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VýLET DO BUDAPEŠTI

Všetko na strane 8.

ZO DŇA 8. NOVEMBRA 2012
Uznesenie č. 172/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Zapojenie finančných prostriedkov na výsadbu drevín prijatých v roku 2009 od Železníc
SR vo výške 15 000,- € do rozpočtu obce Košeca 2012 na výsadbu drevín.
B: Schvaľuje
Zapojenie finančných prostriedkov na výsadbu drevín prijatých v roku 2009 vo výške 15
000,- € do rozpočtu obce Košeca na rok 2012
na výsadbu drevín cez finančné operácie na
príjmovej položke 453 000,- € so zdrojom 1319.
Uznesenie č . 177/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť Základnej školy s materskou školou
Košeca o navýšenie finančných prostriedkov
na školský klub detí o 1 300,- € z dôvodu nárastu počtu detí v školskom klube z 58 na 78
detí.
B: Schvaľuje
Zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou
školou Košeca nasledovne:
Navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie Základnej školy s materskou školou
Košeca pre školský klub o 1 300,- € z príjmov obce Košeca. Uvedená zmena rozpočtu bude zapracovaná ekonómkou Základnej školy s materskou školou Košeca do rozpočtu materskej školy na rok
2012 do konca novembra 2012.
Uznesenie č . 178/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Žiadosť Základnej školy s materskou školou
Košeca o preklasifikovanie bežných výdavkov materskej školy na kapitálové výdavky
v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu nákupu interaktívnej tabule vo výške 2 353,- €.
B: Schvaľuje
Preklasifikovanie bežných výdavkov rozpočtu materskej školy vo výške 2 353,- € na kapitálové výdavky v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu nákupu interaktívnej tabule.
Uznesenie č. 181/2012
OZ
a) prerokovalo návrh VZN č. 4/2012 o určení
školského obvodu Základnej školy s materskou školou zriadenou obcou Košeca
b) Schvaľuje VZN č. 4/2012 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou
školou zriadenou obcou Košeca

1 800,- € pri bytovom dome súp. číslo 316
a 317, ktorá bude financovaná presunom finančných prostriedkov z rozpočtovej položky
635004 vo výške 1 800,- € na položku
637004.
Uznesenie č. 192/2012

Uznesenie č. 190/2012
OZ schvaľuje opravu žumpy za max. cenu

Obecné zastupiteľstvo
Prerokovalo:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 o
miestnom poplatku a o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Návrh pána poslanca Bc. Ondrejku na zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórke
obce Košeca z 10 hodín týždenne t.j. 0,27
úväzok na 15 hodín týždenne t.j. 0,40 úväzok
s účinnosťou od 1. 1. 2013.
B: Schvaľuje
Zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce Košeca z 10 hodín týždenne t.j.
0,27 úväzok na 15 hodín týždenne t.j. 0,40
úväzok s účinnosťou od 1. 1. 2013. Náklady
na zvýšenie pracovného úväzku budú zapracované do návrhu rozpočtu obce Košeca na
rok 2013.

Uznesenie č. 207/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2013:

Uznesenie č . 193/2012
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo
Návrh pána poslanca Bc. Ondrejku na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Košeca v zmysle ustanovenia § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 30 % súčtu
funkčných platov za obdobie od 1. 1. 2012 do
30. 11. 2012 t.j. v celkovej výške 1066,- €.
B: Schvaľuje
Vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
Košeca v zmysle ustanovenia § 18c ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vo výške 30 %
súčtu funkčných platov za obdobie od 1. 1.
2012 do 30. 11. 2012 t.j. v celkovej výške
1066,- €. Odmena bude vyplatená vo výplate
za mesiac november 2012.

Za: 5
(Kalamenová, Pajgerová, Palčeková, Surový, Švehlová)
Proti: 1
(Kantoríková)
Zdržal sa: 3
(Ondrejka, Popovičová, Turzová)
Uznesenie č. 208/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2014 - 2015:

Uznesenie č. 195/2012
OZ neschvaľuje vyplácať od 1. 1. 2013 mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške
25% z platu.
ZO DŇA 13. DECEMBRA 2012
Uznesenie č. 201/2012
OZ
a) prerokovalo plán práce OZ na rok 2013
b) schvaľuje plán práce OZ na rok 2013 s doplnením bodu „Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2014-2016“ do programu rokovania v mesiaci december 2013.
Uznesenie č. 203/2012

Uznesenie č. 189/2012
OZ schvaľuje použitie prostriedkov z rozpočtu položky 635006 funkč. klasifikácia 01116
na kompletnú rekonštrukciu kancelárií č. 9 a
5 a zhotovenie steny na medziposchodí povaly a 1. poschodia.

Uznesenie č. 204/2012

Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o
miestnych daniach na území obce Košeca.
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o
miestnych daniach na území obce Košeca.

Uznesenie č. 211/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej školy s materskou školou o presun finančných prostriedkov z položky 630 - tovary
a služby na položku 610, 620 - mzdy a odvody na prenesených a originálnych kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu nepostačujúcich financií na mzdách a odvodoch.
Uznesenie č. 212/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej umeleckej školy o presun finančných
prostriedkov z položky 630 - tovary a služby
na položku 610, 620 - mzdy a odvody na prenesených a originálnych kompetenciách v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu nepostačujúcich financií na mzdách a odvodoch.

Uznesenie č. 214/2012
Obecné zastupiteľstvo
Prerokovalo:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca
Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca.

Uznesenie č. 215/2012
Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o
mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku:
- zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí,
- na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium
v základnej umeleckej škole,
- na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho
po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom da ňovníkovi zanikne
vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
2. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť,
ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento
zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri
zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
1. Daňovník, ktorému zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane do
30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
2. Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný podať jeden z dedičov. Ak
sa nezhodnú, kto podá daňové priznanie, určí ho správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia
o dedičstve. V tejto lehote je daň splatná.
DAŇOVÉ PRIZNANIE
1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane
z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia
od dane z nehnuteľností.
2. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
3. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická
osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť
správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa
nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový
priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.
4. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane. Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, oslobodenie od dane, alebo zníženie dane sa pri výpočte dane
zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienku na oslobodenie od
dane, alebo zníženie dane.
5. V daňovom priznaní sa uvádz, ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, titul,
dodatok obchodného mena, ak takýto má, adresa trvalého pobytu, rodné
číslo alebo daňové identifikačné číslo, ak má pridelené, dátum narodenia,
ak ide o právnickú osobu obchodné meno alebo názov, daňové identifikač-

Schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o
mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného príspevku:
- zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole,
- na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.

né číslo a sídlo. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa daňového
priznania. Osobné údaje uvedené v daňovom priznaní sú chránené podľa
osobitného predpisu.
ČIASTKOVÉ PRIZNANIE
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a stane
sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti ale-

bo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 99 a ods. 1.
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností a k dani za psa vrátane čiastkového
priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.

SPLATNOSŤ A PLATENIE DANE

VYRUBENIE DANE

ÚROK Z OMEŠKANIA

1. Daň z nehnuteľností a daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa
stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie
obdobie jedným rozhodnutím.

1. Úrok z omeškania správca dane vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo
neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote
alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň alebo rozdiel dane.

2. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za
psa, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

2. Úrok z omeškania sa nevyrubí
a) ak jeho výška alebo súčet úrokov z omeškania za všetky splátky na daň
podľa osobitného predpisu za príslušné zdaňovacie obdobie nepresiahne v úhrne 3 eurá
b) daňovému subjektu, ktorý je v reštrukturalizačnom konaní
c) z úroku z omeškania a pokuty

3. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností roz-

hodnutím zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie, a pri bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.

1. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane:
- naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Už od najstarších čias doba prípravy na
Vianoce, teda advent, je sprevádzaná mnohými
kresťanskými tradíciami a zvykmi, ktoré pomáhajú veriacemu človeku zodpovedne sa pripraviť na slávenie Narodenia Božieho syna. Či už
je to postupné zapaľovanie sviec na adventnom
venci, účasť na svätých omšiach „rorátoch“, alebo slávenie sviatkov adventných svätcov, z ktorých je zvlášť pre deti najsympatickejším sviatok
svätého Mikuláša. Mikuláš sa narodil okolo roku
250 v Patare (Lýkia, dnešné Turecko). Stal sa
kňazom a neskôr biskupom. Jeho život bol naplnený úprimnou láskou k chudobným a ku všetkým, ktorí potrebovali jeho pomoc. Rád dával almužnu, ale neprial si, aby tí, ktorých obdaroval
vedeli kto je. Z toho neskôr vznikol pekný zvyk,
na sviatok svätého Mikuláša „tajne“ obdarovať
svojich blízkych aspoň malým darčekom.
V posledných desaťročiach sa stretávame
aj s postavami, ktoré vytláčajú Mikuláša a stávajú sa nekresťanskými symbolmi blížiacich sa
Vianoc. Sú to Santa Klaus, alebo Dedo Mráz.
Spomínam si ako malý chlapec, keď sa nemohlo
hovoriť v škole o Bohu a svätých, nám bolo povedané, že na Mikuláša prinesie deťom darčeky

Dedo Mráz. Dedo Mráz mal vytlačiť kresťanský
symbol predvianočnej dobroty a štedrosti i svätca Mikuláša.
Predvianočný čas je mimoriadne výnosným
pre obchodníkov a tvorcov reklamy. Symbolom
takýchto konzumných Vianoc sa stáva „vianočný
muž“, ktorý však nemá nič spoločné s biskupom
Mikulášom. Santa Klaus v červeno-bielom kožuchu a čiapke už aj u nás akosi neodmysliteľne
patrí k vianočným sviatkom. A je to škoda, lebo
pre celé generácie našich predkov bol advent
predzvesťou Vianoc úprimný, hlbokoveriaci, dobrosrdečný muž a albe, ornáte (kňazskom oblečení), s biskupskou čiapku (mirtou) v rukách držiaci biskupskú berlu. Áno svätý Mikuláš je ten,
ktorý nám okrem darčekov prináša Božie posolstvo, že na Vianoce sa chce Ježiško narodiť aj
v našich srdciach a priniesť nám pokoj a požehnanie.
V každej dobe sa nájdu ľudia, ktorí budú
chcieť nahradiť všetko kresťanské niečím, čo
iba im prinesie zisk a slávu. Nedovoľme konzumnému svetu, aby nám ukradol kresťanské
tradície. Nedovoľme, aby sa z adventu a Vianoc
stala iba reklamná značka pre vynaliezavých

Keby žiaci Základnej školy s materskou školou v Košeci videli, kto zasadol v piatok 9. 11.
2012 do ich školských lavíc, boli by prekvapení. Ich miesta totiž nachvíľu obsadili ich mamy
a staré mamy. Nie však za účelom zopakovať si
prírodopis alebo matematiku. Ony sa prišli naučiť zopár trikov, ako si urobiť vlastný a zároveň
pekný vianočný stromček alebo adventný veniec.
Kultúrna komisia pri OcÚ Košeca s pomocou firmy Venco s.r.o. pre nich zorganizovala kurz, na
ktorom si mohli vyskúšať svoju tvorivosť. I keď
zo začiatku mali trochu obavy, aké diela vytvoria, vďaka dobrým radám šikovného „učiteľa“
p. Jána Jankoviča vytvorili výrobky, za ktoré sa
ozaj nemuseli hanbiť. Po ukončení prác bolo na
ich tvárach vidieť spokojnosť a radosť z toho, že
v sebe našli aranžérske schopnosti. Niektoré si
svojimi výtvormi spríjemnia domov počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov, niektoré z
nich sa však rozhodli podporiť Benefičný koncert ZŠ s MŠ v Košeci a ponúkli svoje výrobky
na predaj. To, čo sa im podarilo, ste mohli vidieť
v nedeľu, 9. 12. 2012, v Kultúrnom dome v Košeci. Ak sa Vám ich výrobky páčili, možno sa
odhodláte vyskúšať si svoju tvorivosť a zručnosť

na ďalšom kurze aj vy. Príjemné vianočné sviatky a tvorivý nový rok 2014 Vám želá Kultúrna
komisia.

obchodníkov. Predsa tieto sviatky nám prinášajú niečo omnoho cennejšie... A aj keď zmýšľanie doby asi nezmeníme, v rodinách si to pekné zachovajme a chráňme. Veď atmosféru tých
našich tradičných kresťanských Vianoc si radi
pripomíname celý život.
Želám a vyprosujem požehnané a zvlášť
milostiplné prežitie sviatkov Narodenia Božieho
syna.
Ján Čepela, farár Farnosti
Nanebovzatia Panny Márie v Košeci.

Dňa 18. 11. 2012 nám žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ v Košeci spestrili nedeľné
popoludnie divadelným predstavením Strašidlo
od Ferka Urbánka.
Po usilovnej a namáhavej práci nám žiaci s
radosťou predviedli pripravené divadlo. Ukončili ho ľudovým tancom a svadobnou piesňou zo
Zliechova. Hudobný doprovod nám zabezpečil
riaditeľ ZUŠ Mgr. Milan Belko. Rekvizity si žiaci
pripravili na výtvarnom odbore ZUŠ Košeca.
Veľmi milé na záver bolo standing ovation,
z ktorého sa žiaci veľmi tešili a zároveň ich to
povzbudilo k ďalšej činnosti. Už sa tešia na
nové predstavenie, s ktorým sa nám budú môcť
ukázať.
Po premiére bola veľkým prekvapením torta s fotografiou všetkých účinkujúcich, na ktorej
sme si pochutnali. Po premiére nám kultúrna
komisia pri Obecnom úrade v Košeci pripravila

aj občerstvenie a každému účinkujúcemu odovzdala pamätný list.
Herecké obsadenie:
Martin Skulík - Dado Otruba
Lucia
- Kika Bajzíková
Helenka
- Katka Porubčanová
Paľko
- Matúš Otruba
Mariška
- Ivka Bortelová
Juro
- Aďo Chalupka
Miško
- Dominik Demura
Petrík
- Stanko Remšík
Krošniak
- Michal Kutej
Krčmárka
- Miška Zermeghová
Kača
- Nika Rýdza
Staré tetky
- Dominika Dostálová
Paťka Kolesányiová

Druhý jesenný mesiac sa nesie v znamení hesla:
„Október - úrodu z polí ber“. Tento rok nás pani príroda
obdarila obzvlášť úrodným rokom.
V žiadnej správnej záhradke určite nechýbala vypestovaná tekvica, či rôzna zelenina. Čo s ňou, ak ju nevládzete skonzumovať? Deti z našej materskej školy už
dobre vedia, ako sa z tekvice vyrobí „svietiace čudo“.
Nie sú to žiadne kúzla ani čary. Treba k tomu trochu fantázie, štipku kreativity a pár zrniečok chuti do práce. A
keď k dielu priložia svoje šikovné ruky aj rodičia, vzniknú
nevídané tvory a strašidlá.
Druhý októbrový týždeň sme vyhlásili súťaž „O najveselšieho svetlonosa“, ktorej sa zúčastnil rekordný počet
40 súťažiacich. Jedáleň materskej školy zaplnili malí i
väčší vyzdobení tekvičiaci - ježko, myška, princezná,
kvetinové ikebany… Nechýbal ani svetlonos „obor“ vyrezaný z tekvice obrovských až gigantických rozmerov.
Odmenení boli nakoniec za prekrásne výtvory, snahu a námahu všetci súťažiaci. Materská škola vyjadruje
poďakovanie zapojeným deťom a ich šikovným rodičom.
Tešíme sa na ďalší ročník súťaže.
Kolektív MŠ

PaedDr. Eva Gajdošová

DEŇ KNIŽNÍC
Ku Dňu knižníc bol zameraný i výlet žiakov a
členov turistických krúžkov na Skalku nad Váhom.
30 žiakov sprevádzaných pedagogickými pracovníkmi a milou sprievodkyňou pani Šumichrastovou navštívilo najstaršie pútnické miesto a kláštor
Skalku, neďaleko Trenčína, miesto, kde žili v 10.
a 11. storočí pustovníci sv. Svorad a sv. Benedikt.
Po prehliadke kláštora a jaskyne, v ktorých pustovníci žili si všetci spoločne prečítali Maurovu legendu - jednu z najstarších uhorských legiend z
obdobia medzi rokmi 1064 až 1070. Dozvedeli sa
tak o útoku zbojníkov, ktorí zhodili Svätého Benedikta zo skaly do Váhu. Na pamiatku tohto pútnika
bol postavený na Skalke kostol a pltníci, ktorí sa
plavili okolo tohto miesta si meno Benedikt zvolili
za svojho ochrancu a patróna.
Mgr. Miroslava Švehlová

ÚHRADA NEDOPLATKOV
NA MIESTNYCH DANIACH
Obecný úrad v Košeci vyzýva všetkých občanov, ktorí nemajú uhradené miestne dane a poplatky za predchádzajúce roky, aby si splnili svoje zákonné povinnosti a predmetné nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase, najneskôr do
konca roka 2012.
V mesiaci január 2013 obec v súlade s platnou legislatívou pripraví zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatkoch a
tento zoznam bude zverejnený na úradnej tabuli obce, na vývesných tabuliach, ako aj na
internetovej stránke obce Košeca.

Týždeň plný športu a odvahy zažili žiaci 3. a
4. ročníka Základnej školy s materskou školou
Košeca, ktorí v dňoch 3. 12. - 7. 12. 2012 absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Púchove.
Plaveckého výcviku sa zúčastnilo spolu 44
žiakov, z toho 13 žiakov z Košeckého Podhradia.
Výcvik viedli plaveckí inštruktori, ktorí zábavnou formou a profesionálnym prístupom
viedli žiakov k plávaniu. Za ich snahu a trpezlivosť im patrí srdečná vďaka. Tiež srdečne ďakujeme Rade rodičov za finančný príspevok na
dopravu.
Mgr. Miroslava Švehlová

Myslím, už prežil som sto jesení.
Pol sta v tiesni a pol sta v mámení,
pri prešovaní hrozna, stisku rúk.
Človek žil, veselil sa, neznal múk.
Jesene tiesnivé? To k počasiu
patrilo, lebo ľudia cliví sú
a smútok potrebujú pre zmenu.
Strom spŕchol, niesol clivosť jesennú.
Takto sa začína báseň Jána Smreka Jeseň ide, v ktorej krásne vystihol
jedno z období v živote človeka. Obdobie, ktorému v mladosti hovoríme staroba. Avšak s postupom času, keď aj sami na sebe cítime pribúdajúce roky a
presviedčame sa, že vôbec nie sme starí, zisťujeme, že i toto obdobie má svoje
čaro. Život sa podpisuje na našej tvári vráskami radostí zo všedných maličkostí
každého dňa, radosti z našich detí a vnúčat. Ruky sú dôkazom toho, že sme
sa nikdy nebáli práce a šedivý vlas, ktorý nás možno niekedy zarmútil, svedčí
o múdrosti nášho veku.
Práve preto, že si uvedomujeme, ako nám rady a skúseností našich rodičov a starých rodičov uľahčujú život a že bez nich by bolo v našom živote
oveľa viac chýb a trápenia, dovolila si Kultúrna komisia pri OcÚ v Košeci, tak
ako každý rok, pripraviť posedenie pre starších občanov našej obce a vzdať tak
úctu ich vráskam, mozoľom a šedinám.
Po úvodnom slove sa prítomným prihovoril starosta obce Košeca pán Radomír Brtáň. Ten prenechal pódium žiakom ZUŠ v Košeci pod vedením Mgr.
Janky Gregorovej. Po našich najmenších zaplnili kultúrny dom zvučné hlasy
mužskej speváckej skupiny Limbora z Prečína, ktorá piesňami zo svojho regiónu potešila srdcia všetkých zúčastnených. Veríme, že všetci prítomní si z celej
tejto akcie odniesli príjemný pocit a sme radi, že s nami strávili pekné nedeľné
popoludnie.
Na záver treba už len dodať, že nás veľmi teší, že i táto akcia patrí k tým
vydareným a to i vďaka podpore všetkých, ktorí sa podieľali na jej príprave a
priebehu.
Kultúrna komisia

ZO Únie žien Slovenska v Košeci patrí k organizáciám s vysokým počtom členiek a bohatou činnosťou v prospech obce Košeca. A aká bola ich
činnosť v poslednom štvrťroku 2012?
•
•

•
•
•

•
•
•

Na záver chcem poďakovať všetkým členkám únie a ženám, ktoré sa
podieľali na organizácii podujatí a ktoré sa akcií zúčastnili.
Želám všetkým

Ako každý rok, tak i tento rok navštívili členky Únie žien na začiatku
„Nech máme oči plné šťastia a rozdávajme ho bez obavy,
školského roka malých prváčikov a rozdali im drobné darčeky a sladlebo darované šťastie sa v ľuďoch ešte nikdy nestrácalo.“
kosti.
Ing. Eva Jurenová
Mesiac október sa niesol v duchu úcty k starším. 25. 9. sme navštívili naše členky v Stredisku evanjelickej diakonie Košeca, 4. 10. naše členky v penzióne v Dubnici nad Váhom. Porozprávali sme sa,
posedeli s nimi, odovzdali darčeky. Všetci sa návšteve veľmi potešili.
Dňa 6. 10. sa naše členky zúčastnili krajského seminára Osteoporóza - Príznaky, diagnostika, liečba v Trenčíne, ktorý viedla p. PhDr. JaMEDOVNÍČKY
blonská.
V mesiaci október (13. 10.) sme uskutočnili posedenie plné dobrej asi 130 ks tvarov
nálady a zábavy s jubilantkami a dlhoročnými členkami našej organio priemere cca 7 cm
zácie.
V dňoch 15. - 19. 10. sme uskutočnili zber obnoseného šatstva pre Potrebujeme:
neziskovú organizáciu Pomocný anjel. Členky sa pri zbere striedali
250 g masla
a vyzbierali skoro 1 tona šatstva. Dňa 25.10. si organizácia Pomocný
(kto používa, tak Hery)
anjel s poďakovaním šatstvo odviezla.
150 g medu
V rámci Dní zvýšenej pracovnej aktivity v obci Košeca sme dňa 26. 10.
1 dcl vody
upratali a umyli Dom smútku.
250 g práškového cukru
8.11. sme sa zúčastnili tradičného koncertu Čaro jesene venovaného
3 vajcia (2 do cesta, 1 na potretie)
pamiatke spisovateľa Jána Smreka. Podujatie sa konalo v galérii Ba3,5 polievkovej lyžice škorice
zovského v Trenčíne.
3 čajové lyžičky korenia do perníkov
Našou veľkou akciou bolo aj posedenie s Mikulášom uskutočnené
600 g hladkej múky
3. 12. 2012. Podujatie všetkým spríjemnili deti materskej školy.
2 čajové lyžičky sódy bikarbóny
polky vlašských orechov na ozdobenie
Postup:
Maslo (Heru), med, vodu a práškový cukor dáme do hrnca roztopiť,
ale nevaríme. Stále miešame. Keď sa všetko rozpustí, odstavíme zo
sporáka a necháme vychladnúť. Sem-tam premiešame.
2 vajcia rozšľaháme metličkou a pridáme do vychladnutej zmesi.
Škoricu, korenie do perníkov, múku a sódu bikarbónu zmiešame,
preosejeme cez sitko a po menších častiach (ja pridávam po 3-4 lyžiciach) postupne primiešame do zmesi.
Všetko spolu dôkladne premiešame a vyklopíme na vopred pripravenú potravinársku fóliu, resp. veľké mikroténové vrecko. Cesto do nej
zabalíme a dáme odstáť na chladné miesto (nie do chladničky!) minimálne na 24 hodín. Do cesta nič naviac nepridávame, cesto je trošku lepkavé a redšie, ale dá sa z hrnca dobre vyklopiť, resp. vyškriabať stierkou.
V chlade zhutnie a dá sa s ním dobre pracovať.
Pečenie:
Cesto vyvaľkáme na hrúbku asi 0,5 cm a vykrajujeme rôzne tvary.
Tie poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie, potrieme rozšľahaným vajcom, do stredu pritlačíme orech a dáme piecť do vopred
vyhriatej rúry na 180oC. Pečieme cca 10 -12 minút, nie viac (platí pre
tvary o veľkosti asi 7 cm). Medovníčky ihneď preložíme na kuchynskú
mriežku, resp. tácku. Po vychladnutí ich uložíme do plastovej alebo plechovej dózy a dobre uzavrieme. Tieto medovníčky sú hneď po upečení
a stále mäkké, dokonca aj keď ich necháte aj niekoľko hodín vyložené
z dózy.
Bielková poleva na zdobenie:
Ak chceme medovníčky zdobiť bielkovou polevou, nedávame na ne
orech. Polevu si pripravíme tak, že zmiešame 200 g práškového cukru,
1 bielok a 1 čajovú lyžičku citrónovej šťavy. Cukor ešte predtým minimálne 2x preosejeme cez hustejšie sitko, aby nám pri zdobení neupchával
dierku na zdobiacom vrecku. Všetky ingrediencie spolu dôkladne vymiešame lyžicou (prípadne môžeme aj na najslabších otáčkach šľahačom), až kým poleva nemá hustotu ako pasta na zuby. Ak je poleva stále
riedka, môžeme ešte pridať preosiaty cukor, ak je príliš hustá, citrónovú
šťavu.
Polevou naplníme zdobiace vrecko. (Ja používam pevnejšie mikroténové vrecko bez zvaru, na ktorom nožnicami odstrihnem kúštik špičky.) A potom už len zdobíme podľa svojej fantázie Medovníčky ozdobené
polevou necháme na chladnejšom mieste stuhnúť a potom ich poukladáme do dózy.

Predvianočný čas je časom väčšej blízkosti jedného k druhému, časom naplneným pocitom väčšej spolupatričnosti. V tomto krásnom období
radostného očakávania ZŠ s MŠ Košeca v spolupráci s Radou rodičov pri
ZŠ s MŠ Košeca zorganizovala už 5. ročník BENEFIČNÉHO KONCERTU, ktorý sa uskutočnil dňa 9. 12. 2012 v kultúrnom dome v Košeci.
Žiaci školy si pod vedením učiteľov pripravili program plný vianočných
piesní, kolied a vinšov. Koncert bol spojený i s predajom vianočných dekorácii, ozdôb a darčekov. Všetkým, ktorí či už kúpou výrobkov, poskytnutím
materiálu alebo vlastnou prácou prispeli k úspešnej realizácii tohto krásneho projektu ĎAKUJEME a im i všetkým občanom Košece želáme, aby

V budúcom roku oslávi Základná škola s materskou školou v Košeci 50. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa riaditeľstvo ZŠ s
MŠ Košeca obracia s prosbou o pomoc bývalých žiakov a zamestnancov školy a žiada o zapožičanie starých fotografií, či iných zaujímavých
dokumentov zo spomienok na školskú dochádzku.
Ak sa vo Vašom „archíve spomienok“ nachádza takýto starší dokument, môže napomôcť k oživeniu spomienok všetkých ostatných
spolužiakov, spolupracovníkov, či návštevníkov pripravovaného podujatia. Prosíme o prinesenie týchto materiálov priamo do školy kedykoľvek v čase vyučovania. Riaditeľstvo zaručuje vrátenie zapožičaných
dokumentov v neporušenom stave. Tie budú slúžiť len na daný účel.
Všetkým dobrovoľníkom a ochotným ľuďom vopred ďakujeme za spoluprácu.
Mgr. Poliaková Miroslava

Kontakt: 0905 258 283

v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok
prežili čo najlepšie a v pevnom zdraví.
Vedenie ZŠ s MŠ Košeca

Našinec rieši svoje potreby na pohyb a oddych rôznymi spôsobmi. Je
veľa takých, čo sa vyberú s rodinou do cudziny, no nie je málo ani nás,
turistov, čo relaxujeme na rodnom Slovensku.
Naša tradičná turistická akcia, konajúca sa v posledný augustový týždeň nesie názov „Týždeň vysokohorskej turistiky“. Sedemnásť členov
OKST Košeca ušetrilo dovolenku na tento termín a spoločne sme navštívili Belianske Tatry, najsevernejší kút našich veľhôr. Ubytovanie v rázovitej obci Ždiar veľký luxus neposkytovalo, dobrej partii skromných ľudí to
však nemôže prekážať. Za týždeň strávený v týchto končinách sme toho
stihli naozaj dosť. Niektorí z nás vyšliapali na Téryho chatu, iní skontrolovali vynovenú Chatu pod Rysmi a kto chcel, pokochal sa krásou Belianskej
jaskyne. Našu vôľu preveril Jahňací štít, kde boli kamzíky skoro na dosah
ruky. Bolo by chybou nenavštíviť poľskú stranu Vysokých Tatier, je tam
naozaj nádherne. Týždeň s príjemnými ľuďmi, peknými zážitkami bude
dlho rezonovať v našich spomienkach.
Koncom septembra sme sa zišli na Vápči. Každý rok si tam tichou
spomienkou uctíme našich členov J. Popoviča a J. Frýdeckého, ktorí už
nie sú medzi nami.
Hlavne deťom, ale aj tým skôr narodeným je určená celoslovenská
akcia „Výstup na 101 slovenských hradov“. V tento deň určite nechýbali
turisti ani na jednom hrade, ktorý bol na Slovensku v minulosti postavený.
Košecký hrad, hoci iba ruina, sa nesmie z tejto aktivity vynechať. Kto sa
zúčastnil, chválil, ostatní možno prídu o rok.
Nepriazeň počasia zabránila usporiadať autobusové zájazdy na Ďumbier a Ohnište. Vraví sa, že do tretice všetko dobré, výlet na vrch Zvolen
na Donovaloch faktor počasia neovplyvnil. Na vrchole Zvolena sme sa
mohli tešiť z pekného kruhového výhľadu. Pohľad na Prašivú, v diaľke
zasnežený Kriváň, Choč či Martinské hole nepokazil ani ostrý vietor.

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

Za zmienku stojí aj prechádzka Mojtínskym krasom. Zo Zliechova na
Sokolie, potom smer Mojtín, návšteva tunajších jaskýň. Nie je to náročná
túra, určite sa oplatí tam ísť.
My však nežijeme iba výletmi a prechádzkami. Keď treba, pridáme
ruku k dielu aj v našej obci. Svedčia o tom aj brigády, ktoré sme odpracovali. Pomohli sme pri hrabaní lístia na cintoríne v Košeci a upravili sme
okolie turistického oddychového posedu v košeckej doline. Máme v pláne
umiestniť v centre našej obce turistickú nástenku, kde budú aktuálne informácie o našej činnosti.
Máme tu december, posledný mesiac v roku 2012. Stretneme sa ešte
v našom chotári (9. 12.), na Vianočnom výstupe na Vápeč (26. 12.), na
Silvestrovskom Strážove (31. 12.) alebo aj hocikde inde v prírode. Hlavne
nech nechýba pozdrav a úsmev!
Ďakujeme všetkým, čo nám pomáhajú a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Veľa šťastia v roku 2013 Vám želá
OKST Košeca

Skončil sa polčas sezóny 2012/2013 jeseň. Naše tri
futbalové mužstvá hrajú zhodne najvyššiu súťaž v okrese a všetky skončili v hornej polovici tabuliek.
Naši prípravkári hrajú turnajovým spôsobom. Pripravujú sa pod vedením Jaroslava Palčeka a Igora Štepanoviča. Odohrali 5 turnajov, t.j. 20 zápasov a ako najmladšie mužstvo v súťaži skončili na 4. mieste a získali 12
bodov.
Družstvo starších žiakov FK Košeca vedie realizačný tím Tomáš Kašša a Peter Kolesányiho. Skončili na
3. mieste. Odohrali 13 majstrovských zápasov a získali
33 bodov. Rovnaký počet bodov má i vedúce družstvo
tabuľky. Za zmienku stojí číslo 79, ktoré vyjadruje počet
strelených gólov. Najlepšími strelcami z tohto družstva
sú Lukáš Mihálik s počtom 29 gólov a Róbert Lacko s
počtom 20 gólov.
Dorast FK Košeca pod vedením Patrika Baláža a
Petra Ondrejku skončil na piatom mieste. Odohrali 13
zápasom a získali 22 bodov. Treba pripomenúť pretrvávajúce problémy s počtom hráčov. Chýbajúcich každoročne nahrádzame hráčmi z nášho najstaršieho mužstva.
Mužov FK Košeca vedie dvojica Jaroslav Vojtek a Ladislav Bugala. Po jesennej časti sú v tabuľke na 6. meste, za 13 odohratých zápasov získali 19 bodov. Do mužstva boli opäť zaradení odchovanci dorastu a pravidel-

ne hrávali Filip Štepanovič, Pavol Ondrejka a Alexander
Troška, ktorý začal až v priebehu súťaže kvôli zdravotným problémom.
Náročná práca s mládežou prináša uspokojenie,
veď odchovanci FK Košeca bojujú v oblasti športu za
dobré meno obce a pri futbale zostanú iste už ako hráči
našich mužov.
Nový ročník nám priniesol aj zmeny v realizačných
tímoch mládežníckych mužstiev. Z dorastu k prípravkárom boli presunutí Jaroslav Palček a Igor Štepanovič. Zo
starších žiakov do dorastu prešiel Patrik Baláž. Mužstvo
starších žiakov teraz vedie novozvolená dvojica Tomáš
Kašša a Peter Kolesányi. Obaja tento rok získali trénerské licencie.
FK záleží, aby tréningy boli kvalitné a kvalifikované.
Prajeme všetkým futbalistom a aj realizačným tímom, aby
ich práca bavila a napĺňala, aby rozdávali radosť sebe aj
fanúšikom a občanom našej obce.
FK Košeca ďakuje starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu, ako aj ostatným sponzorom za podporu.
Čo na záver?
Do nového roka prajeme všetkým občanom Košece
veľa zdravia a šťastia, aby sme ten budúci rok boli na
seba lepší a lepší aby bol aj celý nový rok 2013.
Za FK Košeca Jaroslav Palček

V IV. ŠTVRTROKU 2012
SA NARODILI
----------------------------------Bohuš Voleský, Lukáš Rafaj,
Dáša Lukušová, Ema
Matušovičová, Natália Dlhá,
Alexandra Fišerová.
-----------------------------------

Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
V III. ŠTVRTROKU
----------------------------------JUDr. Miroslav Frýdecký.
-----------------------------------

V IV. ŠTVRTROKU

----------------------------------František Sihlovec, Juraj
Porubčan, Jozef Bajzík, Rozália
Hoštacká, Helena Barényiová
a Helena Palčeková
-----------------------------------

ŽIVOTNé JUBILEá

----------------------------------70 rokov
Mária Bachárová, Katarína
Čaplová, Jozefína Makásová,
Marta Ďurišová, Katarína
Mucinová a Ján Drábik.
----------------------------------75 rokov
Irena Makásová, Berta
Gáborová a Silvester Janke.
----------------------------------80 rokov
Katarína Petrášová
a Emil Mikuška
----------------------------------85 rokov
Oľga Majdánová
-----------------------------------

V IV. ŠTVRTROKU 2012
OSLáVILI

----------------------------------25 rokov spoločného života
striebornú svadbu manželia:
Rudolf Bajzík a Ľudmila
rodená Sihlovcová.
-----------------------------------

SRDEèNE BLAHOŽELáME!

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Uvítanie detí do života je jednou z najmilších činností ZPOZ-u. V obradnej sieni obecného úradu sme 21. novembra
2012 uvítali 9 najmladších občanov našej obce.
Boli to:
Nina Blašková, Šimon Filip, Viktória
Kolembusová, Tomáš Taraba, Bianka Fajlerová, Dominik Vytlačil, Bohuš Voleský, Lukáš Rafaj a Dáša Lukušová.

