-
kov.
 Traktor, ktorý sme získali v rámci dotá-
cie z Environmentálneho fondu nám bude 
slúžiť aj ako pracovný nástroj na odhŕňanie 
snehu z komunikácií. Zakúpili sme aj po-
trebnú radlicu. Nie sme závislí od druhej or-
ganizácie a to je to podstatné, čo sme chce-
li dosiahnuť. Opäť sa nám podarí ušetriť

niečo na iné aktivity prinášajúce osoh všet-
kým občanom.
 Okrem spomínaných častí volebného 
programu existuje aj veľa ďalších aktivít 
obce.
 Najdôležitejšou administratívnou čin-
nosťou v tomto roku bolo napravenie za-
nedbanej povinnosti obce ešte z roku 2005. 
Povinnosť mať podpísané nájomné zmluvy 
na hrobové miesta. Teším sa z toho, že v 
priebehu pár týždňov prišlo na obecný úrad 
niekoľko stoviek občanov, ktorí s nami ako 
s prevádzkovateľom pohrebiska podpísali 
viac ako 700 nájomných zmlúv o prenájme 
hrobových miest a zaplatili nájomné na mi-
nimálne 10 rokov vo výške 30,- až 50,- Sk 
za rok (1,00 až 1,66 €) 
 Ďalšou podstatnou zmenou v tomto ro-
ku je nové sídlo obecnej knižnice. Kvôli 
problémom s telocvičňou sme museli hľa-
dať nové miesto pre fungovanie knižnice. 
Najvhodnejším sa stal blok B v budove ma-
terskej školy. Dňa 2. 12. sme slávnostne
otvorili nové priestory a dúfam, že sem náj-
de cestu veľa nových čitateľov. Otvorené 
už bude dva krát v týždni. V utorok a vo 
štvrtok od 14.00 do 17. 00 hodiny. Čita-
teľom je už k dispozícii aj čitáreň.

 V priebehu tohto roka sme podali aj 
rôzne iné žiadosti o získanie dotácií. Spo-
meniem napríklad pokus o získanie pros-
triedkov na vytvorenie zberného dvora. 
Tento rok sme v ňom neuspeli, budeme sa 
však pokúšať aj v roku 2009.
 Pripravujeme žiadosť o refundáciu ná-
kladov spojených s výstavbou kotolne na 
biomasu v ZŠ. Doteraz sme čakali na vhod-
nú príležitosť. Tá je teraz tu a my v januári 
budeme žiadať takmer 4 milióny korún, kto-
ré sme investovali na prelome rokov 2007 
a 2008 do novej technológie.
 Už som spomenul regeneráciu sídiel. 
Pomocou tohto opatrenia budeme chcieť 
vytvoriť v centre obce zaujímavú zónu. V 
nej by nemali chýbať nové chodníky, lavič-
ky, detské ihrisko, pešia zóna, autobusová 
zastávka,... 
 
 Záverom chcem poďakovať všetkým, 
ktorí si to za pomoc obci zaslúžia.

Krásne a veselé Vianoce
a šťastný nový rok 2009 všetkým praje

 
Radomír Brtáň - starosta obce Košeca 

Váš starosta

ZO DŇA 25. SEPTEMBRA 2008

Uznesenie č. 195
OZ schvaľuje vzor zmluvy o prenájme hrobového miesta.

Uznesenie č. 196
OZ schvaľuje príspevok pre rímsko-katolícku farnosť v Košeci vo 
výške 20.000,- presunom rozpočtových prostriedkov z inej kapi-
toly. Finančné prostriedky budú použité spolu s dotačnými pro-
striedkami z Ministerstva kultúry SR (300.000,- Sk) na opravu bud-
ovy starej zvonice (zakonzervovanie fasády, reštaurátorské práce 
a osadenie slnečných hodín na priečelí budovy).

Uznesenie č. 197
OZ schvaľuje odpredaj pozemku rodine Vychopeňovej za 100,- 
Sk/m2. Odpredávaná plocha bude dodatočne schválená geome-
trickým plánom, ktorý dá vypracovať žiadateľ.

Uznesenie č. 198
OZ schvaľuje odpredaj pozemku v k. ú. Košeca parcela KNC č. 2/3 
pod bytovkou podľa zákona vzťahujúceho sa na odpredaj pozem-
kov pod jestvujúcimi stavbami slúžiacimi pre bytové potreby.
V prípade záujmu vlastníkov o odkúpenie časti parcely okolia by-
tového domu, môžu si žiadosť s nákresom časti pozemkov podať 
na OcÚ.

Uznesenie č. 200
OZ schvaľuje prijatie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej 
banky na prefinancovanie realizácie projektu „Rekonštrukciu a re-
generáciu budovy Základnej školy“. Výška úveru sa bude pohybo-
vať maximálne do 40 % celkových oprávnených výdavkov podľa 
schválenej dotácie na túto aktivitu z Ministerstva výstavby a regio-
nálneho rozvoja.

ZO DŇA 3. NOVEMBRA 2008

Uznesenie č. 201
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. 
877/1 p. Ladislavovi Bugalovi za sumu 1.000,- Sk/m2. 

Uznesenie č. 202
OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov vo výške 10.000,- 
Sk pre Športový klub Košeca - Nozdrovice.

Uznesenie č. 203
OZ schválilo príspevok vo výške 5.250,- Sk na nákup 15 ks škol-
ských atlasov sveta. Na atlasoch bude vyznačené, že ich škole 
poskytol obecný úrad.

ZO DŇA 20. NOVEMBRA 2008

Uznesenie č. 205
OZ schvaľuje stratégiu rozvoja územia Mikroregiónu Magura - 
Strážov.

Uznesenie č. 206
OZ schvaľuje zloženie požiarnych hliadok:
1. Veliteľ - Jozef Bajzík, členovia - Pavol Bugala, Karol Chýlik
2. Veliteľ - Vlastimil Kolembus, členovia - Tomáš Kašša

Uznesenie č. 208
OZ schvaľuje rozšírenie finančnej komisie o p. Briestenskú Ka-
tarínu.

ZO DŇA 11. DECEMBRA 2008

Uznesenie č. 210
OZ schvaľuje vyhlásenie súťaže na odpredaj objektu Pestovateľ-
skej pálenice č. s. 179 s príslušenstvom na parcele č. KN 428/2 a 
pozemku parcela č. KNC 428/2 v k. ú. Košeca. Súčasťou objektu 
je aj technologické zariadenie, ktoré nemusí byť súčasťou odpre-
daja. Odkúpenie pálenice nie je podmienené jej ďalším prevádz-
kovaním. Ponuka musí obsahovať: adresu záujemcu, informáciu 
o plánovanom využití objektu, ponúknutú kúpnu cenu. Ponuky tre-
ba doručiť najneskôr do 31. 12. 2008 do 15.00 hodiny na adresu 
Obecného úradu, obálku viditeľne označte: NEOTVÁRAŤ - ponu-
ka pálenica

Uznesenie č. 211
OZ schvaľuje programový rozpočet na rok 2009 až 2011.

Uznesenie č. 212
OZ schvaľuje VZN č. 4/2008 o miestnych daniach na území obce 
Košeca.

Uznesenie č. 213
OZ schvaľuje VZN č. 3/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.



Uznesenie č. 214
OZ schvaľuje VZN č. 1/2008 o o ochrane drevín a o vydávaní sú-
hlasu na výrub drevín a krovitých porastov

Uznesenie č. 216
OZ schvaľuje VZN č. 2/2008, ktorým sa určuje výška mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Košeca

Uznesenie č. 217
OZ schvaľuje cenník služieb poskytovaných obcou Košeca a po-
platkov za užívanie verejného priestranstva na území obce.

Uznesenie č. 218
OZ schvaľuje odpredaj pozemkov parc. čísla KNC 274/11, 274/12, 
274/13, 274/14 a 274/15 s budovami sklad, garáže a sociálno-
-prevádzková budova za sumu 2.500.000,- Sk záujemcovi - fa 
FURMET GROUP, s. r. o. Považská Bystrica. V Kúpnej zmluve 
bude zabezpečené odstránenie starej budovy nachádzajúcej sa 
na predmetných pozemkoch na náklady kupujúceho a odstránenie 
starej budovy zasahujúcej do predmetných pozemkov na náklady 
predávajúceho.

Uznesenie č. 220
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Zabezpečenie realizácie podprojektu „Modernizácia verejného
 osvetlenia v obci Košeca
2. Spolufinancovanie podprojektu, pri nasledovnej výške v SKK:

Uznesenie č. 221
OZ schvaľuje odkúpenie pozemku KNE č. 116 v k.ú. Košeca o 
výmere 1.581 m2 za cenu 200,- Sk/m2. Prvá splátka majiteľom 
pozemkov bude zrealizovaná do konca roka 2008 a druhá do kon-
ca 1Q/2009.

Uznesenie č. 224
OZ schvaľuje rozpočet ZŠ a MŠ na roky 2009 - 2011.

 Výška v SKK 

Celkové výdavky na podprojekt 2 824 203,20 
z toho:   
oprávnené výdavky 2 717 103,20 
neoprávnené výdavky 107 100,00 
NFP (90% z oprávnených výdavkov) 2 445 392,88 
Spolufinancovanie (=celkové výdavky – 
NFP)

378 810,32 

Milí občania,

 naša obec je pomerne rozľahlá a má veľký počet rodinných 
domov. Orientovať sa v nej len prostredníctvom čísiel domov je už 
dosť zložité. Najmä pre záchrannú službu, políciu, hasičov, zásiel-
kové služby ale i návštevníkov, atď. Našou snahou je sprehľadniť im 
vyhľadanie konkrétnej adresy. 
 V súvislosti s plánovaným označením ulíc názvami vás prosí-
me o vyplnenie anketového lístka, ktorý bude v blízkej dobe doru-
čený do vašej poštovej schránky. Sami máte možnosť rozhodnúť o 
názve vašej ulice, ktorá bude vyznačená hrubou čiarou na druhej 
strane tohto lístka. Na anketovom lístku bude ku danej ulici aj zo-
pár návrhov, môžete si vybrať aj jeden z nich.
 Na vybodkované miesto môžete napísať len jeden názov, kto-
rý považujete pre vašu ulicu za najvhodnejší. Názvy ulíc a iných 
verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, 
na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú 
názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mrav-
nosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a 
názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. 
 Vyplnený anketový lístok môžete do konca roku 2008 doniesť 
priamo na obecný úrad alebo ho vhodiť do niektorej zo zberných 
schránok umiestnených v potravinách AMV, JEDNOTA, ZDROJ, 
prípadne do obecnej poštovej schránky umiestnenej v Nozdrovi-
ciach na budove bývalých potravín.
 Do ankety sa môžete zapojiť aj prostredníctvom e-mailu. Bliž-
šie info na www.koseca.sk.
 Nezabudnite na anketový lístok uviesť svoje meno a adresu. 
Pretože spomedzi všetkých, ktorí sa zapoja do tejto ankety budú 
vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorých odmeníme upomienkovými pred-
metmi. Ďakujeme za aktívny prístup k tejto ankete.

OcÚ Košeca



 Jednou z pekných činností Zboru pre občianske záležitosti 
pri Obecnom úrade v Košeci je uvítanie novorodencov do života. 
Uskutočňuje sa dvakrát do roka, vždy v júni a v decembri.

10. decembra 2008 sme uvítali do života týchto najmladších ob-
čanov našej obce:

  Adama Galanského    Leu Vráblovú
  Terezu Balážovú     Matiáša Guzmu
  Adrianu Pasekovú    Teréziu Miklošovú
  Viktóriu Gábelovú    Paulínu Ištvánikovú
  Vladimíru Ragulovú    Nikolasa Babika.

A program podujatia?
 Deti a prítomných privítali sladké melódie piesní speváckeho sú-
boru pod vedením p. Márie Pajgerovej a milé vystúpenie detí z MŠ. 
Po predstavení najmladších občanov sa slávnostným príhovorom 
prihovorila prítomným zástupkyňa starostu obce Mgr. Miroslava 
Švehlová a odovzdala rodičom detí vecné darčeky.
 Rodičia sa svojimi podpismi do pamätnej knihy obce Košeca 
zaviazali, že budú svoje deti vychovávať tak, aby sa z nich stali 
čestní občania našej obce. Uvítanie detí sa ukončilo želaním do-
brého zdravia, veľa spokojnosti a veľa šťastných chvíľ pri výchove 
našich najmladších spoluobčanov. 

ZPOZ

Vitaj v našej škole, milý Mikuláš.
Vyzerali sme Ťa z okna toľko ráz.
Kožuštek a dlhú, bielu bradu máš,

vitaj, vitaj v našej škole milý dedko náš.

 Takouto milou piesňou privítali deti v našej ZŠ s MŠ priateľa všet-
kých detí - Mikuláša. A prišiel veru poriadne nabalený. S košom plným 
balíčkov mu museli pomáhať dokonca aj čert s anjelom. Niektoré deti 
s MŠ sa trošku báli, ale zachovali sa statočne ako správni škôlkari a 
Mikulášovi zatancovali, zarecitovali i zaspievali.
 Vo všetkých rozžiarených očkách sa dalo čítať nadšenie a radosť. 
Sme rady, ak našim deťom budú horieť takéto plamienky šťastia v oč-
kách aj počas celých nadchádzajúcich sviatkov lásky a pokoja.

Šťastné a veselé Vianoce želá kolektív ZŠ s MŠ



  Túto zvláštnu otázku s nádychom 
rozprávky určite nikto neprehliadne, pove-
dalo si občianske združenie ERA - autor a 
realizátor projektu. Ukázalo sa, že sa ne-
mýlili.
 Otázka našla mnohých zvedavých ad-
resátov, medzi ktorými nechýbala ani ria-
diteľka ZŠ v Košeci Ing. Jurenová. V envi-
ronmentálnom projekte zameranom na sta-
rostlivosť o najvzácnejšiu tekutinu, ktorou 
je voda, usmerňovala žiakov I. stupňa ZŠ 
a MŠ Košeca Mgr. Švehlová a pátranie po 
vodných vílach sa mohlo začať. Žiaci kres-
lili svoje predstavy o vodných vílach, fantá-
zia nepoznala hraníc ani pri písaní rozprá-
vok. Vzniklo veľa krásnych prác a všetka 
námaha bola korunovaná úspechom. Žiaci 
nakoniec objavili, kde ešte tancujú vodné 

víly. Určite sa všetci zhodnú, že najkrajšou 
vodnou vílou je samotná voda zo studničky, 
ktorú v košeckej doline spoločnými silami 
vyčistili a mohli sledovať jej nádherný tanec, 
ako sa krúti okolo koreňov stromov, skáče 
z kamienka na kamienok predvádzajúc svoj 
balet.
 Keby ste sa chceli dozvedieť, kde ešte 
tancujú ostatné vodné víly Slovenska, tak sa
to dozviete spolu s našimi šikovnými žiakmi, 
ktorí nebudú chýbať na slávnostnom vyhlá-
sení výsledkov projektu na výstave dňa 
26. novembra 2008 o 14,00 v Bratislave, v 
priestoroch Ministerstva životného prostre-
dia SR.
 Za všetkých môžeme spomenúť Ivanu 
Bortelovú, Michaelu Zermeghovú, Marcela 
Baláža, Andrea Chalupku, Sabinu Štefko-

vú, Michala Pulika Hrehu a 
Dominika Beliana.
 Ceny a diplomy deťom 
odovzdá osobne minister 
životného prostredia Ing. 
Ján Chrbet.
 Pre všetkých, ktorí sa za-
pojili do projektu a úspešne 
reprezentovali našu obec 
Košeca, žiadame teraz o 
veľký potlesk. Milí žiaci, po-
tlesk  je len pre Vás.

Ďakujeme.

Komisia
životného prostredia

„Keď jeseň príde, má stovky rôznych šiat,
žiadne z nich nemusí si vymýšľať.“

 Jeseň je prekrásne ročné obdobie, ktoré rozdáva svoje 
dary. V našej materskej škole pri ZŠ s MŠ Košeca prekvitá je-
seň v plnej paráde. Deti svojimi šikovnými rukami spracúvajú 
jej dary a pod vedením tvorivých učiteliek vznikajú z plodov a 
listov rôzne zvieratá, šarkany, ikebany a pestré dekorácie, kto-
ré zdobia interiér školy.

 Život detí v našom zariadení obohacujeme i zaujímavými 
činnosťami a podujatiami. Mnohé z nich sa už stali tradíciou. 
Stáva sa ňou i výstava tekvicových strašidiel. Rodičia prijali 
našu výzvu a po celý týždeň prinášali do materskej školy svoje 
„tekvicové výtvory“. Deti boli pyšné a uveličené z toho, čo spo-
lu s maminou či ockom dokázali z obyčajnej tekvice vykúzliť. 
Z každého strašidielka bolo cítiť originalitu, nápaditosť, šikov-
nosť. Školská jedáleň sa stala rajom strašidiel.

 Ceníme si, že si rodičia v dnešnom uponáhľanom svete ná-
jdu čas a majú záujem o svoje dieťa a jeho pocity. Veď dieťa 
prežíva najkrajšie roky života v materskej škole, kde sa hravou 
formou učí poznávať svet, rozvíjať svoju tvorivosť, formovať 
vzťah k iným ľuďom. Teší nás, že je vzťah dieťa - rodič - škola 
u nás na takej dobrej úrovni

 Máme materskú školu plnú šťastných detí, nápaditých uči-
teliek a spokojných rodičov.

Melicherová



ČLÁNOK IX.
Zber zmesového komunálneho odpadu

1. Platí pre celé územie obce podľa prílohy č. 2 tohto VZN 
 a) v intervale 1 x za 14 dní pre mesiace január, február, marec,
  apríl, máj, september, október, november, december
 b) v intervale 1 x za 7 dní pre mesiace jún, júl, august
 c)  pre smetné koše platí časový harmonogram vývozu komu-
  nálneho odpadu podľa prílohy č. 2

ČLÁNOK X.
Zber drobného stavebného odpadu

1.  Pôvodca drobného stavebného odpadu môže odovzdať drob-
 ný stavebný odpad v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej
 osoby bezplatne do veľkoobjemového kontajneru trvalo umiest-
 neného na Zbernom dvore.
2.  Interval vývozu zabezpečuje podľa potreby obecný úrad orga-
 nizáciou poverenou zberom odpadov. 
3.  Pri ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobnej
 stavby občan vyplní tlačivo o likvidácii drobného stavebné-
 ho odpadu (príloha č. 3).

ČLÁNOK XIII.
Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

1.  Pôvodca odpadu z rodinných domov prednostne zhodnocuje
 biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na vlastnom pozemku
 domácim kompostovaním.
2.  Pôvodca odpadu z bytovej zástavby obce prednostne zhodno-
 cuje biologicky rozložiteľný odpad zo zelene v komunitnom
 kompostovisku.
3.  Zber biologicky rozložiteľného odpadu na území obce bu-
 de prebiehať vopred vyhlásenou akciou najmenej 2 x ročne
 (na jar a na jeseň) so zameraním hlavne na konáre pri ob-
 riezaní drevín.
 - drobný stavebný odpad
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
 a)  prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (podľa
  čl. XIX. ods. 1 písm. a) až d) tohto VZN) ukladá pokuty za
  priestupky,
 b)  poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a čin-
  nosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

ČLÁNOK XX.
článok o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Košeca a časti Nozdrovice

6.  Sadzba poplatku pre rok 2009:
 a)  pre fyzické osoby, ktoré sa zapojili v roku 2008 do systému
  separovaného zberu, je 0,035 € na osobu na deň a 13 €
  osoba/rok
 b)  pre fyzické osoby, ktoré sa nezapojili v roku 2008 do systé-
  mu separovaného zberu, je 0,071 € na osobu na deň a 26
  €/osoba/rok
 c)  podniky, podnikatelia, organizácie za vývoz 1 smetnej ná-
  doby s objemom 110 l je 1,16 €
 d)  za vývoz 1 kontajnera 1 100 l je 11,61 €
7.  Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.

8.  O zníženie poplatku možno žiadať na základe preukázania
 sa v týchto prípadoch:

 a)  ak sa občan v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí
 b)  ak občan svoju neprítomnosť v obci preukáže z dôvodu štú-
  dia, alebo zamestnania mimo obec vo výške 50 %
 c)  ak občan dovŕšil 70 rokov veku vo výške 50 % 
 d) občania držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutého
  občana vo výške 50 %

9. Posudzovanie, či sa fyzická osoba zapojila alebo nezapojila v
 roku 2008 do systému separovaného zberu, sa bude riadiť
 podľa nasledovného pravidla: 
 každý člen domácnosti, ktorá podľa evidencie obecného úradu
 v roku 2008 odovzdala minimálne dve plné vrecia vyseparova-
 ných zložiek (plastových obalov, papiera, kovových obalov ale-
 bo skla) sa zaraďuje do skupiny platiacej sadzbu poplatku po-
 dľa bodu 6a tohto článku. Každý člen domácnosti, ktorá neo-
 dovzdala v roku 2008 minimálne dve plné vrecia vyseparova-
 ných zložiek, sa zaraďuje do skupiny platiacej sadzbu poplat-
 ku podľa bodu 6b tohto článku. Do posudzovania sa nebude
 zarátavať posledný zber vyseparovaných zložiek uskutočnený
 dňa 16.12.2008.

Dňa 25. 10. 2008 OKST KOŠECA uskutočnil brigádu 
na úprave a vyhotovení  prístrešku nad studničkou na 
Lúčkach. Na brigáde sa zúčastnili členovia: Hanko Mi-
lan, Nadhajský Zdeno, Strečko Jozef, Surový Jozef a 
Surový Radoslav. Poďakovanie patrí i OcÚ v Košeci 
za poskytnutie traktora na prepravu materiálu.
Viac foto na internetovej stránke:

www.okst.koseca.szm.sk
Jozef Surový



 Obec Košeca podľa zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskor-
ších zmien a doplnkov vydáva 
tento Cenník poplatkov vybera-
ných na území obce Košeca

Druhy poplatkov:
1. Poplatok za vyhlásenie
 oznamu alebo relácie v 
 miestnom rozhlase
2. Poplatok za použitie do-
 mu smútku
3. Poplatok za použitie zasa-
 dacej miestnosti, Kultúr-
 neho domu, Osvetovej be-
 sedy, Športového areálu,
 verejného priestranstva
4. Poplatky v obecnej kniž-
 nici
5. Poplatok za použitie faxu,
 kopírovacie práce, lamino-
 vanie, hrebeňová väzba,
 násuvné viazanie
6. Poplatok za použitie trak-
 tora, vlečky, štiepkovača
7. Poplatok za užívanie ve-
 rejného priestranstva

§1
1. Za jedno vyhlásenie   
    105,44 Sk   3,50 €
2. Za jedno vyhlásenie občan
 Košece  52,72 Sk     1,75 €
 Poplatok za vyhlásenie oz-
namu alebo relácie v miest-
nom rozhlase. Poplatok platí
fyzická a právnická osoba.
 Poplatok sa neplatí pri vy-
hlasovaní relácií obecných spo-
ločenských organizácií, politic-
kých strán a pri smútočných 
oznamoch.

§2
1. Poplatok za poskytnutie do-
 mu smútku:
a) za dobu umiestnenia zo-
 snulého 150,63 Sk   5,00 €
b) použitie chladiaceho zaria-
 denia na deň 60,25 Sk 2,00 €
2. Poplatky za jednotlivé cin-
 torínske úkony - nájom na do-
 bu 10 rokov
a) jednohrob 300,-Sk    9,96 €
b) dvojhrob    600,-Sk   19,92 €
c) hrobka      500,-Sk  16,60 €
d) urna          200,-Sk    6,64 €
e) detský hrob 200,-Sk 6,64 €

§3
1. Poplatok za použitie zasa-
 dačky pri Obecnom úrade v
 Košeci platí fyzická a práv-
 nická osoba.
a) výška nájomného za pries-
 tory na 1 hodinu    
  210,88 Sk    7,00 €
2. Priestory Kultúrneho domu
 v Košeci sa prenajímajú na:
- kultúrno-spoločenské akcie

 (zábavy, diskotéky)
- na schôdzkovú činnosť ob-
 čanov a iných subjektov
- oslavu okrúhlych výročí (vý-
 ročie sobáša, narodenín)
- poriadanie verejných zhro-
 maždení občanov
- tréning tanečníkov
- prezentáciu výrobkov
a) výška nájomného za pries-
 tory na 1 hodinu  

210,88 Sk     7,00 €
b) úprava sály podľa požiada-
 viek prenajímateľa   
  210,88 Sk     7,00 €
3. Priestory Osvetovej besedy
 v Nozdroviciach sa prenají-
 majú na:
- kultúrno-spoločenské akcie
 (zábavy, diskotéky)
- na schôdzkovú činnosť ob-
 čanov a iných subjektov
- oslavu okrúhlych výročí (vý-
 ročie sobáša, narodenín)
- poriadanie verejných zhro-
 maždení občanov
- na tréning stolnotenisové-
 mu klubu
- cvičenie aerobiku
- prezentáciu výrobkov
a) výška nájomného za pries-
 tory na hodinu  

150,63 Sk     5,00 €
4. Priestory Športového areá-
 lu v Košeci sa prenajímajú  na:
- športové akcie - firemné dni
- kultúrno-spoločenské akcie
 (zábavy, diskotéky) 
- na schôdzkovú činnosť ob-
 čanov a iných subjektov
- rodinné oslavy a posedenia
- na schôdzkovú činnosť po-
 litických strán
- na poriadanie verejných
 zhromaždení občanov
- prezentáciu výrobkov
Výška nájomného za priestory:
a) právnické a fyzické osoby
 - podnikatelia
1. celý areál na 1 deň   
  10 001,83 Sk   332,00 €
2. trávnatá hracia plocha na 1
 hod.     602,52 Sk    20,00 €
3. prevádzková budova na 1
 hod.   301,26 Sk  10,00 €
4. bufet na 1 hodinu

150,63 Sk      5,00 €
5. prístrešok a ohnisko na 1
 hodinu 150,63 Sk     5,00 €
6. zasadačka v prevádzkovej
 budove na 1 hodinu

105,44 Sk     3,50 €
b) fyzické osoby - občania Ko-
 šece
1. poplatok za celý areál ok-
 rem prevádzkovej budovy
 na 1 deň 1024,28 Sk 34,00 €
c) fyzické osoby - občania iných
 obcí a miest
1. poplatok za celý areál ok-
 rem prevádzkovej budovy

 na 1 deň 1506,30 Sk 50,00 €
 Pri organizovaní spoločen-
ských zábavných podujatí ná-
jomca vopred uhradí kauciu vo
výške minimálne 166,00 € 
(5000,92 Sk). Výšku kaucie 
má právo posúdiť správca ŠA 
a môže rozhodnúť o jej navýše-
ní na základe druhu a rozsahu 
podujatia. Kaucia bude nájom-
covi pri odovzdaní vrátená v 
plnej výške, pokiaľ nevzniknú 
škody, ktoré by boli uhradené z 
poskytnutej kaucie. V tom prí-
pade sa vráti zostatok kaucie 
po odrátaní sumy adekvátnej 
spôsobeným škodám.
5. Poplatok za za predaj na
 území obce:
a) používanie VP za účelom
 predaja na jednu hodinu    
 60,25 Sk     2,00 €
 Za prenájom sa platí vopred 
a to v hotovosti do pokladne 
Obecného úradu. Spoločen-
ským a politickým organizá-
ciám, základnej a materskej 
škole sa prenajíma bezplatne.

§4
Obecná knižnica

1. poplatok za čitateľský preu-
 kaz na dobu 1 kalendárne-
 ho roka je:
a) dospelí    30,13 Sk  1,00 €
b) deti, študenti, dôchodcovia 
    15,06 Sk  0,50 €
2. poplatok za oneskorené
 odovzdanie kníh
a) po stanovených 3 mesia-
 coch od vypožičania

15,06 Sk   0,50 €

§5
1. Poplatok za použitie faxu
 (náklad 1,90 Sk/min miest-
 ne, 2,30 Sk/min medzimest-
 ské):
a) 1 strana     9,04 Sk   0,30 €
b) každá ďalšia strana    
  4,52 Sk   0,15 €
2. Poplatky za kopírovacie prá-
 ce:
a) za 1 - stranné kopírovanie
 formátu A4   1,51 Sk/0,05 €
b) za 1 - stranné kopírovanie 
 formátu A3   3,01 Sk/0,10 €
c) za 2 - stranné kopírovanie
 formátu A4   3,01 Sk/0,10 €
d) za 2 - stranné kopírovanie
 formátu A3   6,03 Sk/0,20 €
 Poplatky budú účtované od 
počtu: 3ks A4 a 2ks A3.
3. Poplatok za laminovanie 1
 strany:
a) formát A4   15,06 Sk 0,50 €
b) formát A5    7,53 Sk  0,25 €

4. Poplatok za hrebeňovú väz-
 bu (hrebeň, pevná spodná
 strana a vrchná priehľadná

 strana):
a) väzba s hrebeňom o ø8
 mm 21,09 Sk/ks   0,70 €
b) väzba s hrebeňom o ø10
 mm 22,59 Sk/ks   0,75 €
c) väzba s hrebeňom o ø16
 mm 25,61 Sk/ks   0,85 €
d) väzba s hrebeňom o ø19
 mm 30,13 Sk/ks   1,00 €
e) väzba s hrebeňom o ø24 
 mm 36,15 Sk/ks   1,20 €
5. Poplatok za násuvné viaza-
 nie (násuvná lišta, pevná
 spodná strana a vrchná
 priehľadná strana:
a) liata násuvná lišta 6 mm  
 30,13 Sk/ks   1,00 €

§6
Poplatky za používanie:
1. Traktor   1 hodina    
       300,- Sk   9,96 €
2. Vlečka- 1 hodina    
       150,- Sk   4,98 €
3. Štiepkovač- 1 hodina   
        100,- Sk   3,32 €
4. Poplatok za 1 km pri jazde
 mimo obce  20,- Sk  0,66 €

§7
Poplatok za užívanie verejného 
priestranstva sa určuje nasle-
dovne:
1. za trvale vyhradené parko-
 vacie miesto nasledovne:
a) za zriadenie miesta pre ob-
 čana ZŤP 1 506,30 Sk 50,- €
b) poplatok za miesto pre oso-
 by ZŤP za rok 512,14 Sk 17,- €
c) za zriadenie miesta pre fy-
 zickú osobu (občana)

2 500,46 Sk   83,- € 
d) poplatok za miesto pre fy-
 zické osoby za rok

3 012,60 Sk   100,- €
e) za zriadenie miesta pre
 právnickú osobu

2 500,46 Sk    83,-€ 
f) poplatok za miesto pre
 právnické osoby za rok  

6 025,20 Sk    200,- €
2. za užívanie verejného prie-
 stranstva za účelom rozko-
 pávky nasledovne: 
Pre fyzickú osobu (občan - FO) 
(zavedenie inžinierskych sietí)
a) za rozkopanie komunikácie
 (chodníka) do 10 bm, šírky
 max 0,30 m  
  512,14 Sk   17,- €
 kaucia: FO 5 000,92 Sk 166,- €
b) za každý ďalší bm dĺžky nad
 10 bm - šírky 0,30m výkopu 

      50,01 Sk   1,66 €
c) za podtláčanie komunikácie
 (chodníka) za podmienky
 umiestnenia štartovacích
 jám mimo telesa komuniká-
 cie, spevnenej plochy alebo
 chodníka 

    100,32 Sk   3,35 €



Zo známych dô-
vodov nemali či-
tatelia niekoľko
mesiacov mož-
nosť navštíviť o-
becnú knižnicu v
telocvični. 
Dňa 2. 12. 2008 
sme slávnostne
otvorili nové prie-

story Obecnej knižnice v budove Materskej školy. 
Novinkou je, že bude otvorená dva krát do týžd-
ňa a to v utorok a vo štvrtok od 14.00 do 17.00. 
V nových priestoroch je čitateľom k dispozícii či-
táreň a pripravujeme tu  možnosť pripojenia na in-
ternet. Dúfame, že záujem o vypožičanie kníh ne-
klesne, ba naopak v nových priestoroch uvidíme 
čoraz viac nových čitateľov!

 Každý rok zahynie na našich cestách pri do-
pravných nehodách i veľa detí. Údaje zo štatistík 
sú alarmujúce. V snahe predchádzať dopravným 
nehodám našich detí sme v našej škole posilnili 
dopravnú výchovu a zaradili sme v rámci nového 
školského vzdelávacieho programu do vyučovania 
pre žiakov l. ročníka dopravný kurz hneď na začia-
tok školského roka. Cieľom tohto kurzu je naučiť 
deti správne chodiť po chodníku, prechádzať cez 
cestu, poznať niektoré dopravné značky, druhy 
ciest i bezpečne a slušne sa správať v dopravných 
prostriedkoch. 
 Aby sme posilnili dopravnú výchovu aj vo vyš-
ších ročníkoch, pozvali sme na našu školu mo-
bilné dopravné ihrisko. Pracovníci z občianskeho 
združenia Slovenský auto klub Bratislava prišli 
v dňoch 22. a 23. októbra 2008 na našu školu a 
zmenili športové ihrisko na dopravné ihrisko so 
semaforom, kolobežkami i bicyklami. Žiaci si mali 
možnosť pod dohľadom školených pracovníkov 
vyskúšať svoje vedomosti z dopravnej výchovy 
v praxi. Z jazdy na kolobežkách i bicykloch mali 
veľkú radosť. Veríme, že sme aj takýmto spôso-
bom upevnili u žiakov správne vedomosti a návy-
ky bezpečného správania sa na cestách a prispeli 
tak k ich bezpečnosti.

Mgr. Palčeková A.

 Mestá a obce majú  povinnosti ako 
všetky právnické osoby, a to vo vzťahu 
ku svojim zamestnancom, občanom a 
svojim rozpočtovým a príspevkovým 
organizáciám. Veľmi dôležitú úlohu 
zohrajú aj pri informovaní občanov, 
predovšetkým tzv. zraniteľných skupín
(starší občania a pod.)

Úlohy miest a obcí
možno rozdeliť do týchto oblastí:

1. Legislatívno - právna oblasť 
 Aktualizácia a kontrola všetkých 
všeobecne záväzných nariadení, roz-
hodnutí starostov, interných smerníc, 
zmluvných vzťahov a zmlúv o prenáj-
me majetku.

2. Ekonomická oblasť
 Zmena platobných výmerov, platob-
ných poriadkov, daňových pohľadávok, 
úprava formulárov, príprava viacročné-
ho rozpočtu obce na r. 2009 - 2011 v 
eurách a pod.

3. Hospodársko - administratívna
 oblasť
 Kontrola a úprava cenníkov, poplat-
kov v školách a školských zariadeniach,
knižniciach v oblasti bytového hospo-
dárstva, zásobenie sa euro-menou od 
peňažného ústavu.

4. Technická oblasť
Ide predovšetkým o okolnosti súvisiace 

s informačnými finančnými systémami 
obcí, rokovanie s dodávateľmi infor-
mačných technológií o ich aktualizácií a 
úpravách na nové podmienky.

5. Komunikácia
 Hlavným cieľom komunikácie s ob-
čanmi je dosiahnúť stav, aby bol každý 
občan o všetkých súvislostiach infor-
movaný včas a v dostatočnom rozsa-
hu, či už prostredníctvom médií, brožúr 
alebo letákov.
 Najviac sťaženú situáciu majú pre-
dovšetkým starší občania, z ktorých 
mnohí euro ešte nevideli. Preto môžu 
byť ľahko terčom rôznych podvodníkov. 
Aj peňaženky budú mať ťažšie, keďže 
napríklad namiesto papierovej stokoru-
náčky budú mať niekoľko eurových 
mincí. Nedá sa predpokladať, že by vo 
veľkom používali bankové karty. Je úpl-
ne kľúčové, aby všetci mali dostatočné 
informácie o tom, čo sa udeje prvého 
januára 2009.
 Budeme si musieť navzájom pomá-
hať a mať viac trpezlivosti. Potom nám 
počiatočné ťažkosti nezanechajú hor-
kosť v srdci a budeme viac vidieť aj prí-
nosy, ktoré by euro malo na Slovensko 
priniesť.       

Informácie čerpané:
publikácia  Samospráva a EURO I.

kaucia: FO 5 000,92 Sk 166,- €

Pre právnické osoby (PO) a or-
ganizácie (zavedenie inžinier-
skych sietí)
a) za rozkopanie komunikácie
 (chodníka) do 10 bm šírky
 max 0,30 m       

1 024,28 Sk   34,- €
kaucia: PO 10 001, Sk  332,- €
b) za každý ďalší bm dĺžky nad
 10 bm - šírky 0,30m  výkopu 

   100,02 Sk   3,32 €
c) za podtláčanie komuniká-
 cie (chodníka) za podmien-
 ky umiestnenia štartovacích
 jám mimo telesa komuniká-
 cie, spevnenej plochy alebo
 chodníka      
      512,14 Sk   17,- €
kaucia: PO 10 001, Sk 332,- €

Poplatok za umiestnenie sta-
vebného zariadenia a materiálu 

za každý aj začatý m2 za každý 
aj začatý deň užívania verejné-
ho priestranstva:
a) pre fyzickú osobu    
   1,- Sk   0,03 €
b) pre právnickú osobu    
    5,- Sk   0,17 €

§ 8
Obecné zastupiteľstvo sa uz-
nieslo na tomto cenníku služieb 
poskytovaných obcou Košeca

a poplatkov za využívanie ve-
rejného priestranstva v obci Ko-
šeca dňa 11. decembra 2008 
uznesením č. XXX/2008.

Tento cenník nadobúda účin-
nosť dňa 1.1. 2009

Radomír Brtáň
starosta obce



V IV. štvrťroku 2008
sa narodili

Vladimíra Ragulová,
Nikolas Babik, Dominik Brtáň

-----------------------------------
Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
-----------------------------------

V III. štvrťroku 2008
aj Mgr. Božena Krausová

V IV. štvrťroku 2008
Jozefína Mihálová,

Jozef Palček, Jozef Kuzma
-----------------------------------

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
-----------------------------------

70 rokov
Terézia Laskovičová, Bohumil 

Kováčik, Mária Košíková
a Veronika Mikušková.

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

Vilma Filová, Rozália Bohovi-
čová, Vladimír Paseka, Viliam 

Trpka, Ján Palček, Mária Záhor-
cová, František Matuščin, Anna 
Palčeková a Eva Škrábiková.

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

Ing. Ľudovít Čepela
a Mikuláš Kvasnica.

-----------------------------------
85 rokov

Štefánia Kurdajová.
-----------------------------------

90 rokov
Katarína Čepáková

-----------------------------------
V IV. ŠTVRŤROKU 2008

OSLÁVILI
-----------------------------------

25 rokov spoločného života 
- striebornú svadbu

manželia František Augustini
a Jana rod. Koňuchová.

55 rokov spoločného života 
 platinovú svadbu

2. 8. 2008 manželia Jozef Daniš 
a Anna rod. rušková a v IV. 

štvrťroku 2008 manželia Vojtech 
Gábel a Mária rod. Drábiková.

55 rokov spoločného života
platinovú svadbu

manželia Ján Hoštacký
a Rozália rod. Gajdošová.
-----------------------------------
Srdečne blahoželáme!

 Školský klub pri ZŠ s MŠ Košeca navštevuje 42 detí. Pracuje pod vedením dvoch vychovávate-
liek Bc. Pružincovej Dany a Bc. Melicherovej Dany. 
 Jednou z hlavných úloh školského klubu je prevencia sociálno-patologických javov, v rámci kto-
rej vedieme deti k zmysluplnému využívaniu voľného času. Toto realizujeme i prostredníctvom zá-
ujmových krúžkov - výtvarný a športový - v ktorých deti v školskom klube pracujú. Pobyt v školskom 
klube  spríjemňujeme deťom i rôznymi akciami a súťažami ako napr. Helloween párty, milionár, 
módna prehliadka a inými, organizovanými v spolupráci s CVČ v Ilave. Veľmi vydarenou akciou 
bola i súťaž „Školský klub má talent“. Celou akciou nás sprevádzal moderátor a porota nakoniec 
vyhodnotila päť najlepších talentov, ktoré boli odmenené vecnými cenami. Všetci účastníci súťaže 
dostali  sladkú odmenu. 
 Mesiac október bol mesiacom „úcty k starším“. Pri tejto príležitosti sme s deťmi nacvičili kultúrny 
program, s ktorým sme pozdravili starších spoluobčanov v Evanjelickej diakonii v Košeci. Zároveň 
im deti odovzdali malé darčeky, ktoré pre nich vyrobili. Cieľom podujatia bolo potešiť srdiečka týchto 
ľudí. Veríme, že sa nám to podarilo.



  Osvetová beseda (kultúrny dom) v Nozdroviciach zastrešuje 
nadšených športovcov už tretiu sezónu. Dievčatá a ženy cvičia
aerobic, chlapci a chlapi hrajú stolný tenis.

 Po druhej sezóne a dobrom umiestnení stolnotenistov (5. mies-
to) sa činnosť členov nezastavila ani v mimosúťažnom období. 
Okrem tréningového snaženia sa činnosť zamerala na zveľadenie 
prostredia budovy a jej okolia. Vďaka patrí všetkým členom, ktorí 
strávili nemálo času touto činnosťou. Veľká pozornosť a podpora 
smerovala z Obecného úradu od starostu obce Radomíra Brtáňa a 
od Obecného zastupiteľstva. Ďakujeme! I naďalej máme plány na 
zveľaďovanie a rozširovanie činnosti , ale o tom v budúcich číslach 
našich novín.

Máme tu ďalšiu súťažnú sezónu a my sa tešíme z rozšírenia, ras-
tu a záujmu nových členov. Úroveň súťaže je tento rok omnoho 
vyššia, a tak i my aktívne pristupujeme k tréningovému procesu. 
Umiestnenie v súťaži však ukáže len čas.
 Blížia sa Vianoce a tým aj náš tradičný predsilvestrovský stol-
notenisový turnaj. Áno, turnaj bude 27. 12. 2008. Ako vždy bude 
postarané o občerstvenie a guláš šéfkuchára Mareka. Pre súťa-
žiacich budú pripravené ceny. Srdečne pozývame všetkých priaz-
nivcov a tešíme sa tiež na účasť samotného starostu.

S pozdravom Športový klub Nozdrovice
Alojz Otruba

 Ročník 2008/09- jeseň sme všetci vykročili úspešne 
reprezentovať našu obec Košeca. Našim hlavným cieľom 
bolo vytvoriť pre našich fanúšikov veľa dobrých športo-
vých zážitkov. Tento ročník sme začali s novým realizač-
ným tímom.
 Najväčšiu radosť nám robia mladší žiaci a starší žia-
ci, ktorí sa veľmi snažia či už na tréningoch alebo na zá-
pasoch. Je radosť pozerať sa na nich. Mladších žiakov 
trénuje pán Patrik Baláž so spoluprácou vedúceho muž-
stva Petra Hanku, samozrejme za asistencie pána Jozefa 
Mikušku, ktorý spolupracuje aj s trénerom starších žiakov 
Vladimírom Makásom a vedúcim mužstva starších žiakov 
Daliborom Strečkom. Všetka česť starším žiakom, ktorí 
nám priniesli v jesennej časti 1. miesto v tabuľke.
 Dorastenci začali jesennú časť s trénerom - pánom 
Jozefom Vicenom a s vedúcim mužstva pánom Róber-
tom Bachárom a asistentom pánom Mikom Tonom. Po 
neúspešnom začiatku sa predsa len mužstvo ustálilo a 
poctivým trénovaním priniesli aj úspešné výsledky.

 Mužstvo mužov začalo na čele s trénerom pánom Ja-
roslavom Palčekom a s vedúcim mužstva pánom Františ-
kom Solíkom, ktorého z rodinných dôvodov zastúpil pán 
Jozef Mikuška. Mužstvo začalo s veľmi dobrými výsled-
kami, ale momentálne nečakaný zdravotný stav určitých 
hráčov pokazil tendenciu dobrých výsledkov. Umiestnenie 
v tabuľke nie je také, aké by si mužstvo predstavovalo. FK 
Košeca po znovu založení, stavia výlučne na svojich od-
chovancov až na jednu výnimku. Aby sa neopakovala si-
tuácia z minulosti, keď naši odchovanci museli, keď chceli 
pokračovať ďalej, hrať po susedských obciach, treba ešte 
čas na to, aby sa stabilizoval káder, ktorý zaručí kvalitu, 
aby sme sa prepracovali tam, kam košecký futbal patrí, a 
to znamená do 1. triedy okresu.
 FK Košeca ďakuje svojím stálym fanúšikom za podpo-
ru a pochopenie. Zároveň ďakujeme trénerom a vedúcim 
mužstiev v uplynulej sezóne za odvedenú prácu, ktorí tiež 
prispeli za dobré výsledky FK Košeca.

 Tento školský rok je pre žiakov ZŠ a učiteľov 
telocviku skúškou ohňom. Vyradenie telocvične 
z prevádzky robí vrásky na čele všetkým, kto-
rých činnosť je spätá s touto budovou, najmä 
vyučujúcim telesnej výchovy. Mnoho ľudí si ur-
čite povie, že si vystačíme so športovým areá-
lom, ale nie je to pravda. V zimných mesiacoch 
je potrebné uchýliť sa pod strechu. K riešeniu 
situácie napomáha dočasne obecný úrad, ktorý 
poskytol škole možnosť vyučovať telesnú vý-
chovu v kultúrnom dome. Ale športová hala je 
športová hala! 
 Napriek týmto problémom a ťažkým pod-
mienkam naša škola zaznamenala už prvé špor-
tové úspechy. Koncom septembra sa zúčast-
nili naši najlepší vytrvalci - chlapci i dievčatá 
- okresnej súťaže v cezpoľnom behu v Dubni-

ci nad Váhom, kde obsadili chlapci krásne 3. 
miesto a dievčatá 6. miesto. Lepšie  umiestne-
nie dosiahli len chlapci z atletických škôl. V ok-
tóbri obsadili pod vedením p. Machlicu mladší 
i starší žiaci 3. miesto v minifutbale. Ďalšie sú-
ťaže (vybíjaná, veľký futbal, futbal pod záštitou 
firmy Coca-cola, atletika, stolný tenis) sa usku-
točnia v druhej polovici školského roku. 
 V mesiaci október  telocvikári s výdatnou po-
mocou triednych učiteľov zorganizovali popu-
lárny „BEH TERYHO FOXA“. Okrem zmerania si
síl jednotlivých ročníkov v behu prispeli žiaci
i finančnou čiastkou na onkologický ústav, za čo 
patrí im a ich rodičom srdečné poďakovanie.  
Tešíme sa na ďalšie aktivity a úspechy našich 
žiakov.

Mgr. Galanská


