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VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA
 Po prvých dvoch neúspešných žiadostiach
o nenávratný fi nančný príspevok sa napokon 
v októbri 2010 začal realizovať projekt Zberný 
dvor obce Košeca, ktorý až na tretí pokus získal 
od Ministerstva životného prostredia SR ako ria-
diaceho orgánu v rámci Operačného programu 
Životné prostredie fi nančné prostriedky na jeho 
realizáciu. 

 Projekt je spolufi nancovaný z Európskeho 
fondu pre regionálny rozvoj a jeho výsledkom je 
vybudovanie zberného dvora a obstaranie techno-
lógie a tovarov, ktoré prispejú k efektívnejšiemu 
systému triedenia jednotlivých komodít odpadov. 
 Súčasťou projektu okrem stavebnej časti 
bolo aj zakúpenie nových zvonových kontajne-
rov, ktoré pomôžu obyvateľom bytových domov 
pri triedení zložiek odpadu. V rámci technológie 
boli zakúpené dva strojné mechanizmy: šmykom
riadený nakladač a multikára s ramenom na 
zdvíhanie zvonových kontajnerov. 
 Celkové náklady investície boli 482 528,41 
EUR, z čoho nenávratný príspevok tvoril 458 
401,99 EUR.
 Aktivity realizácie projektu boli ukončené v jú-
ni 2013. Kolaudácia zberného dvora sa uskutoč-
nila v novembri 2013. 

Pozývame Vás na Slávnostné ofi ciálne otvo-
renie Zberného dvora obce Košeca sa usku-
toční dňa 10. januára 2014 o 14:30 hod. v prie-
storoch Zberného dvora.

VÝSADBA NOVEJ ZELENE
 Už druhý rok v rade sa v Košeci vedenie 
obce zameralo, popri iných rozvojových aktivi-
tách, aj na výsadbu novej zelene. Stromy a kríky 
boli vysadené na štyroch lokalitách: záhrada za 
obecným úradom, miestny cintorín, obecný park 

a nový zberný dvor.
 Finančné prostriedky z rozpočtu obce účelo-
vo viazané na starostlivosť o zeleň získané v mi-
nulosti od ŽSR ako náhrada spoločenskej hod-
noty za výrub súvisiaci s modernizáciou trate už 
druhý rok po sebe putujú späť do prírody. 
 V minulom roku sa časť prostriedkov použilo 
na výsadbu drevín v lokalitách: záhrada mater-
skej školy, miestny cintorín, zelená plocha na uli-

ci Pod Hôrkou a na ulici Prúdy.
 V budúcom roku by sa mohli podobným spô-
sobom v obci ešte použiť zvyšné prostriedky
v sume viac ako 8 000,- EUR.

NOVÝ CHODNÍK SPÁJAJÚCI HLAVNÚ
ULICU A ULICU ŠPORTOVCOV
 Možnosť prepojenia týchto dvoch ulíc poza 
budovu obecného úradu sa už v minulosti stretla 
s pochopením obyvateľov, ktorí túto skratku za-
čali využívať aj napriek tomu, že chodili po tráve 
a blate.
 Rozhodli sme sa preto zatiaľ vytvoriť poho-
dlnejšiu alternatívu chodníka krížom cez obecnú 
záhradu. Vlastnými strojmi sme zarovnali terén 
a naši zamestnanci následne rozviezli kamenný 
štrk po celej dĺžke nového provizórneho chod-
níka.
 V budúcom roku by sme (za výdatnej pomo-
ci dobrovoľníkov) radi chceli v záhrade upraviť 
terén a pripraviť ho na osadenie detských pre-
liezok a hojdačiek. Tiež evidujeme požiadavku 
od mladých ľudí v obci na zhotovenie akejsi 
„telocvične pod holým nebom“. Ide o kovovú 
konštrukciu, na ktorej sa dajú cvičiť rôzne cviky 
a posilňovať rôzne svalové partie. Priestor na 
takéto aktivity bude ideálny práve v záhrade za 
obecným úradom.

OPRAVA POVRCHU CESTY
NA RUDNIANSKEJ ULICI
 Chcem týmto dodatočne veľmi poďakovať 
obyvateľom, ktorí denne využívajú túto miestnu 
komunikáciu (Rudniansku ulicu) za ich prejave-
nú trpezlivosť pri dlhom a náročnom hľadaní 

vhodného riešenia na odstránenie zjavných ne-
dostatkov povrchovej úpravy tejto cesty.
 Verím, že dočasné riešenie, ktoré sme v tých-
to dňoch uskutočnili výrazne zlepší zjazdnosť tej-
to cesty a že do doby prípadného vybudovania 
kanalizácie a vodovodu na tejto ulici zabezpečí 
kvalitný prístup k rodinným domom postaveným 
v tejto lokalite. Až následne sa dá uvažovať o fi -
nalizácii povrchu asfaltom alebo betónom.

 Druhá časť úpravy by sa mala uskutočniť v ro-
ku 2014. V návrhu rozpočtu pre budúci rok, ktorý 
však 12. 12. 2013 na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva väčšina poslancov nepodporila a ne-
schválila ho, bolo s touto investíciou počítané. 

VÝSTAVBA VODOVODU
A KANALIZÁCIA ZAČALA
 Ulica Na Vyhni v Nozdroviciach už prechá-
dza veľkou zmenou pri budovaní novej infraštru-
ktúry v našej obci prostredníctvom projektu „Od-
kanalizovanie ľavej strany Váhu - obcí Ladce, 
Košeca, Ilava, Dubnica“.
 Prvé stavebné práce sa začali začiatkom 
decembra a budú v tomto roku pokračovať do-
vtedy, pokiaľ im bude priať počasie. V budúcom 
roku by mali trvať priamo v Nozdroviciach do 
mesiaca máj.

 V súvislosti s výstavbou je logické, že do-
chádza a aj bude dochádzať k znečisťovaniu 
verejných komunikácií, čo sa však zhotovitelia 
stavby snažia eliminovať.
Chceme preto požiadať obyvateľov, aby dočas-
né nepohodlie a blatisté cesty v rámci normál-
nych medzí chápali. 
 Ak sa však vyskytne problém, ktorý už nebu-
de z pohľadu občana akceptovateľný, oznámte 
to prosím starostovi obce Radomírovi Brtáňovi 
na telefónnom čísle 0918 461 201, prípadne si 
vyhľadajte v Nozdroviciach priamo na stavbe zá-
stupcu zhotoviteľa. Budeme sa snažiť nahláse-
né nedostatky čo najskôr vyriešiť k Vašej spokoj-
nosti. Ďakujeme za pochopenie!

VYČISTENIE KORYTA
NOZDROVICKÉHO POTOKA

 Dňa 11. 12. 2013 boli začaté práce na čiste-
ní koryta Nozdrovického potoka, počas ktorých 
bude upravený úsek v celkovej dĺžke viac ako 
jeden kilometer (pod aj nad hlavou cestou).
 Povodie Váhu pristúpilo k tejto akcii na zá-
klade našich predchádzajúcich požiadaviek vy-
plývajúcich z podnetov od občanov. 
 Sme si vedomí, že je potrebné vyčistenie aj 
ďalších dvoch potokov v našom katastri (Košec-
ký a Podhradský). Technické aj fi nančné nároky 
na tieto čistenia sú však omnoho väčšie ako v prí-
pade Nozdrovického potoka. 
 Budeme veľmi intenzívne presadzovať tieto 
investície na príslušných miestach tak, aby sme 
v maximálnej možnej miere dokázali ochrániť ži-
voty, zdravie a v neposlednom rade ľudí bývajú-
cich v lokalitách ohrozených prípadnými povod-
ňami.
 Verím, že si kompetentní uvedomia, že pre-
vencia je vo všeobecnosti fi nančne menej ná-
ročná, ako odstraňovanie škôd napáchaných 
povodňami.

VÝSLEDKY VOLIEB
DO TRENČIANSKEHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
 Trenčiansky samosprávny kraj má od 9. 12. 
2013 nového predsedu a nových poslancov v za-
stupiteľstve. V tomto termíne sa totiž uskutočnilo 
ustanovujúce zasadnutie, na ktorom novozvole-
ný predseda aj novozvolení poslanci zložili sláv-
nostný sľub.
 Aj keď účasť na týchto voľbách nebola práve 
najvyššia, výsledky v Ilavskom obvode posunuli 
do zastupiteľstva TSK týchto piatich kandidátov: 
Mgr. Eva Bočincová, Ing. Peter Marušinec, Ing. 
Juraj Hort, Ing. Pavol Bagin a MUDr. Viliam Cíbik 
PhD. Novým predsedom TSK sa stal Ing. Jaro-
slav Baška.
 Osobne si veľmi vážim prejavenú podporu
i dôveru tých, ktorí k voľbám prišli a ďakujem za 
všetky hlasy, ktoré ste mi vo volebných miest-
nostiach odovzdali.

Radomír Brtáň



Vážení občania,
rok 2013 sa niesol v znamení Memoranda o spo-
lupráci medzi ZMOS-om a Vládou SR o šetrení 
bežných výdavkov samospráv.

 Naša obec sa aktívne tejto požiadavke veno-
vala a neuskutočňovala preto takmer žiadne vý-
davky, ktoré by mohli našu snahu zmariť. Snažili 
sme sa však aj napriek tomu zachovať kvalitu
a kvantitu služieb pre občanov, čo sa nám roz-
hodne podarilo.
 Obec však nemôže niekoľko rokov po sebe 
iba šetriť a nemôže efektívne existovať bez in-
vestícií do jej rozvoja. Ukázali sme už od roku 
2008, že to so šetrením myslíme vážne a tomu 
zodpovedajú aj naše ekonomické výsledky.
 Medzi najdôležitejšie oblasti úspor patrí najmä 
odpadové hospodárstvo, energetická náročnosť 
prevádzky obce  a vhodné nastavenie daňového 
zaťaženia.
 V oblasti odpadového hospodárstva obec do-
káže oproti nákladom v roku 2007 každoročne 
šetriť 20 000,- až 30 000,- €. Je to neuveriteľná 
suma, ktorá sa za šesť rokov vyšplhala celkovo 
na minimálne 120 000,- €. Tieto zdroje zostali za-
chované v obci a aj preto sme sa nedostali do 
problémov ako iné obce či mestá, ktoré boli nú-
tené napríklad vypínať v noci verejné osvetle-
nie alebo obmedzovať rozsah služieb poskyto-
vaných obyvateľom. Kvalitný systém triedenia 
odpadov a motivačný systém poplatkov za ko-
munálny odpad v občanoch vybudoval návyky, 
ktoré sa pozitívne odrážajú na každoročnom 
znižovaní produkcie odpadov v našej obci. So 
znižovaním produkcie sa následne vyváža men-
šie množstvo odpadov na skládku a so zvyšo-
vaním efektivity triedenia odpadu sa podporujú 
znovu používanie odpadov, recyklácia, prípadne 
využitie odpadov na energetické zhodnotenie. 
Príjmom do rozpočtu sú tiež zdroje za odovzda-
ný odpad fi rmám na ich zhodnotenie (Vetropack 
Nemšová, PAL-KOV Dubnica nad Váhom,...) 
a zdroje z Recyklačného fondu i Envipaku za 
množstvá odpadu smerujúce na zhodnotenie. 
 V roku 2013 sme úspešnou kolaudáciou zber-
ného dvora dokončili realizáciu veľkého projek-
tu, ktorý nám opäť zlepší možnosti vytriediť rôz-
ne komodity odpadov a zlepší aj možnosti pre 
občanov, ktorí budú môcť na jednom mieste 
odovzdať prakticky všetok odpad, kde sa v rám-
ci zaplateného poplatku za komunálne odpady 
postaráme o to, aby sa s ním nakladalo podľa 
platnej legislatívy.
 Oblasť energetickej náročnosti prevádzky 
obce predstavujú energie na zabezpečovanie 
verejného osvetlenia, vykurovania, osvetlenia
priestorov kancelárií a iných priestorov vo vlast-
níctve obce. Verejné osvetlenie prešlo dvomi fá-
zami modernizácie. V prvom rade to bola výme-
na 245 ks svietidiel za úspornejšie s LED tech-
nológiou v rámci dotácie z Nórskeho fi nančné-
ho mechanizmu. Každoročne sa nám týmto darí 
usporiť od roku 2009 na elektrickej energii cca
5 500,- €. Za viac ako štyri roky to je minimálne 
20 000,- €, ktoré nám už dvojnásobne vrátili našu 
spoluúčasť na projekt späť do rozpočtu obce.
 Vhodné nastavenie daňového zaťaženia sa 
veľmi výrazne prejavilo v dvoch špecifi ckých ro-
koch, kedy sa na návrh starostu obce rozhodlo 
obecné zastupiteľstvo prijať VZN o dani z ne-
hnuteľnosti, ktoré maximálnou sadzbou zdanilo 
pozemky - ostatné plochy v lokalite za Váhom (ti-
eto mali byť využité na skladovanie štrkov a pies-
kov a neskôr na ich ťažbu). Investor nám musel 
zaplatiť sumu cca 66 000,- € za dva roky, počas 
ktorých tieto ostatné plochy boli vyňaté z pôdne-
ho fondu. Dôležitý na daňovom zaťažení v našej 
obci je fakt, že sa výrazne nezvyšovali dane pre 
obyvateľstvo ani pre podnikateľov, ktorých výš-
kami stále patríme medzi „najlacnejšie“ v okolí.
 Tieto spomenuté no i rôzne ďalšie aktivity obce 
znamenajú, že v hodnotení INEKO dosahujeme 

aj za rok 2012 výborné fi nančné zdravie. (Zdroj: 
http://www.obce.ineko.sk/profily/?ID=1079).

Hodnotenie fi nančného zdravia obce Košeca 
(2009 - 2012).
 Celkové fi nančné zdravie 5,0 / zo stupnice, 
kde 6,0 je najlepší výsledok = výborné fi nanč-
né zdravie.

NÁVRHY AKTIVÍT NA ZAPRACOVANIE DO 
ROZPOČTU PRE ROK 2014 predložené pri 
príprave rozpočtu obce Košeca na rok 2014 
a výhľadovo na roky 2015 a 2016 poslanca-
mi Mgr. Júliou Palčekovou, Mgr. Miroslavou 
Švehlovou, Máriou Kalamenovou, Jozefom 
Surovým a starostom obce Radomírom Brtá-
ňom:
Údržba:
 1. Prídavné zariadenia na stroje vo vlastníc-
  tve obce (cca 2.000,- € na mulčovač k trak-
  toru)
 2. V kapitole životné prostredie - nákup che-
  mického prostriedku Roundap eko na zni-
  čenie inváznych druhov rastlín pri potoku
  - môžeme využiť aj prostriedky, ktoré sa ne-
  vyčerpajú z položky výsadba drevín + prá-
  ce na odstraňovaní týchto inváznych rast-
  lín
Investície:
 3. Rozšírenie zasadačky oproti OcÚ - pripra-
  viť návrh a predbežné náklady na túto ak-
  ciu
  Boli by to kapitálové výdavky - prístavba,
  ale predtým aj odkúpenie pozemku susedia-
  ceho so zasadačkou od súčasného vlast-
  níka
  Osloviť projektantov na spracovanie štúdie
  Odhad nákladov: štúdia 300,- €, projektová
  dokumentácia 800,- €, odkúpenie pozem-
  ku???, stavba komplet 15.000,- €
 4. Brána do zberného dvora - posuvná, 
  - odhad nákladov: 1.500,- €
 5. Most cez Košecký potok pri ŠA do Zberné-
  ho dvora a úprava cesty k Zbernému dvoru
  v Košeci - odhad nákladov: projektová do-
  kumentácia 500,- €, stavba komplet 5 000,- €
 6. Oprava lávky cez Podhradský potok pri kri-
  žovatke Železničnej a Želiarskej ulice - vý-
  mena drevených lát za nové, prípadne na-
  hradenie kovovými roštami, 
  - odhad nákladov: laty možno aj sponzor-
  sky - ak nie tak cca 300,- €, kovový rošt cca
  1.700,- €
 7. Presun autobusovej zastávky v Nozdrovi-
  ciach v smere od Ladiec a vyhotovenie
  prechodu pre chodcov v tejto časti a chod-
  níka spájajúceho popri hlavnej ceste ulice
  Horniacku a Za parkom - odhad nákladov
  komplet na všetky činnosti: projekt 1 000,- €,
  zastávka 2 000,- €, prechod  500,- €, chod-
  ník 3 000,- €
 8. Vytvorenie oddychovej zóny za OÚ a rea-
  lizácia chodníka cez záhradu na prepoje-
  nie Hlavnej ulice a ul. Športovcov + oplote-
  nie časti s garážami,
   - odhad nákladov komplet: projekt 400,- €,
  plot a brána 1 500,- €, chodník 3 500,- €
 9. Náter domu smútku - exteriérová farba fa-
  sádna prípadne aj na strechu (taká ako sa
  dávala na strechu telocvične) - odhadova-
  né náklady: 4 000,- €
  10. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - výme-
  na okien, dverí (aj brány), nové kúrenie, stre-
  cha podľa jej stavu, zázemie (sprchy,...),
  elektroinštalácia,... - predtým projektová do-
  kumentácia,
  - odhadované náklady spolu na všetky ak-
  tivity: 15 - 20.000,- €
  11. Návrh prepojenie ul. Sadová a Prúdy mos-
  tom aj pre osobné automobily - štúdia na
  rozpracovanie - osloviť projektantov a ná-
  vrh následne konzultovať s obyvateľmi dot-

  knutej lokality,
  - odhadované náklady: 700,- €
  12. Projektová dokumentácia na chodník od
  autobazáru smerom do Ilavy - príprava
  podkladov vrátane geodetických prác (výš-
  kopis, polohopis, geom. plán), 
  - odhadované náklady: 1 700,- €
  13. Projektová dokumentácia na chodník pre
  peších a cyklistov na Zliechovskej ulici -
  príprava podkladov vrátane geodetických
  prác (výškopis, polohopis, geom. plán),
   - odhadované náklady: 3 000,- €
  14. Projekt na rozhľadňu - zintenzívnenie ko-
  munikácie s majiteľmi pozemkov a návrh
  štúdie - osloviť projektantov,
  - odhadované náklady: 400,- €
  15. Projekt na rozšírenie jedálne v MŠ - zimná
  záhrada - štúdia - návrhy - osloviť projek-
  tantov,
  - odhadované náklady na štúdiu: 700,- €
  16. Projekt parkoviska pri materskej škole - ná-
  sledne fi nancovanie - terénne úpravy + zám-
  ková dlažba + obrubníky,... 
  - odhadované náklady: projekt 400,- €,
  stavba 6 000,- €
  17. Úprava cesty Rudnianska ulica - druhá po-
  lovica ak sa stihne polovica v roku 2013, 
  - odhadované náklady: 3 500,- €
  18. Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ - buď úpra-
  va asfaltovej plochy alebo nová plocha - od-
  hadované náklady: 25 000,- €
  19. Návrh na vyhlásenie odpredaja tehelne -
  predtým doriešiť žiadosti na vlastnícke vy-
  sporiadania p. Jankeová, p. Hanták a p.
  Belková-Canins, 
  - možný príjem z odpredaja tehelne = min.
  300 000,- €
  20. Rekonštrukcia rozhlasu - nové samonosné
  káble a oprava stĺpov, ktoré sú odhnité od
  zeme - odhadované náklady 3 000,- €
  21. Kamerový systém v ZŠ prípadne aj v MŠ
  - návrh pre ZŠ, aby si to riešili z vlastného
  rozpočtu - možnosť získania grantov a do-
  tácie
  22. Zrušenie pôvodného oplotenia ZŠ a vyho-
  tovenie nového bližšie ku škole - otvorenie
  priestoru záhrady pre verejnosť - návrh pre
  ZŠ, aby si to riešili z vlastného rozpočtu
  23. Návrh na osadenie spomaľovačov rýchlos-
  ti na miestne komunikácie - Športovcov,
  Továrenská, Železničná,... 
  - odhadovaný náklad cca 1 300,- €
  24. Vybudovanie altánku pri Osvetovej besede
  v Nozdroviciach - návrh a následne pro-
  jektová dokumentácia - komunikácia so
  stolnými tenistami, 
  - odhadovaný náklad: projekt 300,- €, stav-
  ba 2.500,- €
  25. Bývanie - návrhy na využitie tehelne v prí-
  pade, že sa majetok neodpredá - bod na
  prerokovanie pre poslancov OZ. HBV, IBV,
  ...? iné lokality pre nájomné byty? Do sú-
  kromného vlastníctva?... hľadať možnosti
  fi nancovania ŠFRB,...
  26. Platobný terminál na OcÚ - možnosť platiť
  aj kartou - budú predložené ponuky na OZ
  27. Kultúra - vydanie aspoň 200 ks Monografi e
  o Košeci, 
  - odhadovaný náklad cca 3 000,- € (keďže
  to bude výdaj - navrhnúť v rozpočte aj prí-
  jem v tej istej výške, pretože by to bolo ur-
  čené hlavne na predaj) - odhadovaný prí-
  jem 3 000,- €
  28. Označenie turistických a cyklotrás v le-
  soch aj v obci informačnými tabuľkami + k
  tomu aj nejakú peknú mapku - maľovanú
  (CBS napr.) do centra obce, 
  - odhadovaný náklad na mapku cca 500,- €
  a ostatné sa dá získať rozpočet od dodá-
  vateľov
Materiál na prevádzku:
  29. Vrecia na triedený odpad - budú chýbať ur-



ZO DŇA 20. OKTÓBRA 2013

Uznesenie č. 128/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu výpoži-
čnej doby v obecnej knižnici v termíne od 1. no-
vembra do 31. marca na čas od 12.30 do 15.30 
hod. 

Uznesenie č. 135/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie 
článku V. Úhrada nákladov za služby spojené
s užívaním a posunutie číslovania nasledujúcich 
článkov v návrhu Zmluvy o výpožičke.

Uznesenie č. 137/2013
Obecné zastupiteľstvo: 
Prerokovalo: Návrh smernice č. 1/2013 Pre-
vádzkový a organizačný poriadok športového 
areálu obce Košeca
Schvaľuje: Smernicu č. 1/2013 Prevádzkový 
a organizačný poriadok športového areálu obce 
Košeca.

Uznesenie č. 138/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A: Prerokovalo žiadosti združenia Bludní rytieri, 
Šafárikova 3/18, 911 08 Trenčín o organizačno-
materiálnu výpomoc a fi nančnú výpomoc pri po-
dujatí Rudé pole 2013, ktoré sa bude konať dňa 
9. novembra 2013 v obci Košeca. 
B: Schvaľuje fi nančnú výpomoc pre združenie 
Bludní rytieri, Šafárikova 3/18, 911 08 Trenčín vo 
výške 500,- €. Uvedená zmena bude zapracova-
ná do zmenového listu č. 11/2.

Uznesenie č. 139/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie 
verejného obstarávania na nákup nasledovných 
nadstavieb pre vozidlo Multicar:
 - Sypačová nadstavba,
 - Snehová radlica šípová variabilná 
 - Cestný zametač 
S fi nancovaním formou max. 30% akontácie
a 36 mesačných splátok. 

Uznesenie č. 144/2013
Obecné zastupiteľstvo: 
A: Prerokovalo žiadosť Základnej školy s ma-
terskou školou Košeca o presun fi nančných pro-
striedkov zo strediska  materskej školy vrátených 
ako preplatok za plyn v celkovej výške 3023,24 € 
na stredisko  Základnej školy  z dôvodu opravy 
klubovne Základnej školy. 
B: Schvaľuje presun fi nančných prostriedkov zo 
strediska materskej školy vrátených ako prepla-
tok za plyn v celkovej výške 3023,24 € na stre-
disko Základnej školy z dôvodu opravy klubovne 
Základnej školy s materskou školou Košeca. 

Uznesenie č. 146/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Infor-
máciu o odoslaní žiadosti p. Trškovej Ivete vo 
veci problémov s občanmi, ktorí užívajú nehnu-
teľnosť vo vlastníctve pani Trškovej. 

ZO DŇA 21. NOVEMBRA 2013

Uznesenie č. 155/2013
Obecné zastupiteľstvo: 

A: Prerokovalo Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za škol-
ský rok 2012/2013 Základnej školy s materskou 
školou Školská ulica 243/1, Košeca.
B: Schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za škol-
ský rok 2012/2013 Základnej školy s materskou 
školou Školská ulica 243/1, Košeca bez pripo-
mienok.

Uznesenie č. 156/2013
Obecné zastupiteľstvo: 
A: Prerokovalo Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za škol-
ský rok 2012/2013 Základnej umeleckej školy 
Košeca.
B: Schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za škol-
ský rok 2012/2013 Základnej umeleckej školy 
Košeca bez pripomienok.

Uznesenie č. 159/2013
Obecné zastupiteľstvo :
a) prerokovalo žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie 
fi nančných prostriedkov na úhradu dopravy na 
Ministerstvo životného prostredia pre ocenených 
žiakov vo výške 268,- €,
b) schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie 
fi nančných prostriedkov na úhradu dopravy na 
Ministerstvo životného prostredia pre ocenených 
žiakov vo výške 268,- €.

  čite modré, žlté, ...
   - odhadovaný náklad: 1 500,- €- môže byť
  fi nancované z plánovaných príjmov z re-
  cyklačného fondu za odovzdané zložky
  odpadov

 Dôležitou súčasťou tohto návrhu je kapitálo-
vý príjem z odpredaja nepotrebného obecného 
majetku - areál starej tehelne. Vyhlásenie zá-
meru odpredať majetok obce - starú tehelňu - by 
malo byť pre poslancov prioritou v prípade, ak 
chcú zachovať rozvoj obce bez zvyšovania daní
a bez ďalšieho úverového zaťažovania. V opač-
nom prípade na ich neschopnosť vyriešiť túto 
problematiku doplatia obyvatelia už v blízkej bu-
dúcnosti. 
 Zo získaných zdrojov odpredajom tehelne sa 
budú dať realizovať všetky kapitálové výdavky 
uvedené v návrhu rozpočtu. Zostatok peňazí
z odpredaja je možné použiť aj na splatenie
všetkých úverov, ktoré obec v súčasnosti má.
 Odhad príjmu z tohto predaja vo výške 300 
000,- € sa možno zdá nereálny, no okrem po-
zemkov sa tu nachádzajú aj využiteľné budovy. 
Reálnu cenu sa dozvieme až po vyhlásení sú-
ťaže z predložených ponúk. Navrhované výdav-
ky však bude možné realizovať až po naplnení, 
alebo čiastočnom naplnení tohto príjmu. Opačný 
postup nie je možný. Jednoduché - ak nenaplní-
me príjem, nebude ani výdaj. 
 Hlasovanie o návrhu rozpočtu, ktorý mohol 
znamenať naštartovanie uvedených aktivít, sa 
uskutočnilo dňa 12. 12. 2013. 
 Pred hlasovaním nikto z poslancov nedoručil 
na obecný úrad pripomienky k predloženej po-
dobe rozpočtu ani nepredložil alternatívny návrh 
v stanovenom termíne. 
 V diskusii na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva nikto z poslancov nevyjadril nesúhlas s 
predloženým návrhom.
 Napriek tomu rozpočet nebol schválený!

Bez vysvetlenia!
 Výsledok tohto hlasovania znamená, že obec 
sa od 1. 1. 2014 bude nachádzať v takzvanom 

rozpočtovom provizóriu. V takomto režime fun-
goval po celý rok 2013 napr. aj Trenčiansky sa-
mosprávny kraj, čo sa veľmi negatívne prejavilo 
na nulovom rozvoji nášho kraja. 
 Obec môže počas provizória použiť mesačne 
len 1/12 zdrojov zo schváleného rozpočtu pre 
rok 2013. V tomto prípade je nejasné, či doká-
žeme zachovať pre občanov služby v potreb-
nej kvalite a rozsahu. 
 V takomto režime tiež nie je zo zákona mož-
né vykonať akékoľvek nové investície a obec 
nemôže poskytnúť ani dotácie organizáciám ako 
napr. Únia žien, Klub dôchodcov, Futbalový klub, 
Klub turistov a ani ďalším žiadateľom. 
 Argumentácia typu: návrh rozpočtu, za ktorý 
sme odmietli zdvihnúť ruku nie je postavený na 
reálnych základoch je totálne nezmyselná, pre-
tože to by sme mohli tvrdiť aj o štátnom rozpočte 
na rok 2014 (a ten bol už predsa schválený). Tiež 
sa objavujú hlasy, že kúpa tehelne nebol dobrý 
ťah. Ak by však niekto kto to teraz tvrdí sledoval 
vývoj situácie aspoň od roku 2007, vedel by, že 
kúpa týchto pozemkov vlastne ukončila 15 roč-
ný súdny spor obce s pôvodnými vlastníkmi, 
na ktorý sme minuli z obecnej kasy do môjho 
nástupu na funkciu starostu obrovské peniaze. 
Plán využitia tehelne obcou bol známy: mal sa 
tam vybudovať „podnikateľský inkubátor“, 
na ktorý sme mohli získať 95 % zdrojov z fondov 
EÚ a štátneho rozpočtu. Naša spoluúčasť vo 
výške 5 % by sa nám na prenájme novoposta-
vených budov vrátila o niekoľko rokov bez pro-
blémov naspäť a teraz sme z neho mohli mať už 
len zisky. Namiesto toho však od roku 2008 len 
splácame pomernú časť istiny a úroky z úveru 
poskytnutého vtedy Slovenskou sporiteľňou. Do-
teraz to obec v tejto záležitosti stálo cca 80 000,- €.
Finančné príjmy z tejto investície nemáme do tej-
to doby žiadne. Ako starosta som aj v roku 2010 
navrhoval podanie žiadosti na získanie dotácie
na revitalizáciu tehelne. Väčšina vtedajších po-
slancov zámeru povedala NIE. Väčšina súčas-
ných poslancov povedala NIE aj predloženým 
žiadostiam od potenciálnych investorov o kúpu 

či prenájom pozemkov v tehelni. Väčšina súčas-
ných poslancov nebola od roku 2010 schopná 
ani nájsť iné alternatívy využitia týchto pozem-
kov. Je to veľká škoda, lebo ak tento areál obci 
nevytvára príjmy, je to podľa môjho názoru ty-
pický príklad nehospodárneho nakladania
s majetkom obce. Tu si treba pripomenúť, že
o nakladaní s majetkom obce rozhoduje 
obecné zastupiteľstvo a nie starosta obce.
 Ak sa Vám doteraz zdalo, že väčšina poslan-
cov obecného zastupiteľstva obhajuje záujmy 
ľudí, ktorí im dali svoj hlas vo voľbách, musím so 
smútkom konštatovať, že ja si to už nemyslím. 
Ak by ich obhajovali, mohli počas dostatočne 
dlhého pripomienkového konania predložiť návr-
hy na zmeny v rozpočte, prípadne predložiť svoj 
alternatívny návrh rozpočtu ešte pred jeho zve-
rejnením. Boli na spoluprácu pri tvorbe rozpočtu 
vopred aj písomne vyzvaní. Neurobili tak a ani 
nevysvetlili, prečo nepodporili rozpočet zaruču-
júci po niekoľkých rokoch úspešného šetrenia 
konečne aj rozvoj našej obce. 
 Na záver považujem za dôležité spomenúť, 
že návrh na odpredaj tehelne zaručuje získanie 
potrebných fi nančných prostriedkov aj na spla-
tenie všetkých úverov, ktoré v súčasnosti obec 
má. Tieto úvery nám v minulosti veľmi pomohli
pri napredovaní a dovolili nám uchádzať sa o pro-
striedky z fondov Európskej únie (rekonštrukcia 
základnej školy, výstavba kotolne na biomasu
v základnej škole, vypracovanie projektov na re-
konštrukciu materskej školy, modernizáciu verej-
ného osvetlenie, výstavbu zberného dvora,...). 
 Nastal čas odbremeniť obec od tejto záťaže 
a úvery predčasne splatiť. Ja som na to predlo-
žením neschváleného rozpočtu navrhol úplne 
reálnu alternatívu.
 Myslel som si, že PRIORITY niektorých po-
slancov zostali rovnaké, aké boli v roku 2010 po-
čas ich kandidatúry. Na prvom mieste zalamino-
vaného letáku sa vynímalo: Znížiť súčasnú zadĺ-
ženosť obce. Pamätáte si to tak aj Vy?

Radomír Brtáň
starosta obce Košeca



KTO PODÁVA PRIZNANIE 
 Každý vlastník, správca, nájomca alebo sku-
točný užívateľ pozemku, bytu, rodinného domu 
alebo stavby podáva daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti v tej obci alebo meste, na území 
ktorého sa nachádza nehnuteľnosť. 

Daňové priznanie podáte iba vtedy, ak: 
 • ste sa stali vlastníkom prvej alebo ďalšej
  nehnuteľnosti, 
 • nastali zmeny vo vlastníctve alebo v nehnu-
  teľnostiach, ktoré majú vplyv na výšku dane, 
 • ste vydražili nehnuteľnosť (daňová povin-
  nosť vzniká v priebehu roka prvým dňom
  mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom
  sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti). 

 Pre zdaňovacie obdobie roka 2014 je rozho-
dujúci zápis v katastri nehnuteľností. Daňové pri-
znanie musia stihnúť podať do 31. januára tohto 
roku iba tí daňovníci, ktorí v čase od 2. 1. 2013 
do 31. 12. 2013: 
 • nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januá-
  ru 2014 zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. ja-
  nuáru 2014 zapísaní v katastri nehnuteľ-
  ností,
 • alebo u nich nastali zmeny skutočností,
  ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie
  dane.

 Podať ho musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť 
síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, 
ale doteraz ste ešte priznanie nepodali. V prípa-
de, že ešte vlastníte iné nehnuteľnosti, musíte 
podať daňové priznanie, ale už len čiastkové. 

SPOLUVLASTNÍCI 
 Ak má pozemok, byt, rodinný dom či nebyto-
vý priestor viacerých spoluvlastníkov, môžu sa 
rozhodnúť, kto podá daňové priznanie. Môže 
tak urobiť každý vlastník sám za seba, alebo po 

uzavretí dohody, tak môže urobiť jeden vlastník 
spoločne za všetkých spoluvlastníkov. 
 Za nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlast-
níctve manželov podáva daňové priznanie iba 
jeden z manželov. Ak vlastník nehnuteľnosti 
dlhodobo zdržuje v zahraničí, musí mať zástup-
cu na doručovanie písomností, ktorého musí 
oznámiť obci. 

ČIASTKOVÉ, OPRAVNÉ
A DODATOČNÉ PRIZNANIE 
 Čiastkové priznanie budú podávať do 31. ja-
nuára tí vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastali 
zmeny oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu 
obdobiu. To znamená, že v predchádzajúcich ro-
koch síce už podali riadne priznanie k dani z ne-
hnuteľnosti, ale v minulom roku niektorú z ne-
hnuteľností zdedili, prijali darom, darovali, kúpili, 
predali, skolaudovali novú stavbu, prístavbu ale-
bo nadstavbu, alebo sa zmenil druh pozemku či 
jeho výmera. 
 Pri nadobudnutí nehnuteľnosti uvediete v čiast-
kovom priznaní iba novonadobudnutú nehnuteľ-
nosť, alebo iba zmenu vo výmere pozemku. Ak 
už nebudete vlastníkom tej-ktorej nehnuteľnosti, 
tak v tlačive priznania zaškrtnete v záhlaví, že 
ide čiastkové priznanie na zánik daňovej povin-
nosti ku konkrétnej nehnuteľnosti, ktorú zapíšete 
do tlačiva. V porovnaní s predchádzajúcimi rok-
mi tak už nemusíte opätovne uvádzať v priznaní 
všetky nehnuteľnosti, ktoré naďalej vlastníte. 
 Opravné daňové priznanie prijíma správca 
dane len do 31. januára. Môžete tak urobiť vtedy, 
ak ste sa v priznaní pomýlili, nesprávne alebo 
neúplne vyplnili údaje. Ak na chyby a nedostatky 
prídete po tomto termíne, môžete podať už len 
dodatočné daňové priznanie. Najneskôr však do 
štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla 
povinnosť podať priznanie. 

SADZBY DANE 
 Sadzby dane z nehnuteľnosti sú určené vo 

všeobecne záväznom nariadení obce Košeca. 
Meniť sa môžu raz ročne s platnosťou vždy od 
1. januára s prihliadnutím na miestne podmien-
ky. Sadzby daní z nehnuteľností za pozemky, 
stavby, byty a nebytové priestory sa v tomto roku 
nezvyšovali. 

VÝPOČET DANE 
 Daň vypočíta správca dane a vyrubí ju jed-
ným rozhodnutím. 

 Aby bol výpočet dane správny, nezabudnite 
priložiť k priznaniu potrebné prílohy: 
 • list vlastníctva, 
 • osvedčenie o dedičstve, 
 • kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva
  a iné nadobúdacie dokumenty (s dátumom
  právoplatnosti)
 • stavebné povolenie, 
 • kolaudačné rozhodnutie, 
 • rozhodnutia súdov alebo štátnych orgánov

OSLOBODENIE OD DANE 
 Od podávania priznania a platenia daní z ne-
hnuteľností sú zo zákona oslobodené nehnuteľ-
nosti vo vlastníctve štátu, cirkvi, škôl, kultúrnych 
ustanovizní. 

 Od 1.1. 2014 vzniká  nárok na 50% zníženie 
dane zo stavieb na bývanie alebo bytov aj oso-
bám v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutí 
a osoby staršie ako 70 rokov, ktoré majú tieto 
nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve a ktoré tr-
vale užívajú. Ak na nehnuteľnosť pripadá viace-
ro druhov oslobodení a zliav, využiť a vybrať si 
možno len jednu z nich, tú najvýhodnejšiu. 

SANKCIE 
 Za nepodanie daňového priznania je možné 
uložiť fyzickej osobe pokutu najmenej 6,63 eura 
a právnickej osobe najmenej 66,38 eura.
Voči pokute sa môžete odvolať.

ZO DŇA 12. DECEMBRA 2013

Uznesenie č. 163/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontro-
lórky na 1. polrok 2014.

Uznesenie č. 164/2013
Obecné zastupiteľstvo: 
A: Prerokovalo návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva v Košeci na 
rok 2014.
B: Schvaľuje plán práce Obecného zastupiteľstva v Košeci na rok 2014.

Uznesenie č. 165/2013
Obecné zastupiteľstvo: 
A: Prerokovalo návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2014 a výhľadové 
roky 2015-2016 vrátane programov 
B: Neschvaľuje rozpočet obce Košeca na rok 2014 vrátane programov. 
Podrobný rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

C: Berie na vedomie
Rozpočet obce Košeca na výhľadové roky 2015-2016. Podrobný rozpočet 
tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

Za: 4 (Mgr. Švehlová, Kalamenová Mgr. Palčeková, Surový)
Proti: 5 (Ing. Kantoríková, Bc. Ondrejka, Turzová, Mgr. Pajgerová, Mgr. 
Popovičová)
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 173/2013
Obecné zastupiteľstvo: 
A: Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013
o miestnych daniach na území obce Košeca
B: Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o miestnych da-
niach na území obce Košeca

Uznesenie č. 174/2013
Obecné zastupiteľstvo: 
A: Prerokovalo  návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o na-
kladaní s odpadom a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné 
odpady
B: Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o nakladaní s od-
padom a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady

Kompletný výpis uznesení obecného zastupiteľstva
nájdete na stránke www.koseca.sk.



 Nad osadou Háj, ktorá patrí do obce Košecké Podhradie, stojí na okra-
ji lesa medzi štyrmi statnými lipami kríž z talianskeho mramoru. Povedľa 
neho vedie žltá turistická trasa z Ilavy na vrch Vápeč. Okoloidúcim turistom 
či hubárom nápis na kríži prezrádza, kto sa zaslúžil o to, že tam stojí. Boli 
to rodáci z osady a obce Malé Košecké Podhradie, ktorí po prvej svetovej 
vojne odišli do Ameriky za prácou, za lepším životom. V tomto roku sa teda 
kríž dožíva úctyhodnej osemdesiatpäťky.
 Súčasníci ani nevedia, kto to vlastne pred sto rokmi do Ameriky odišiel. 
Osudy sú nám neznáme, iste by bolo zaujímavé ich spoznať.

A čo vlastne opäť spôsobilo záujem
o kríž nad osadou Háj po toľkých rokoch?
 Bola to „inventúra“ nového správcu farnosti v Košeci, vdp. Mgr. Jána 
Čepelu. Zistil, že po chotároch obcí farnosti sú roztrúsené rôzne kaplnky 
či kríže. Zavítal aj do osady Háj a zaujímal ho osud mramorového kríža
i osudy jeho darcov. Napadlo mu, že by sa pri tom kríži mohla konať aspoň 
raz v roku svätá omša. Pri rozhovore s osadníkmi sa dozvedel, že sväté 
omše tu v minulosti bývali. Posledná bola pred viac ako 45 rokmi. Nápad 
však bol na svete a osadníci i rodáci z Hája sa ho chytili všetkými desiatimi. 
Upravili a vyčistili kríž a jeho okolie a opäť sa tu mohla konať svätá omša. 
Veľkou neznámou bola len účasť. Od rána sa do osady začali trúsiť rodá-

ci, ich potomkovia, priatelia i ostatní veriaci, ba niektorí prišli už v sobotu
a prespali vo svojich rodných domoch či chatách. Z časti obce Malé,
z Hornej Poruby, z osady Štyri lipy prichádzali pešo, zo vzdialenejších obcí 
či miest sa dovážali autami. Toľko áut a ľudí v osade ešte počas jej exi-
stencie nebolo. Vraj napočítali viac ako 65 áut a okolo 250 účastníkov. Svä-
tá omša bola obetovaná za všetkých zomrelých i žijúcich rodákov z osady 
Háj a splnila nielen duchovný, ale aj spoločenský účel. Stretli sa rodiny či 
priatelia po niekoľkých rokoch, ba i desaťročiach. Po skončení svätej omše 
strávili spoločné chvíle pri slávnostnom obede, dobrom guláši či kávičke
a poštrngali si slivovičkou či vínkom. Zvítali sa, prehodili pár slov, zoznámili 
sa s novými príbuznými, zaspomínali na život v mladosti. Tí skôr narodení, 
ktorí tu prežili svoje detstvo a mladosť nostalgicky spomínali naň, na svoje 
šibalstvá, ale aj na tvrdú prácu, vtedy ešte na súkromných roliach. Ich deti, 
vnúčatá či pravnúčatá zvedavo obzerali rodné domy a dvory svojich pred-
kov a veru aj neveriaco krútili hlavami nad ich spomienkami. 

 Správca farnosti na záver svätej omše vyslovil aj želanie, aby sa svätá 
omša pri kríži nad osadou Háj stala tradíciou a uskutočňovala sa každo-
ročne koncom mesiaca august.

Anton Meliš

Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt
 alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na úze-
 mí obce oprávnená užívať alebo užíva byt,
 nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
 časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
 záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny po-
 rast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
 v zastavanom území obce okrem lesného po-
 zemku a pozemku, ktorý je evidovaný v ka-
 tastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej
 len nehnuteľnosť), 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať
 alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
 území obce na iný účel ako na podnikanie, 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
 užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na úze-
 mí obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku na území obce Košeca je
 stanovená vo výške 0,041 € za osobu a kalen-
 dárny deň t.j. 14,965 € za osobu na rok, pri pre-
 stupnom roku 15,006 €. 
2. Sadzba poplatku vo výške 0,0328 € za oso-
 bu a kalendárny deň je stanovená pre jedné-
 ho člena domácnosti, ktorá v zmysle Dohody
 o domácom a komunitnom kompostovaní
 kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo
 svojej domácnosti. 
3.  Pre právnické osoby a podnikateľov je popla-
 tok stanovený vo výške: 
 • 1,50 €/jeden odvoz - za vývoz jednej smet-
  nej nádoby s objemom 110 litrov
 • 15,- €/jeden odvoz - za vývoz jednej smet-
  nej nádoby s objemom 1 100 litrov. 

Vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
 poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť pla-
 tiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
 a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
 poplatku alebo jeho pomernej časti podľa pod-
 kladov ustanovených v tomto bode, ak poplat-
 ník:

a) prestane byť poplatníkom,
*  Vrátenie poplatku si poplatník (člen rodiny)
 uplatňuje na základe písomnej žiadosti a do-
 kladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe
 ktorej je úľava uplatnená - Potvrdenie o poby-
 te, Potvrdenie o prechodnom pobyte,...

b) zruší podnikateľskú činnosť,
* Vrátenie poplatku si poplatník (člen rodiny)
 uplatňuje na základe písomnej žiadosti a do-
 kladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe
 ktorej je úľava uplatnená - Výpisom prísluš-
 ného živnostenského, obchodného alebo iné-
 ho registra

c) zomrie v priebehu zdaňovacieho obdobia.
* Vrátenie poplatku si pozostalí uplatňujú na
 základe písomnej žiadosti a dokladom potvr-
 dzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľa-
 va uplatnená - Úmrtný list

2. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
 poplatník preukáže na základe podkladov
 ustanovených v tomto bode, že sa počas ce-
 lého zdaňovacieho obdobia nezdržiava, ale-
 bo nezdržiaval na území obce:

a) pobyt alebo práca v zahraničí počas celého
 zdaňovacieho obdobia
* Odpustenie poplatku si poplatník (člen rodiny)
 uplatňuje na základe písomnej žiadosti a do-
 kladom potvrdzujúcim skutočnosť, na zákla-
 de ktorej je úľava uplatnená - Potvrdenie za-
 mestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracov-
 ného pomeru, Pracovná zmluva, Potvrdenie
 o štúdiu v zahraničí, Doklad vecne príslušné-
 ho úradu o pobyte v zahraničí, Pracovné po-
 volenie a pod.

3.  Obec poplatok zníži:
a) na sadzbu 0,0205 € na osobu a kalendárny
 deň za obdobie, za ktoré poplatník preukáže
 na základe podkladov ustanovených v tomto
 bode, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
 období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
 území obce z nasledovných príčin:

 -  výkon trestu odňatia  slobody,
 -  umiestnenie v nemocničnom zariadení ale-
  bo inom zariadení,
 - osoby, ktoré majú z dôvodu výkonu za-
  mestnania prechodný pobyt mimo územia
  obce alebo sú ubytované mimo územia
  obce,
 -  študenti, ktorí študujú mimo Obce Košeca
  a ich štúdium je spojené s ubytovaním
  v inom meste alebo obci.
* Zníženie poplatku si poplatník (člen rodiny)

 uplatňuje na základe písomnej žiadosti a do-
 kladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe
 ktorej je úľava uplatnená - Potvrdenie zaria-
 denia na výkon trestu, Potvrdenie nemocnič-
 ného, resp. iného zariadenia, Potvrdenie o pre-
 chodnom pobyte, Pracovná zmluva, Potvrde-
 nie o návšteve školy, Potvrdenie o ubytovaní,
 Nájomná zmluva ...

 Obec môže na základe žiadosti poplatníka na 
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhod-
nutím. 

Obec za prípady odstránenia tvrdosti zákona po-
važuje najmä ak: 
a) poplatník preukáže status občana v hmotnej
 núdzi,
b) poplatník k 1. 1. príslušného kalendárneho ro-
 ka dovŕšil vek 70 rokov,
c) je poplatník držiteľom preukazu ŤZP k 1. 1.
 príslušného kalendárneho roka.

V týchto prípadoch sa určuje sadza poplatku vo 
výške 0,0205 € na osobu a kalendárny deň.
* Zníženie poplatku si poplatník (člen rodiny)
 uplatňuje na základe písomnej žiadosti a do-
 kladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe
 ktorej je úľava uplatnená - Občiansky preu-
 kaz, Preukaz ŤZP, doklad potvrdzujúci status 
 občana v hmotnej núdzi.

4. Ak dochádza k súbehu úľav, poplatníkovi bu-
 de uplatnená iba jedna úľava, a to tá, ktorá je
 pre neho výhodnejšia.
5. V prípade, že podmienky na zníženie poplat-
 ku pretrvávajú aj v ďalšom kalendárnom ob-
 dobí, je nutné predložiť doklady pre zníženie
 za každé obdobie zvlášť. 
6. Obec zníži poplatok na základe písomnej žia-
 dosti podanej na Obecný úrad v Košeci v ter-
 míne do 31. 1. príslušného obdobia, resp. po-
 čas kalendárneho obdobia v lehote podľa
 §15, ods. 2. K žiadosti musí byť priložený do-
 klad potvrdzujúci skutočnosť, na základe kto-
 rej si občan zníženie poplatku uplatňuje.
7. Neuplatnenie poplatkovej úľavy v stanovenej
 lehote má za následok zánik poplatkovej úľa-
 vy.
8. V prípade, že má občan nedoplatky na po-
 platku za predchádzajúce obdobie, nemá ná-
 rok na žiadnu úľavu.



„Čo chcem? Chcem slúžiť. Komu chcem slúžiť? Pánovi v Jeho biednych 
a opustených. Čo je mojou odmenou? Neslúžim pre odmenu a pre vďaku, 
ale z vďaky a z lásky. Mojou odmenou je, že smiem slúžiť.“

 Tieto slová zakladateľa bavorskej diakonie ev. kňaza Wilhelma Löheho 
boli mottom 23. nedele po svätej Trojici - 3. novembra 2013, keď veriaci
z CZ ECAV Považská Bystrica a jeho širokého okolia prežívali dvojnásob-
nú, povznášajúcu slávnosť. Zhromaždili sa do zrekonštruovaných priesto-
rov Zborového domu s kostolom na slávnostné služby Božie, v rámci kto-
rých bola odovzdaná Zriaďovacia listina nového denného stacionára SED 
Považská Bystrica. Zároveň si pri tejto príležitosti pripomenuli a oslávili 10. 
výročie posviacky a otvorenia Domova sociálnych služieb - SED Košeca.
 Zborová poddozorkyňa Ľubica Juríčková spolu s konfi rmandkami
v úvode slávnostných služieb Božích privítala vzácnych hostí: biskupa VD 
ECAV Slavomíra Sabola, dozorcu VD ECAV Jána Brozmana, administrá-
tora seniora TUS Mariána Kaňucha, farára Johanesa Hillgera z Lutherstadt 
Wittenberg SRN, farára Petra Andrejčáka zo Slovinska, ďalších farárov
z ECAV, hostí z ekumény, riaditeľa GBÚ Dušana Vagaského, predstavi-
teľov Ústredia Evanjelickej diakonie z Bratislavy, hostí zo štátnej správy
a miestnej samosprávy, početných domácich viery, ale aj veriacich z oko-

litých cirkevných zborov, spolupracovníkov a priateľov diakonie, ako aj po-
četnú skupinu cirkevníkov z CZ ECAV Kremnica so svojím nám. farárom 
Jozefom Pacekom.
 Mohutný spev bohoslužobného zhromaždenia bol sprevádzaný nielen 
organom, ale aj sláčikovými nástrojmi hudobníkov z Piešťan a Považskej 
Bystrice, čo ešte viac umocnilo celú atmosféru. Program slávnostných slu-
žieb Božích, ktorých sa zúčastnilo okolo 400 veriacich, obohatili aj spevo-
koly z CZ ECAV Podlužany a zo Slovenského zboru ECAV v Prahe.
 Celé služby Božie sa niesli v znamení vďaky za Božiu milosť, vznešené 
dielo, ktoré Pán Boh počas desiatich rokov prevádzky SED Košeca po-
žehnával. Slávnostný kazateľ, dôstojný brat biskup Slavomír Sabol, založil 
kázeň slova Božieho na text apoštola Pavla, ktorý v liste Rímskym píše: 
„My, silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych, a nie v sebe mať 
záľubu. Každý z nás nech myslí na svojho blížneho, aby mu to bolo na 
dobro, na budovanie.“ (R 15, 1-2) V kázni vysvetlil kto nám je vlastne blížny 
a podčiarkol dôležitosť diakonickej práce v cirkvi ako neoddeliteľnej služby 
lásky a pomoci núdznym a na pomoc odkázaným ľuďom. K tým sme, ako 
silní, poslaní, aby sme im pomáhali, ich sa ujímali a rozdávali nádej vša-
de tam, kde ju mnohí ľudia nevidia. Veď napokon - akákoľvek duševná či

(pokračovanie na strane 8.)

Veriaci z Košece, Veľkého a Malého Košeckého 
Podhradia sa dňa 23. novembra 2013 zúčastnili 
púte do Nitry. Po počiatočnom nezáujme sa na-
koniec naplnil aj veľký autobus a púte sa nás zú-
častnilo takmer päťdesiat. Boli zastúpené všetky 
vekové kategórie, od žiakov až po seniorov a 
dôchodcov. Z takého počtu pútnikov mal najväč-
šiu radosť organizátor, náš duchovný otec Mgr. 
Ján Čepela. Pred odchodom sme sa zúčastnili 
rannej svätej omše vo farskom kostole v Košeci 
a krátko po ôsmej hodine sme vyrazili − smer 
Nitra. Nálada bola dobrá a počas celej cesty sa 
o ňu staral pán Zermegh so svojou „kamarátkou“ 
harmonikou. 
V Nitre sme najprv navštívili Misijný dom Matky 
Božej na Kalvárii, kde sídli Spoločnosť Božieho 
Slova, v ktorej sa pripravujú misionári. Priví-
tal nás tu náš krajan P. Martin Štefanec, rodák 
z Tuchyne. Veľmi podrobne nás informoval o 
založení a práci Spoločnosti Božieho Slova, o 
misiách a misionároch, o ich živote a práci vo 
svete. Navštívili sme aj múzeum,  v ktorom sú 
vystavené veci, ktoré podonášali misionári z 
rôznych končín sveta, kde pôsobili a pôsobia. 
Najmenších pútnikov najviac zaujala expozícia 
preparovaných zvierat a vtákov a tiež aj expozí-
cia motýľov, pavúkov a iného drobného hmyzu. 
Navštívili sme aj kostol Matky Božej na Kalvárii, 
ktorý sa spomína už v r. 1248. Po rozlúčke  s 
P. Štefancom sme spoločne s naším duchovným 
otcom vykonali pobožnosť krížovej cesty. Na jej 
záver sme sa pokochali výhľadom na mesto Nit-
ra a jeho okolie, čo nám dovolilo krásne slnečné 
počasie. 
Ďalším naším cieľom bol Nitriansky hrad, v kto-
rom sídli biskupský úrad. Cestou na hrad sme si 
pozreli Pribinovo námestie, budovy kňazského 
seminára, kde študoval aj náš duchovný otec. 
Pred sochami sv. Cyrila a sv. Metoda sme si ako 
dôkaz návštevy Nitry urobili spoločné fotogra-

fi e. V hradnom objekte nás privítala sympatická 
mladá sprievodkyňa Barbora, ktorá nás obozná-
mila s jeho históriou. Veľmi zaujímavá a pútavá 
bola návšteva Diecézneho múzea, kde sme si 
prezreli písomnosti, pečate a rôzne iné exponáty 
od počiatku kresťanstva na našom území. Po-
zoruhodná bola aj prehliadka expozície rôznych 
bohoslužobných vecí – kalichov, krížov, sôch a 
vecí, ktoré múzeu darovali niektorí biskupi pôso-
biaci v Nitrianskej diecéze (napr. kardinál Korec 
a i.). Najviac nás však asi zaujala návšteva Ka-

tedrály – Baziliky sv. Emeráma a zápalistý vý-
klad kostolníka o jej histórii a histórii nitrianskeho 
biskupstva. Duchovne naplnení a fyzicky unave-
ní sme sa vydali na spiatočnú cestu domov. O 
dobrú náladu sa opäť postaral p. Zermegh.
Púťou do Nitry sme dôstojne ukončili Rok viery, 
ktorý končil nedeľou Krista Kráľa. Verím, že všet-
ci pútnici boli s jej priebehom spokojní a táto púť 
nezostane len „prvou a jedinou lastovičkou“, ale  
bude začiatkom ďalších.

Anton Meliš

 Vyzývame všetky daňové subjekty, ktoré doteraz nemajú uhradenú 
daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na rok 2013 alebo majú nedoplatky z predchádzajúcich období, 
aby si splnili svoje zákonné povinnosti a predmetné nedoplatky uhra-
dili v čo najkratšom čase. 

Miestne dane a poplatky je možné platiť:
 a)  bezhotovostným prevodom na účet Obce Košeca č. účtu
  3000323372/0200 vedenom v pobočke banky VÚB, a.s., Ilava;
 b)  v pokladni Obecného úradu v Košeci, do výšky 300 €, počas úrad-

  ných hodín; 
 c)  poštovým poukazom na príslušný účet Obce Košeca.

 Upozorňujeme daňovníkov, že ak nezaplatia splatnú sumu dane naj-
neskôr v deň splatnosti, sú v omeškaní, stávajú sa daňovými dlžníkmi
a správca dane je povinný im za každý deň omeškania vyrubiť sankčný 
úrok. Zároveň je správca dane nútený pristúpiť k vymáhaniu daňových ne-
doplatkov prostredníctvom exekučného konania. Nepríjemným dôsledkom 
nezaplatenia miestnych daní je aj uverejňovanie neplatičov v zozname da-
ňových dlžníkov.



 Zlatistú jeseň vystriedala mrazivá zima, všetko sa ukladá na zimný 
spánok. To však neplatí o ženách zo Základnej organizácie únie žien Slo-
venska. Tie naďalej usilovne pokračujú vo svojej činnosti.
 18. 10. 2013 sa ženy v budove ZŠ  pod vedením skúsených aranžérov 
z fi rmy Venco naučili nové techniky aranžovania vencov, srdiečok či košíč-
kov.
 Spoločným kladením venca a zapálením sviečok na cintoríne sme si 
na sviatok všetkých zosnulých spomenuli na všetky bývalé členky únie, 
ktoré už nie sú medzi nami.
 Naše členky zavítali k ženám, ktoré sa nachádzajú v penziónoch v Ko-
šeci, v Dubnici nad Váhom a v Upohlave, aby im spríjemnili návštevou deň. 
Okrem malej pozornosti v podobe balíčka ich obdarovali oveľa vzácnejšími 
ľudskými darmi ako sú úsmev, pozornosť a ochota porozprávať sa  s dru-
hým človekom. Ženy v penziónoch boli za túto milú návštevu veľmi vďačné, 
o čom svedčil ich úsmev a pekné rozhovory.
 V mesiaci december zorganizovala Únia žien zdravotné cvičenie pre 
ženy, kde si môžu ženy v telocvični zacvičiť pod dohľadom rehabilitačnej 
sestry, a tak spraviť niečo pozitívne pre svoje zdravie.
 Každú prácu treba zhodnotiť. A tak tomu bolo aj na Únii žien, kde dňa 
9.12. predsedníčka organizácie pani Jurenová zhodnotila prácu ZO ÚŽS
v Košeci za celý rok. Ďalej poďakovala členkám za odvedenú prácu a všet-
kým zaželala  veľa síl a chuti do ďalšej práce. V tento deň k nám okrem 
pozvaných hostí z obce a organizácii pôsobiacich v obci zavítal aj Mikuláš, 
ktorý nás obdaril peknými darčekmi a pripomenul nám, že v medziľudských 
vzťahoch nemáme zabúdať jeden na druhého a vzájomne sa počas celého 
roka obdarovávať láskou, pomocou a ohľaduplnosťou.
 Pomaličky odtŕhame posledné listy v kalendári a hodiny neúprosne 
odbíjajú posledné minúty starého roka. V mene výboru ZO ÚŽS v Košeci 
prajeme všetkým ľuďom pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu svojich najbližších a v novom roku 2014 veľa zdravia, lásky, úspe-
chov a vzájomného porozumenia.

Výbor  ZO ÚŽS

duchovná pomoc a praktické skutky lásky a milosrdenstva vedú k „oslave 
Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.“ (R 15, 6)
 Po zvesti Božieho slova nasledovali modlitby vďaky kňazov i pracovní-
kov diakonie za Božiu milosť, požehnanie, vedenie a zároveň prosby o Bo-
žie požehnanie do ďalších rokov práce v SED Košeca i v novozriadenom 
diakonickom stacionári SED Považská Bystrica.
 Nasledovalo odovzdanie Poverovacích listín k zriadeniu denného dia-
konického stacionára riaditeľom Evanjelickej diakonie ECAV Jánom Hu-
bom ako aj vecného daru. Z úst významných hostí odzneli mnohé slová 
vďaky, uznania a gratulácie k okrúhlemu jubileu košeckej diakonie. 
 Riaditeľ SED Košeca Marcel Breče pri tejto príležitosti odovzdal ďa-
kovné listy pracovníkom SED Košeca, ktorí v tomto zariadení pracujú už od
jeho začiatkov. Vzácny hosť z Lutherovho mesta Wittenbergu, farár J. Hill-
ger, ktorý je už 34 rokov v priateľskom vzťahu s diakonom Ľubomírom Mar-
cinom, zakladateľom, budovateľom a správcom SED Košeca, odovzdal 
osobné ocenenia jemu ako aj riaditeľovi SED Košeca Marcelovi Breče 
- zlaté diakonické kríže za takmer 19 ročnú obetavú službu konanú pre 
evanjelickú diakoniu. Rovnako odovzdal strieborné diakonické kríže vrch-
nej sestre Anne Kušnírovej a najdlhšie pracujúcim zamestnancom SED 
Košeca. Simultánne prekladala sestra Erika Sukovská.
 Pozdrav so srdečným poďakovaním v mene generálneho biskupa 
ECAV na Slovensku Miloša Klátika predniesol riaditeľ GBÚ Dušan Vagas-
ký. Dlhoročný priateľ SED Košeca, rímskokatolícky kňaz Peter Valent, na 
príklade vlastnej matky, ktorá je deväť rokov v starostlivosti SED Košeca,
poukázal na potrebu a vzor praktickej kresťanskej služby - diakoniu v du-
chu ekumenickej otvorenosti. Rovnako boli prečítané pozdravné listy od 
reverenda Dušana Tótha z kanadského Toronta, krajinského biskupa a dl-

horočného priateľa - podporovateľa SED Košeca Franka Otfrieda Julyho zo 
Stuttgartu SRN. Prečítané boli aj pozdravné listy od superintendenta ECAV
v ČR Mariána Čopa a MUDr. Viliama Cibika. V zastúpení VÚC Trenčín bo-
hoslužobné zhromaždenie pozdravila vedúca soc. odboru Elena Behrová, 
pričom vyzdvihla úroveň poskytovaných sociálnych služieb a vybavenosť 
tohto sociálneho zariadenia, ktoré sa radí v rámci trenčianskeho kraja na 
popredné miesto. Primátori miest Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom, 
Nová Dubnica a Ilava ako aj starosta Košeckého Podhradia odovzdali čest-
né uznania a diplomy pre SED Košeca za dlhoročnú vzájomnú spoluprácu.
 Starosta obce Košeca Radomír Brtáň zhodnotil desať rokov činnosti 
SED Košeca a v prítomnosti poslancov obecného zastupiteľstva odovzdal 
jeho štatutárom významné ocenenia obce. Dnes toto sociálne Účelové za-
riadenie ECAV na Slovensku - SED Košeca sa radí medzi najväčšie v sie-
ti Evanjelickej diakonie a spĺňa všetky požadované parametre, ba až nad-
štandardy. O kvalite a poskytovaní sociálnych služieb v tomto zariadení 
svedčí aj stopercentná obsadenosť a takmer každodenný dopyt nových - 
potencionálnych klientov, či ľudí hlásiacich sa do zamestnania. Stredisko 
je vnímané okolím ako bezkonkurenčné a veľmi dobre známe nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí, či za oceánom. Kapacita zariadenia je 65 
lôžok prevažne v jednoposteľových izbách so sociálnym zariadením, re-
habilitáciou, vlastnou kuchyňou, práčovňou, solár systémom, ambulanciou 
pre lekára, spoločenskými priestormi a neposlednej miere kaplnkou, kde 
nepretržite už desať rokov zaznieva Božie slovo a prisluhuje sa sv. Večera 
Pánova. Kolektív 36 odborne spôsobilých pracovníkov a mnohých dobro-
voľníkov sa svojou obetavou službou stará prevažne o ťažko zdravotne 
postihnutých klientov. Doposiaľ v SED Košeca bolo dôstojne a príkladne 
zaopatrených 226 klientov.
 Za desaťročnú nezištnú, obetavú službu poďakovala správcovi SED 
Košeca Ľubomírovi Marcinovi a riaditeľovi SED Košeca Marcelovi Breče 
predsedkyňa správnej rady Anna Kušnírová a za CZ ECAV Považská Bys-
trica poddozorkyňa Ľubica Juríčková.
 Pred záverečnou liturgiou si bohoslužobné zhromaždenie modlitbou
a hudobnou skladbou uctilo požehnanú pamiatku mladej spolupracovníčky 
košeckej diakonie Janky Galanskej pri 10. výročí jej tragického skonu. Na 
záver služieb Božích sa mohutne niesla kostolom a zborovými priestormi 
hymnická pieseň SED Košeca - Tisíce svetov, ktorú krátko pred svojou 
smrťou zložil už zvečnený ev. kňaz - básnik Milan Kraus, dožívajúci jeseň 
života so svojou manželkou práve v SED Košeca.  
 Veríme, že tak, ako Pán Boh viedol a požehnával obetavú službu
v SED Košeca počas celých desiatich rokov, aj v novom SED Považská 
Bystrica bude prítomný so svojou žehnajúcou rukou, aby pri všetkých obe-
tiach, práci a službe bol oslávený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
v zmysle slov apoštola Pavla Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená zná-
šajte a tak naplníte zákon Kristov.“

Jozef Pacek



 9. novembra, prichádzajú po namáhavom pochode ku brodu cez Váh, 
medzi obcami Ilava a Košeca, Husitské vojská Sirotkov pod vedením Jána 
Čapka ze Sán. Pokúšajú sa prejsť cez rozvodnené vody rieky a ujsť do
Čiech s ulúpenou korisťou, ktorý nakradli počas štvrtej spanilej jazdy. Ne-
čakajú však na tvrdý protiútok Uhorskej armády pod vedením Štefana Roz-
gonya, ktorá na nich pripravila pri brode pascu. Pripravené delá na brehoch 
miestneho potoka, jazda a vojská pešiakov ukryté v lese. Sirotkovia sa 
uzatvárajú v obávanej husitskej vozovej hradbe. Krvavá bitka začína. Delá 
rachocú, zbrane rinčia. Krik, výbuchy, stonanie ranených. 
 Približne 800 divákov z Košece aj blízkeho a ďalekého okolia prichádza 
aj napriek daždivému počasiu, ku starej tehelni v Košeci aby si pozrelo
a užilo rekonštrukciu Bitky na Rudom polim1431, ktorú pripravilo a zorga-
nizovalo s pomocou obce Košeca združenie živej histórie BLUDNÍ RYTIE-
RI. S pomocou skupín historického šermu zo Slovenska, Čiech a Moravy. 
Unikátna rekonštrukcia udalosti ktorá sa stala deň pred svätým Martinom 
1431. Udalosť ktorá ovplyvnila vývoj a históriu nášho regiónu. Jedna z po-
sledných veľkých bitiek na území Slovenska. Neslávny koniec časti Hu-

(pokračovanie na strane 10.)

Ďalšia vydarená akcia „našich“ poľovníkov - skúšky psov - PF usporia-
dané v gescii OkO SPZ Ilava.
 Dňa 19. 10. 2013 usporiadala OKO SPZ Ilava v poľovníckom revíri Ky-
jovník Košeca, za veľmi dobrej spolupráce miestneho PZ Kyjovník Košeca 
PFS „skúšky psov“. V súlade so skúšobným poriadkom pripravili rozhod-
covia p.  František Homola (HR) a p.  Jozef Čendula spolu s členmi PZ vo 
veľmi peknom prostredí časti Hrabové potrebný počet umelých stôp ratico-
vej zveri.  Celkove bolo pripravených 9 stôp, pretože bolo prihlásených 7 
psov.  Začiatok a ukončenie každej stopy boli označené číslami a približne 
v strede trasy bol smerový kolík.
 Pred začatím skúšok rozhodcovia preverili rodokmene psov a ich vete-
rinárne záznamy.  Samotné skúšky začali slávnostným nástupom zúčast-
nených za účasti trubačov. Po poučení vodičov psov rozhodcovia vyloso-
vali poradie psov. Potom nasledovali skúšobné disciplíny, ktoré psy plnili. 
Na ich realizácii sa podieľali poľovníci z miestneho PZ. Nakoľko počasie 
všetkým zúčastneným prialo, psy pracovali s radosťou, všetky predpísané 
disciplíny zvládli v časovom limite a všetci zúčastnení vodiči nakoniec odišli 
so svojimi psami spokojní do svojich domovov. Najlepšie splnil podmienky 
skúšok pes slovenský kopov Falco s Cerníka s vodičom J. Moravčíkom  so 
ziskom 200 bodov. Celkovo skončili v prvej cene 2 psy,  v druhej 3 psy a v 
tretej 2 psy. Z nášho PZ Kyjovník sa skúšok zúčastnil ako vodca psa Milo-
slav Baláž starší so psom Horal z Pustého dvora. Psík skúšky úspešne 
absolvoval.  Samozrejme, že  je stále čo zlepšovať, ale tieto dvojice - člo-
vek a pes - rokmi svoje majstrovstvo ešte mnohokrát v praxi predvedú, 
zdokonalia sa a ktovie, možno sa zúčastnia aj ďalších skúšok a súťaží 
farbiarov. Isté však je, že z nich budú priatelia na celý život.
 Skúšky boli ukončené slávnostným nástupom zúčastnených, na kto-
rom rozhodcovia vyhlásili výsledky skúšok a odovzdali ocenenie vodičom  
psov.
 Ku dobrej atmosfére prispelo pekne upravené prostredie PZ Kyjovník, 
okolie ich poľovníckej chaty, veľmi pekné teplé slnečné jesenné počasie
a nakoniec veľmi dobrý jelení guľáš . Za opakované  a kvalitne pripravené  
PFS  patrí poďakovanie členom PZ  Kyjovník Košeca pod vedením predse-
du  Mgr. Čepelu a hospodára Ing. Koňucha, rozhodcom  a všetkým členom 
PZ Kyjovník.  Jedinou chybou podľa vyjadrenia rozhodcov je každoročne 
sa znižujúci počet psíkov, hlavne farbiarov.

Ing. Milan Janda PZ Kyjovník Košeca

„Uplynulo rôčkov neúrekom 25, 50, či 60, 
čo ste vedno rozhodli sa siať a žať, 

v dobrom radovať sa a v zlom neklesať ...“

 ZPOZ v spolupráci s Obecným úradom zor-
ganizoval a zúčastnil sa osláv významných vý-
roční našich občanov, ktorí uzavreli manželstvo 
v Košeci a aj žijú v našej obci.
 Každý rok oslovíme manželské páry, ktoré 
pred 25, 50, či 60 rokmi uzavreli manželstvo. 
Takúto oslavu organizujeme 1-krát ročne kon-
com roka, obyčajne v mesiaci november, pre 
všetky jubilujúce páry. V roku 2013 sme oslovili 
6 jubilujúcich manželských párov.
 2 manželské páry oslávili 25 rokov spoločné-

ho života - striebornú svadbu, 2 manželské páry 
oslávili 50 rokov spoločného života - zlatú svad-
bu a 2 manželské páry oslávili 60 rokov spoloč-
ného života - diamantovú svadbu.
 Pre tie manželské páry, ktoré prijali v tomto 
roku pozvanie sme pripravili 15. novembra 2013 
oslavu ich sviatku spojenú s posedením a po-
hostením.
 Výročie ich sobáša sme si dovolili zapísať do 
pamätnej knihy obce Košeca, čo nám potvrdili 
svojim podpisom. 

Jubilujúcim párom ešte raz
srdečne blahoželáme.

Nech šťastie a zdravie sprevádza
ich ďalšiu spoločnú cestu životom.

 Uvítanie detí do života je jednou z najmil-
ších činnosti SZPOZ-u. V obradnej miestnosti 
Obecného úradu sme 27. novembra 2013 uví-
tali 16 najmladších občanov našej obce. 

Boli to:
Andrej Surový, Mathias Marko Čery, Ema 
Trošková, Miroslava Lacková, Eliška Koňu-
chová, Karolína Bohovičová, Patrik Sedláček, 
Tobias Lacko, Damien Hanajík, Karin Mikuš-
ková, Matej Šmatlák, Vanesa Machovičová, 
Lucia Mojtová, Ema Pagáčová, Nina Barényi 
a Sebastian Tužinčin.



sitskej výpravy, ktorá utrpela krvavú porážku pri našej obci, podľa ktorej sa 
volá územie a časť našej obce, Rudé pole. Dlhý pochod v daždivom poča-
sí, unavené vojská a rozbitá vozová hradba bola príčinou porážky a ná-
sledného masakru Sirotkovcov. Uniká len hŕstka vojska aj s veliteľom a iba
50 vozov z 250-tich. Za poskytnutú pomoc Husitom, vypaľuje veliteľ Uhor-
ských vojsk Ilavu do tla ,ktorú však dáva Uhorský kráľ neskôr znovu vy-
stavať. 
 Pochod z Ilavy, rekonštrukcia poľnej bitky, krvavá poprava a symbolické 
vypálenie Ilavy. Rytieri na koňoch aj peší ťažkoodenci, panoši, zbrojnoši, 
delostrelci, lukostrelci, stredoveký bojovníci všetkých druhov. Vozová husit-
ská hradba, stredoveký tábor, poľná kuchyňa, delá, chladné zbrane, soko-

liar, hrnčiar, medovinár a mnoho ďalšieho. Výborná atmosféra, autentické 
počasie, história, kus našich dejín. To všetko mohli diváci počas dňa vidieť 
a zažiť. 
 Sme radi že sa nám podarilo zorganizovať túto akciu a potešiť, zaba-
viť aj ukázať časť našej histórie návštevníkom. S pomocou obce Košeca
a sponzorov, sme dokázali zorganizovať akciu a nultý ročník a pevne ve-
rím že sme začali tradíciu ktorá bude rok čo rok pokračovať. Krásna akcia
a podujatie ktoré dúfam našlo svojich priaznivcov, ktorým patrí veľké ďa-
kujem.

Ladislav Ambrúž, Organizačný vedúci Bludních Rytierov

 Dňa 28. októbra 2013 si žiaci prvého stupňa a 9. ročníka už po nie-
koľkýkrát netradičným spôsobom pripomenuli Medzinárodný deň knižníc. 
Cieľom tohto dňa bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žia-
kov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, ku školskej knižnici, k čítaniu a k  pozná-
vaniu nového.

 Učitelia prvého stupňa si pripravili niekoľko aktivít, v rámci ktorých mali 
žiaci možnosť predviesť svoje čitateľské zručnosti. Žiaci sa postupne vy-
striedali na stanovištiach, kde plnili nasledovné úlohy:

Dotvorenie rozprávky:
 V disciplíne nazvanej JEDNO SLOVO vytvorili spoločne pomocou pri-
dávania jedného slova príbeh, ktorý sa začal jednoducho a jedným slovom 
„DEDKO“. „Jedným slovom“ každého žiaka sme takto vytvorili pekné a nie-
kedy aj zábavné príbehy.

(pokračovanie na strane 11.)

 Pani „JESEŇ“ porozhadzovala po stromoch a kríkoch svoje obľúbené 
farby. Tu hnedú, tam žltú, oranžovú a červenú. Príroda vôkol nás hýri far-
bami a odovzdáva ľuďom svoje bohatstvo. Dozrieva ovocie, ľudia zberajú 
úrodu zo svojich polí.
 My učiteľky v MŠ Košeca sa snažíme deťom čo najviac priblížiť krásy
jednotlivých ročných období a ich význam pre ľudí. Deti sa primerane  
svojmu veku učia  poznávať ovocie, zeleninu a spôsoby ich využitia v do-
mácnosti. Pozorujú prácu ľudí a strojov na poli. V spolupráci s rodičmi kaž-

doročne vytvárajú z jesenných plodov a hlavne z tekvíc výrobky od výmys-
lu sveta, ktoré potom celý týždeň zdobia interiér MŠ. Túto akciu sme naz-
vali SÚŤAŽ O NAJVESELŠIEHO SVETLONOSA. Deti takýmto zábavným 
spôsobom získavajú nové poznatky a skúsenosti, ktoré sa im hlboko vryjú 
do pamätí. A verte či neverte, tie veselé strašidielka sú úžasné. Veď tvorba 
z prírodného materiálu poskytuje bohatú škálu možností. Rodičia takouto 
formou dokazujú, že im fantázia a  tvorivosť naozaj nechýba a prenášajú ju 
aj na svoje deti. Nezabúdame ani na zaujímavú odmenu.
 Význam konzumácie ovocia a zeleniny umocňujeme DŇOM ZDRAVEJ 
VÝŽIVY. Jej cieľom je zvýšiť podiel príjmu hlavne čerstvej zeleniny a ovocia 
u detí predškolského veku zaujímavou a pre deti príťažlivou hravou formou. 
Chceme, aby si deti od najútlejšieho veku uvedomovali význam vitamínov 
pre vlastné zdravie. Deti si s pomocou pani učiteliek pripravia zaujímavé 
misy plné vitamínov, ktoré potom do posledného kúska skonzumujú. Popri 
tom si ešte stihnú o ovocí a zelenine zaspievať a zarecitovať piesne a bás-
ne, ktoré poznajú. Opäť sa nám potvrdilo, že všetky deti rady konzumujú 
zdravé potraviny, len im ich treba zaujímavou formou ponúknuť.
 Hoci nám na konci októbra počasie prialo, predsa len sme si museli nie-
koľko dní počkať na ten správny jesenný vietor, ktorý by vyniesol k oblohe 
šarkany - lietajúce symboly jesene. Niektoré si  deti vlastnoručne vyrobili, 
niektoré im rodičia kúpili. Konala sa VEĽKÁ ŠARKANIÁDA. Niektorým šar-
kanom sa podarilo aj vzlietnuť, iným len povieval pestrofarebný chvost vo 
vzduchu. Akciu sprevádzalo veselé šantenie a šťastný úsmev na tvárach 
detí.  
Tento mesiac sme chceli dokázať, že v našej materskej škole platí rovnica: 
zdravá výživa + pohyb na čerstvom vzduchu = šťastné a zdravé dieťa.

Kolektív MŠ



Dramatizácia rozprávky:
 Žiaci zo školského klubu nacvičili dramatizáciu rozprávky O repe, ktorú 
hrali pre žiakov jednotlivých ročníkov. Dramatizácia sa spolužiakom páčila. 
Na záver sa i oni premenili na hercov a túto rozprávku si aj s rekvizitami 
zahrali. 

Postreh:
 Táto aktivita prebiehala v priestoroch novozriadenej žiackej knižnice. 
Žiaci sa najskôr oboznámili s novými priestormi, do ktorých bola presťaho-
vaná žiacka knižnica a neskôr hľadali „votrelcov“ v prečítanej rozprávke O 
repe. Bolo to päť slovíčok. Žiaci ich veľmi rýchlo postrehli, lebo išlo o názvy 
zeleniny.

Ilustrácia rozprávky:
 Žiaci prvého ročníka vyfarbovali omaľovánku o rozprávke O repe, žiaci 
ostatných ročníkov prvého stupňa ilustrovali dej rozprávky podľa vlastnej 
fantázie.

Kvíz:
 Všetci žiaci radi súťažia a pretože rozprávky čítajú najradšej, rozhodli 
sme sa, že formou kvízu si budú môcť preveriť svoje poznatky o rozpráv-
kach. Súťažili chlapci proti dievčatám. Po prečítaní rozprávok, ktoré však 

škriatok poplietol mali deti za úlohu uhádnuť z akej rozprávky bola ukážka, 
nájsť popletené slovíčka a priradiť k rozprávke správny obrázok.

Beseda o knihe:
 Len nedávno sa mi do rúk dostala kniha od menej známej slovenskej 
autorky Ľubice Mišíkovej Milosť pre Gregora Mocha. Jej príbeh a postavy 
ma natoľko očarili, že som sa rozhodla priblížiť ju  žiakom 9. ročníka.
 Jedným z cieľov bolo zapojiť do aktivít všetkých žiakov, preto si niekto-
rí z nich prečítali knihu vopred a v úvode oboznámili ostatných s dejom, 
postavami a prostredím. Na interaktívnej tabuli si prečítali diskusiu s autor-
kou, v ktorej sa dozvedeli mnohé zaujímavé informácie. V ďalšej časti kládli 
žiaci otázky o knihe tým, ktorí ju čítali. Najčastejšie sa pýtali na ich názor, 
zaujímala ich odpoveď na otázku, prečo by si i oni mali knihu prečítať, či by 
siahli aj po inej knihe tejto autorky. V závere sa žiaci striedali pri hlasnom 
čítaní zaujímavých pasáži priamo z knihy. Všetci boli pozorní a vnímaví, 
bolo vidieť, že príbeh ich zaujal. Rozišli sme sa s názorom, že kniha má aj 
v dnešnej dobe masmédií a počítačov svoje miesto v rukách čitateľov a s 
prísľubmi ďalších detí, že v krátkej budúcnosti určite siahnu po knihe Milosť 
pre Gregora Mocha. Ja som sa na oplátku zaviazala zrealizovať do konca 
školského roka už spomínanú besedu s autorkou. 

Mgr. Švehlová Miroslava



 Žiaci 1. stupňa našej ZŠ sa zúčastnili enviro-projektu, ktorý bol zame-
raný na ochranu vodných zdrojov. V rámci projektu sa uskutočnili súťaže vo 
vlastnej literárnej a výtvarnej tvorbe. Z našej školy boli ocenení:

 Odborná komisia bola s úrovňou prác mimoriadne spokojná. Z prác žia-
kov bola zostavená knižka s názvom: „Namaľuj si svoju rozprávku“, ktorú 
nám slávnostne odovzdali na vyhodnotení súťaže dňa 9. 12. 2013 v pries-
toroch Obchodnej fakulty  Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 Ďakujeme Obecnému úradu v Košeci za zabezpečenie dopravy do 
Bratislavy.

Mgr. Švehlová
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kov bola zostavená knižka s názvom: „Namaľuj si svoju rozprávku“, ktorú 
nám slávnostne odovzdali na vyhodnotení súťaže dňa 9. 12. 2013 v pries-
toroch Obchodnej fakulty  Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 Ďakujeme Obecnému úradu v Košeci za zabezpečenie dopravy do 
Bratislavy.

Mgr. Švehlová

         Výtvarná súťaž

1. miesto: Peter Lagin
2. miesto: Daniela Pagáčová
3. miesto: Daniel Belian

         Literárna súťaž

1. miesto: Vikrória Brigáňová
2. miesto: Zuzana Kolesányiová
3. miesto: Dária Čepelová

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





V IV. ŠTVRTROKU 2013 
SA NARODILI: 

-----------------------------------
Jakub Mikula

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

Anna Kováčiková, Mária Remšíková, 
Jaroslav Mosný, Božena Krupičková, 
Emília Suchárová,  Mária Janovská, 

Jaroslav Pajger. Silvester Janke, 
Juraj Gužík.

-----------------------------------
ŽIVOTNé JUBILEá

-----------------------------------
70 rokov:

Ján Kvasnica, František Laskovič, 
Martin Šimášek, Jaroslav Šlesár, 

Vendelín Palček, Anna Pajánková, 
Marta Ševelová, Štefan Remšík, 
Mária Bůžeková a Ján Adamec.

75 rokov:
Terézia Laskovičová, Bohumil 

Kováčik, Mária Košíková
a Veronika Mikušková

80 rokov:
Vladimír Paseka, Viliam Trpka, 
Stanislava Moskalinová, Mária 
Záhorcová, Anna Palčeková

a Eva Škrábiková.   

85 rokov: 
Mikuláš Kvasnica

90 rokov: 
Štefánia Kurdajová

94 rokov: 
najstaršia občianka obce Košeca

p. Mária Mikušková.
-----------------------------------
SRDEèNE BLAHOŽELáME!

RADA RODIČOV PRI ZŠ S MŠ V KOŠECI
VÁS SRDEČNE  POZÝVA  NA TRADIČNÚ 

RODIČOVSKÚ  ZÁBAVU, 
KTORÁ SA BUDE KONAŤ 

DŇA 25. JANUÁRA 2014 
O 20:00 HOD. V ŠKOLSKEJ TELOCVIČNI.

DO TANCA HRÁ HUDOBNÁ SKUPINA TRITON.

Vianoce sú sviatkami radosti, ktorá naberá vrchol

pri štedrovečernom stole a rozžiarenom stromčeku.

Nezabudnime, že sú v prvom rade o rodine, o vzťahoch,

vzájomnej pozornosti, a že ani ten najlákavejší štedrý stôl

a množstvo darčekov nenahradí dobré slovo, láskavý pohľad

a čas, ktorý si vzájomne venujeme.

Preto Vám prajeme viac milých slov, viac pohladení,

viac lásky, zdravia a radosti nielen v najkrajší deň v roku,

ale aj po celý nasledujúci.

Členovia redakčnej rady


