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PRACOVNÉ STRETNUTIE S OBČANMI V NOZDROVICIACH
Dňa 17. 12. 2015 sa v Osvetovej besede v Nozdroviciach uskutočnilo
pracovné stretnutie v súvislosti s posúdením pripravených alternatív na
dopravné riešenie miestnej komunikácie - ulice Za parkom.
Zúčastnila sa ich takmer 20-tka obyvateľov Nozdrovíc a Košece. Po
úvodnej prezentácii Ing. Rastislava Košudu, v ktorej detailne popísal výhody a nevýhody troch navrhnutých alternatív dostali priestor na vyjadrenie
svojho názoru účastníci stretnutia.
Obyvatelia sa vo veľkej väčšine rozhodli, že na ďalšie kroky v príprave
projektových dokumentácií pre vydanie stavebného povolenia sa ako východisko použije alternatíva číslo 2.
V skratke: ide o variantu jednopruhovej obojsmernej komunikácie so
šírkou 3 metre, na niektorých miestach s výhybňami. Popri ceste bude
vybudovaný hlbší žľab na odvedenie dažďovej vody.
Na základe výsledku tohto spoločného stretnutia bude ďalším krokom
vyhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.
Aj počas tohto procesu budeme intenzívne komunikovať s dotknutými
obyvateľmi ulice Za parkom.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pracovného stretnutia zúčastnili a pomohli
nám s výberom alternatívy, ktorá sa z pohľadu väčšiny javí ako najideálnejšia. V podobných stretnutiach budeme naďalej pokračovať.
NEFUNKČNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE
Dovoľte nám dodatočne sa ospravedlniť za nefunkčné verejné osvetlenie na uliciach Železničná, Krúžok a Továrenská v období od 12. do 16.
decembra 2015. Ihneď po oznámení poruchy, v nedeľu 13. 12. sme urobili
kroky, ktoré mali sfunkčniť verejné osvetlenie, no žiaľ neúspešne.
Až v stredu v priebehu dňa sa nám podarilo lokalizovať miesto, kde

dochádzalo ku skratu. Dôvodom poruchy bolo skrížené vedenie na ulici
Továrenská. S poľutovaním musíme skonštatovať, že tento problém spôsobili pracovníci na výstavbe kanalizácie a vodovodu. Nikomu však neoznámili, že počas výkopových prác poškodili naše elektrické rozvody.
Ďakujeme za ochotu pomôcť počas odstraňovania poruchy pánovi
Jaroslavovi Bugalovi, Danielovi Černuškovi a ďalším. Náklady spojené
s hľadaním poruchy si budeme nárokovať na preplatenie u hlavného zhotoviteľa stavby vodovodu a kanalizácie.
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
- PRVÝ POKUS O SCHVÁLENIE NEÚSPEŠNÝ
V druhej polovici novembra sme zverejnili návrh rozpočtu obce na rok
2016 a výhľadovo na roky 2017 a 2018. Rozpočtárka obce a ďalší zamestnanci OcÚ sedeli nad návrhom rozpočtu niekoľko týždňov a snažili sa
v ňom na základe skúseností s predchádzajúcich rokov vyčleniť potrebné zdroje na kvalitné fungovanie obce. Počas pripomienkového konania
nám nikto nezaslal pripomienky k zverejnenému návrhu. Až dva dni pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva sa objavili prvé návrhy niektorých
poslancov na zmeny v určitých kapitolách. Tých zmien bolo nakoniec tak
veľa, že za dva dni nebolo možné posúdiť dopad navrhovaných zmien na
fungovanie obce a navyše sa týkali mnohých položiek, ktoré ovplyvňujú
programový rozpočet obce. O pôvodnom návrhu rozpočtu sa napokon na
zasadnutí OZ dňa 9. 12. 2015 vôbec nehlasovalo. Následne sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov a zamestnancov OcÚ, aby sa dohodli
na zmenách v navrhnutom rozpočte. Na pracovnom stretnutí padlo rozhodnutie, že o rozpočte sa nakoniec bude hlasovať až v januári 2016. Začiatok roka sa preto bude opäť niesť v znamení rozpočtového provizória.
Bc. Radomír Brtáň

Kompletné uznesenia OZ vrátane dôvodových správ starostom nepodpísaných uznesení nájdete na stránke www.koseca.sk.
Uznesenia, pri ktorých nie je uvedené hlasovanie, boli schválené, prípadne neschválené jednohlasne všetkými prítomnými poslancami.
ZO DŇA 5. NOVEMBRA 2015

Uznesenie č. 225/2015
B1: Schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 Základnej školy s materskou
školou Košeca.
B2: Schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 Základnej umeleckej školy
Košeca.

182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v z.n.p. stanovená vo výške 0,07 €/m2.
Kúpna cena pre ostatných vlastníkov je v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p.
stanovená vo výške 2,32 €/m2.
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci. Prevod nehnuteľností sa schvaľuje
ako prevod podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm.
a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6
bod 6 písm. a) a b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca.

Uznesenie č. 231/2015
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje prevod pozemkov
špecifikovaných v kúpnej zmluve a kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti a
to pozemkov:
- pozemok parc. č. KNC 2/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 243 m2
- pozemok KNC 2/10 zastavané plochy o výmere 42 m2, odčlenený GP 92/2014 zo
dňa 20. 8. 2014, vyhotoveným Ing. Gabrielom Vankom ml. z pozemku parc. č. KNC
2/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
2488 m2
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na
LV č. 1, uzatvorenou medzi Obcou Košeca ako
predávajúcim a vlastníkmi bytov a nebytových
priestorov bytového domu súp. č. 71, nachádzajúceho sa na ulici Športovcov, 018 64 Košeca
ako kupujúcimi (zoznam kupujúcich a vlastníckych podielov, pozn. redakcie).
Kúpna cena pre vlastníkov bytov, ktorí nadobudli byt do vlastníctva z vlastníctva bytového
družstva je v zmysle § 18a ods. 2 a 3 zákona č.

Uznesenie č. 232/2015
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje prevod pozemku špecifikovaného v zmluve o budúcej kúpnej zmluve
a zmluvu o budúcej kúpnej zmluvu uzatvorenú
medzi Obcou Košeca ako budúcim predávajúcim a Stredoslovenská energetika - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36 442 151 ako budúcim kupujúcim, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti a to pozemku:
- pozemok KNC 1149/15 zastavaná plocha
o výmere 18 m2, odčlenený GP č. 338572
4554/2015, vyhotoveným Ing. Jozefom Pažickým, geodetom zo dňa 21. 8. 2015 z pozemku parc. č. KNE 966/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7849 m2
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV
č. 1.
Kúpna cena je stanovená vo výške 20,- €/m2, t.j.
v celkovej výške 360,- €.
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti
hradí budúci kupujúci. Prevod nehnuteľnosti sa
schvaľuje ako prevod podľa ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-

(neprítomní: Ing. Ďurech, Mgr. Bajzíková)

jetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6 bod 6 písm. e) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca. Zmluva
o budúcej kúpnej zmluve bude podpísaná najneskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia.
Uznesenie č. 233/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Neschvaľuje predaj pozemku v zmysle Žiadosti o odkúpenie časti pozemku o výmere cca
20 m2 parc. č. KNC 274/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 268 m2 vo vlastníctve obce
Košeca, doručenú dňa 16. 9. 2015, evidovanú
pod číslom 1596/2015 žiadateľky Jany Canins,
Pri tehelni 139/31, Košeca.
Uznesenie č. 234/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo žiadosť o odkúpenie časti pozemku o výmere 18 m2 z pozemku parc. č. KNC
469/505 ostatné plochy o výmere 414 m2 vo
vlastníctve obce Košeca, doručenú dňa 14. 10.
2015, evidovanú pod číslom 1753/2015 žiadateľa CAST IRON vodárenské tvarovky, spol. s.r.o.,
J. Zemana 2366/50, 911 01 Trenčín.
B: Ruší Uznesenie OZ č. 93/2015 zo dňa 26.
3. 2015.
C: Schvaľuje prípravu dokumentácie k zámeru odpredaja predmetného pozemku v zmysle
bodu A.
Uznesenie č. 237/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo doplnenie žiadosti - konkretizácia podnikateľského zámeru ťažby štrkov v k.ú.
Košeca, doručenú dňa 27. 10. 2015, evidovanú
pod číslom 1874/2015 žiadateľa Vladimír Baránek, Sverepec 308, Považská Bystrica.

B: Neschvaľuje zámer ťažby štrkov v zmysle
Žiadosti - konkretizácia podnikateľského zámeru ťažby štrkov v k.ú. Košeca, doručenú dňa
27. 10. 2015, evidovanú pod číslom 1874/2015
žiadateľa Vladimír Baránek, Sverepec 308, Považská Bystrica.
Uznesenie č. 240/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Schvaľuje rekonštrukciu Školskej ulice v časti, ktorú doposiaľ zhotoviteľ nedal do pôvodného
stavu v celom šírkovom profile, t.z. zhruba 5 m
šírky v zložení nad ryhou 5 cm podkladová vrstva a v celej šírke 5 cm vrchná vrstva položená
finišerom.
B: Schvaľuje rekonštrukciu jestvujúcej miestnej
komunikácie na ulici Dolný majer parc. č. KNC
1294/2, 1292/1, 1291/3, 1288/3.
C: Súhlasí, že na rekonštrukciu ciest v bode A
a B bude použitá výmera asfaltových plôch, ktorá by pripadala na časť rekonštrukcie ulice Železničnej po realizácii kanalizácie a vodovodu,
ktorú by mal zrealizovať zhotoviteľ stavby.
D: Súhlasí, že po vyčíslení reálnej výmery použitej na rekonštrukciu ciest v bode A a B tohto
uznesenia, bude povinnosťou zhotoviteľa stavby zostatok výmery použiť na ulici Železničnej
a zostávajúca oprava cesty na ulici Železničnej
bude realizovaná z finančných prostriedkov
obce.
Uznesenie č. 242/2015
Obecné zastupiteľstvo
chvaľuje zrušenie časti uznesenia č. 180/2015
v bode C.
Uznesenie č. 243/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo potrebu rekonštrukcie/vybudovania miestnej komunikácie v Obci Košeca, ulice Železničná, nakoľko jej technický stav je nevyhovujúci a ohrozuje majetok a bezpečnosť
občanov. Zároveň táto rekonštrukcia/výstavba
bude riešením - odpoveďou na sťažnosti občanov bývajúcich v tejto lokalite ohľadne kvality
uvedenej komunikácie.
Rekonštrukcia bude realizovaná v plnom profile
v zmysle projektovej dokumentácie zahŕňajúcej
všetky objekty štandardnej miestnej komunikácie (dažďovú kanalizáciu, chodník, obrubníky,
asfaltový zvršok, dopravné značenie).
B: Schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie
miestnej komunikácie Železničná ulica - realizácia v plnom profile v zmysle projektovej dokumentácie zahŕňajúcej všetky objekty štandardnej miestnej komunikácie (dažďovú kanalizáciu,
chodník, obrubníky, asfaltový zvršok, dopravné
značenie).
C: Odporúča starostovi obce Košeca začať
všetky potrebné úkony zabezpečujúce obstaranie projektovej dokumentácie do 29. 2. 2016.
Termín: 29. 2. 2016
Zodpovedný: Starosta obce Košeca
D: Žiada starostu obce Košeca, aby poslancov
OZ pravidelne mesačne (cca 15.-teho v mesiaci) informoval mailom o postupe týchto prác.
Termín: mesačne
Zodpovedný: Starosta obce Košeca
Uznesenie č. 244/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje potrebu vybudovania prístavby
k Hasičskej zbrojnici v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Jaroslavom
Hrenákom, Potočná 649/117C Opatová, 911 01
Trenčín a Ing. Ondrejom Budayom, Pruské 39,
018 52 Pruské na základe požiadaviek a potrieb
DHZ Košeca. Novovybudovaná prístavba bude
slúžiť na uskladnenie hasičskej techniky, bude

umožňovať lepšiu manipuláciu a údržbu jednotlivých zariadení. V uvoľnených priestoroch existujúcej budovy DHZ bude možné vybudovať
priestory pre členov DHZ, najmä šatne tak aby
zodpovedali súčasným štandardom a trendom.
Uznesenie č. 245/2015
Obecné zastupiteľstvo
ruší uznesenie č. 178/2015 zo dňa 27. 8. 2015.
Uznesenie č. 246/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje zmeny rozpočtu podľa zmenového listu č. 14, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto uznesenia.
Hlasovanie: Za: 4 (Ing. Kantoríková, p. Kutej,
p. Ostrovský, p. Turzová); Proti: 1 (Mgr. Švehlová); Zdržal sa: 2 (p. Kalamenová, p. Kolembus)
Uznesenie č. 248/2015
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje potvrdenie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Košeca z roku
2007 až do vydania nového PHSR.
Hlasovanie: Za: 6 (p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kolembus, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová, p. Turzová); Proti: 0; Zdržal sa: 1 (p. Kutej)
ZO DŇA DŇA 24. NOVEMBRA 2015
(neprítomní: Ing. Ďurech, Mgr. Bajzíková)
Uznesenie č. 251/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo návrh investície v centre obce
na pozemkoch medzi cintorínom a materskou
školou - parkoviská, chodníky, prístupová komunikácia, oddychová zelená zóna, presun autobusovej zastávky.
B: Schvaľuje spôsob vysporiadania pozemkov
v predmetnej lokalite odkúpením pozemkov od
vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva.
C: Odporúča Starostovi osloviť vlastníkov dotknutých parciel so zistením záujmu o odpredaj
pozemkov obci s uvedením podmienok za ktorých by akceptovali odpredaj.
Termín: do 31. 12. 2015.
Informácia bude predložená poslancom na januárovom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 252/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje navýšenie rozpočtu ZUŠ o sumu
3 920,- €, čo predstavuje sumu, ktorú dostaneme prepočítaním rozpočtu so zmeneným počtom žiakov v ZUŠ od 1. 9. 2015 a koeficientmi
schválenými v dodatku č. 3 k VZN č. 5/2012.
Uznesenie č. 253/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo požiadavku Obecného úradu
na vyplatenie koncoročných odmien zamestnancom obce.
B: Schvaľuje v zmysle § 18c ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. jednorazovú odmenu hlavnej kontrolórke obce Košeca vo výške 28 % z mesačného platu hlavnej
kontrolórky t.j. vo výške 149,- €. Odmena bude
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac november 2015.
C: Odporúča starostovi obce Košeca vyplatiť
zamestnancom jednorazovú vianočnú odmenu
každému zamestnancovi Obce Košeca vo výške 150,- € brutto vo výplatnom termíne za november 2015.
D: Ukladá redakčnej rade Košecko-Nozdrovických novín uverejniť toto uznesenie v plnom
znení i s hlasovaním.
Hlasovanie: Za: 4 (Ing. Kantoríková, p. Kutej,

p. Ostrovský, p. Turzová); Proti: 0; Zdržal sa:
3 (p. Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová)
Uznesenie č. 254/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo návrh zmien rozpočtu podľa
zmenového listu č. 16 so zmenou navrhovanou
v uznesení č. 253/2015 a s vytvorením položky
614 vo výške 1650,- €.
B: Schvaľuje zmeny rozpočtu podľa upraveného zmenového listu č. 16, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie: Za: 6 (p. Kalamenová, Ing. Kantoríková, p. Kutej, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová,
p. Turzová); Proti: 0; Zdržal sa: 1 (p. Kolembus)
ZO DŇA 9. DECEMBRA 2015
(neprítomný: Ing. Ďurech)
Uznesenie č. 260/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2016 po
úprave s nasledovnými termínmi zasadnutí OZ:
21. január 2016, 3. marec 2016. 21. apríl 2016,
16. jún 2016, 18. august 2016, 29. september
2016, 10. november 2016, 15. december 2016.
Uznesenie č. 262/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2016.
Uznesenie č. 264/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Neschvaľuje presun hlasovania o návrhu
rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2016 a výhľadové roky 20172018 vrátane programov na najbližšie zasadnutie OZ a termín pracovného stretnutia na 15. 12.
2015 o 17.30 hod.
Hlasovanie: Za: 4 (Ing. Kantoríková, p. Kutej,
p. Ostrovský, p. Turzová); Proti: 3 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlová); Zdržal sa:
1 (p. Kolembus)
Uznesenie č. 266/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje zmeny rozpočtu obce podľa predloženého zmenového listu č. 19, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Uznesenie č. 267/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej
republiky v roku 2016.
Uznesenie č. 268/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce.
Uznesenie č. 269/2015
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje vypustenie čl. 3 bod 8 z návrhu
dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu 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.
Hlasovanie: Za: 4 (Ing. Kantoríková, p. Kutej,
p. Ostrovský, p. Turzová); Proti: 0; Zdržal sa: 4
(Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus,
Mgr. Švehlová)

Uznesenie č. 270/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje dodatok č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu 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.
Hlasovanie: Za: 5 (Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová); Proti: 2 (Ing. Kantoríková, p. Turzová);
Zdržal sa: 1 (p. Kutej)
Uznesenie č. 271/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Košeca a to pozemku parc. č. KNC 438/175 o výmere 18 m2 vytvorený z pozemku KNE 469/505 o výmere 414
m2 ostatné plochy vo vlastníctve obce Košeca,
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV
č. 3447.
B: Schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce Košeca a to:
- pozemok parc. č. KNC 438/175 zastavané plochy o výmere 18 m2 vytvorený z pozemku KNE 469/505 o výmere 414 m2
ostatné plochy, vytvorený GP č. 70/2014

zo dňa 30. 9. 2014, vyhotovený Bc. Milanom Masarykom,
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV
č. 3447, kupujúcemu CAST IRON - vodárenské
tvarovky spol. s.r.o., Jána Zemana 50/2366, 911
01 Trenčín, zastúpená konateľom spoločnosti
Stanislavom Galbom, IČO: 34123741 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6 písm. e) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Košeca.
Kúpna cena je stanovená vo výške 20,- €/m2.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa bude
zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Jedná sa o pozemok malej výmery, ktorý susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa /spol. CAST IRON/.
Obec pozemok nevyužíva a nie je možné ho
predať ako stavebný pozemok.
Uznesenie č. 272/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje preklasifikovanie bežných výdavkov rozpočtu materskej školy vo výške 9.156,-€

Dňa 24. 10. 2015 sme navštívili múzeum v Banskej Bystrici za účelom hlbšie sa oboznámiť s obdobím, ktoré sa dotýkalo všetkých Slovákov
a bolestne zasiahlo a poznačilo takmer všetky rodiny. Postavený pamätník
vzdáva hold všetkým ľuďom, ktorí padli v druhej svetovej vojne, i tým, ktorí
sa vzopreli nemeckým okupantom. V múzeu sa nachádzajú tri poschodia,
každé z nich prezentuje časť dejín - prvú svetovú vojnu (zbrane, listiny,
oblečenie vojakov a dôstojníkov rôznych armád v Európe, technické zabezpečenie - napr. telefóny, telegrafy ...). Na druhom poschodí na paneloch boli zobrazené boje jednotlivých vojenských jednotiek, na televíznych
obrazovkách sa premietali filmy s vojenskou tematikou (autentické zábery
bojov), opäť množstvo zbraní, rôznych zimných a letných oblečení, osobných vecí vojakov. Osobitne pôsobivé a desivé boli zábery z koncentračných táborov, oblečenia a písomnosti, ktoré boli darované tými, ktorí prežili
deportáciu, pobyt v koncentračnom tábore a nakoniec sa dočkali oslobodenia.
V parku pred pamätníkom nás zaujali zbrane naozaj ťažkého kalibru,
ktoré sa používali vo vojne - tanky i obrnené vozidlá. Ako spomienka na
návštevu múzea nám zostane množstvo fotografií.
Výlet pokračoval návštevou pamätníku v Nemeckej. Táto obec bola v období fašistickej okupácie známa likvidáciou obetí - spaľovaním (vápenka).
Pri pamätníku sa položil veniec ako spomienka na všetkých, ktorí sa stali
obeťami nezmyselnej vojny.
Poslednou zástavkou bol obchodný dom Európa, kde sme sa občerstvili a nakúpili darčeky pre svojich kamarátov i rodinných príslušníkov.
žiaci 9. ročníka

na kapitálové výdavky v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu nákupu konvektomatu.
Uznesenie č. 273/2015
Obecné zastupiteľstva
A: Prerokovalo návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja na zhotovenie a osadenie 3 ks plastových
okien na objekte Osvetovej besedy v Nozdroviciach, v priestoroch WC, 2 ks plastových okien
o rozmeroch 850 x 584 mm a 1 ks plastového
okna o rozmeroch 600 x 600 mm, vo výške maximálne 300,- €.
B: Schvaľuje návrh poslanca p. Dáriusa Kuteja
na zhotovenie a osadenie 3 ks plastových okien
na objekte Osvetovej besedy v Nozdroviciach,
v priestoroch WC, 2 ks plastových okien o rozmeroch 850 x 584 mm a 1 ks plastového okna
o rozmeroch 600 x 600 mm, vo výške maximálne 300,- €.
C: Ukladá obecnému úradu obce Košeca objednať zhotovenie a osadenie 3 ks plastových
okien na objekte Osvetovej besedy v Nozdroviciach, v priestoroch WC, 2 ks plastových okien
o rozmeroch 850 x 584 mm a 1 ks plastového
okna o rozmeroch 600 x 600 mm, vo výške maximálne 300,- €, v termíne do 23. 12. 2015.

Každoročne sa v našej obci koná posedenie s viacnásobnými darcami
krvi a na základe toho vznikol nápad spraviť túto akciu trochu inak. Dňa
17. 10. 2015 sa preto v Kultúrno-športovom centre v Košeci konala spoločná akcia sociálnej komisie a komisie školstva a športu.
Vzhľadom k tomu, že tejto vzácnej tekutiny nie je nikdy dosť oslovili
sme Národnú transfúznu stanicu v Trenčíne, či je možné urobiť mobilný
odber krvi v obci. Po určitej dohode si prišli pozrieť priestor, kde by sa
mal odber konať a následne sa dohodol presný termín. Cieľom Národnej
transfúznej stanice bolo hlavne získanie prvodarcov. Napriek nepriaznivému počasiu odber krvi absolvovalo 36 darcov zo 41 zapísaných, z toho
16 prvodarcov. Na akciu boli prizvaní aj viacnásobní darcovia krvi. Pre
všetkých bolo pripravené občerstvenie a odovzdaná nákupná poukážka.
Po odbere sa konal pod dohľadom p. Mgr. Galanskej stolno-tenisový turnaj žiakov základnej školy. Pre víťazov boli pripravené vecné ceny
a všetky deti dostali sladkú odmenu.
Národná transfúzna stanica vyhodnotila veľmi pozitívne nielen záujem
ľudí o podujatie, ale i prostredie, v ktorom sa akcia uskutočnila. Dohodli
sme sa, že akciu určite zopakujeme.
Ďakujem členom Národnej transfúznej stanice, všetkým zúčastneným
darcom, členom komisií a Obecnému úradu za aktívnu účasť na príprave
a realizácii podujatia.
Katarína Turzová

V tichom adventnom čase zavítal aj do našej školy svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Priniesol za košík smiechu a zábavy a okrem toho veľké
vrece dobrôt, ktorými obdaroval všetkých, ktorí celý rok poslúchali.

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili týždenného plaveckého výcviku v mestskej
plavárni v Púchove. Uskutočnil sa v dňoch 23.
11.- 27. 11. 2015. Výcviku sa zúčastnilo spolu
41 žiakov.
Žiaci sa na plavecký výcvik veľmi tešili. Absol-

vovali ho s nadšením. Neplavci sa naučili plávať
a plavci sa zdokonalili v technike plávania.
Niektorí mali spočiatku z vody strach, ale v piatok už každé dieťa preplávalo jedným plaveckým spôsobom bazén.
Plavecký výcvik vyvrcholil v piatok súťažou

v plávaní. Víťazi boli odmenení a každý žiak si
odniesol domov diplom.
Ďakujeme Rade rodičov za ústretovosť a finančnú podporu, z ktorej sme mohli uhradiť dopravu.
Mgr. Švehlová Miroslava

„Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš,
s ktorým aj šedinami obelený až do samej smrti dožiješ“
Už tradične medzi obľúbené akcie Klubu dôchodcov v Košeci patrí posedenie s Mikulášom. Potešilo nás, že sa nám podarilo vybaviť voľný termín na
miestnosť nad pohostinstvom. Dňa 4. 12. 2015 sa naši členovia plní očakávania schádzali okolo 16 hodiny do určených priestorov. Každý bol zvedavý, ako
dopadne naša akcia v novom prostredí.
Posedenie otvoril predseda KD p. Bugala Pavol. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom posedenia. Zároveň privítal pozvaných hostí: starostu
obce p. Brtáňa, zástupkyňu Únie žien p. Švehlovú a štvorčlennú skupinu zástupcov družobného KD z Dubnice nad Váhom vedenú predsedom klubu p.
Bajzom. Hneď v úvode sa prihlásil o slovo p. Bajza. Poďakoval za pozvanie,
zhodnotil našu dobrú spoluprácu a vyslovil želanie, aby sa naše družobné
vzťahy ďalej rozvíjali. Poprial zdarný priebeh našej akcii a zároveň pozval našich členov na posedenie, ktoré sa bude konať dňa 9. 12. 2015 v Dubnici nad
Váhom. Potom sa prihovoril starosta obce. Hovoril, čo sa v obci pripravuje
a s členmi klubu rozoberal problémy, ktoré sú pri budovaní vodovodu a kanalizácie v obci. Vyzval prítomných, aby oboznámili Obecný úrad so všetkými
problémami, aby sa o nich vedelo a mohlo sa pracovať na ich riešení. Zároveň
zdôraznil, že si riešenie problémov obce vyžaduje trpezlivosť a čas.
V ďalšej časti stretnutia bolo podané občerstvenie. Predseda klubu poprial
členom, ktorí majú v decembri narodeniny a meniny všetko najlepšie a do ďalšieho života veľa zdravia. Zvlášť sa venovala pozornosť nášmu mladému členovi Tomáškovi Lackovi, ktorý mal práve v tento deň pätnáste narodeniny. Pri
tejto príležitosti mu naše členky zaspievali pesničky. Do ďalšieho života mu
popriali všetko najlepšie, ku gratulácii sa pridali všetci potleskom.
A potom prišla chvíľka, na ktorú sa čakalo. Mikuláš, ktorého predstavovala
p. Kalamenová Margita, veselý čert v podaní p. Emílie Ďurišovej priniesli veselú náladu a humorné situácie. Potom prišiel na rad Mikulášov kôš, z ktorého
boli obdarovaní všetci prítomní malými balíčkami. Nakoniec svojho šantenia
Mikuláš vyzval prítomných, aby sa pochytali za ruky a zaspievali spoločne Tichú noc.
Program pokračoval voľnou debatou a zábavou. Členovia si pochvaľovali
akciu v tomto nezvyklom prostredí. Bolo konštatované, že od mikulášskych
večierkov v starom kultúrnom dome to bolo znova na dôstojnom mieste a na
peknej úrovni.
Nakoniec po vyčerpaní programu predseda poďakoval prítomným za
účasť a posedenie ukončil.

ZPOZ v spolupráci s Obecným úradom zorganizoval a zúčastnil sa
osláv významných výročí našich občanov, ktorí uzavreli manželstvo
v Košeci a aj žijú v našej obci. Každý rok oslovíme manželské páry,
ktoré pred 25, 50, 55, 60 či 65 rokmi uzavreli manželstvo. Túto oslavu
organizujeme 1-krát ročne, koncom roka pre všetky jubilejné páry.
V roku 2015 sme oslovili 22 jubilujúcich párov.
10 manželských párov
oslávilo 25 rokov spoločného života - striebornú svadbu
4 manželské páry oslávili 50 rokov spoločného života - zlatú svadbu
3 manželské páry oslávili 55 rokov spoločného života - smaragdovú
svadbu
4 manželské páry oslávili 6 rokov spoločného života - kamennú svadbu
Pre tie manželské páry, ktoré prijali pozvanie v tomto roku sme
pripravili 12. novembra 2015 oslavu ich sviatku spojenú s posedením
a pohostením. Výročie ich sobáša sme si dovolili zapísať do pamätnej
knihy obce Košeca.
Jubilujúcim párom ešte raz srdečne blahoželáme.
Nech šťastie a zdravie sprevádza ich ďalšiu spoločnú cestu životom.

Ako slák prebúdza v nás city, ten malý plač i nežný detský vzlyk.
Pokojne spinká do vankúša skrytý, pokojne spinká malý človiečik.
Uvítanie detí do života je jednou z najmilších činnosti ZPOZ-u. V obradnej
miestnosti Obecného úradu sme 18. novembra 2015 uvítali 10 najmladších
občanov našej obce.
Boli to: Nina Kulichová, Sofia Živčicová, Šimon Slivka, Matias Rafaj, Maroš
Baláž, Adela Kobelová, Kristína Dindeská, Lucas Beňo, Vivien Sirná a Michal
Bezecný.

ZVÝŠENIE DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A POPLATKU ZA ODVOZ
KOMUNÁLNEHO ODPADU SA DOTKLO AJ NAŠEJ OBCE
V roku 2016 sa zvýši daň z nehnuteľností v priemere o 5%.
Prehľad sadzieb:
Pozemky Košeca
Košeca - hodnota pre výpočet základu dane pozemku v eur za 1 m2
Orná pôda
0,4448
Trvalé trávne porasty 0,0358
Lesné pozemky
0,13
Rybníky
0,09
Záhrady
1,85
Zastavané plochy
1,85
Ostatné plochy
1,85
Stavebné pozemky
18,58
Sadzba dane
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,35% (pôvodne 0,33 %)
b) záhrady 0,35 % (pôvodne 0,33 %)
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35 %
(pôvodne 0,33 %)
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,32 %
(pôvodne 0,30 %)
e) stavebné pozemky 0,53% (pôvodne 0,50 %)
*Výmera v m2 x hodnota pozemku = základ dane x ročná sadzba dane =
daň
Stavby Košeca
Sadzba dane
a) 0,0612 € (pôvodne 0,0583) za stavby na bývanie a drobné stavby,
ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,0612 € (pôvodne 0,0583) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby na využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,2298 € (pôvodne 0,2189) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,2679 € (pôvodne 0,2552) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) *0,796 € (pôvodne 0,803) za priemyselné stavby, stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f)

*0,9796 € (pôvodne 0,984) za stavby na ostatné podnikanie a na
zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,2298 € (pôvodne 0,2189) za ostané stavby.
*Z.z. 582/2004, §12, ods. 2
Príplatok za podlažie 0,033 €/m2
Byty a nebytové priestory Košeca
Sadzba dane
Byty 0,0947 €/m2 (pôvodne 0,0902)
Nebytové priestory 0,0947 €/m2 (pôvodne 0,0902)
Modelový príklad - porovnanie 2015/2016
Sadzby do roku 2015
Od roku 2016
Rodinný dom 120 m2 - 6,99 €
Rodinný dom 120 m2 - 7,34 €
Zastavané plochy 300 m2 - 1,83 €
Zastavané plochy 300 m2 - 1,94 €
Záhrady 500 m2 - 3,23 €
Záhrady 500 m2 - 3,05 €
Poplatok za odvoz komunálneho odpadu
Zákon už neumožňuje obciam mať dve sadzby na komunálny odpad.
Teda už v minulom roku nebola zvýhodnená sadzba pre občanov, ktorí
separovali odpad, čo prestalo niektorých občanov inšpirovať k separácií
a tým došlo k nárastu objemu komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Obec už nedokáže zo 14,97 € na občana pokryť náklady na vývoz KO,
preto je nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatku. Poplatok sa zvyšuje o 4,01 €.
Ďalšia legislatívna zmena sa dotýka úľav. Zákon už neumožňuje poskytovať úľavy občanom nad 70 rokov ako sme to mali stanovené, preto
sa táto úľava od roku 2016 ruší. Naďalej však zostáva úľava pre držiteľov
ZŤP preukazu, pre deti na internáte a ľudí žijúcich a pracujúcich v zahraničí. Rovnako tak zostáva úľava pre domácnosti, ktoré majú spísanú
Dohodu o domácom kompostovaní.
Komunálny odpad 18,98 €/osoba/rok (pôvodne 14,97)
Daň za psa zostáva 5,-€
Verejné priestranstvo zostáva 0,50 €/m2/deň
Drobný stavebný odpad od 1. 1. 2016 už nie je súčasťou poplatku za
odvoz komunálneho odpadu
Drobný stavebný odpad je podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015, čl.
5 od 1. 1. 2016 odoberaný obcou za poplatok. Obec Košeca stanovuje
podľa § 78 ods. 1 sumu 7,78 €/100 kg drobného stavebného odpadu.
Drobný stavebný odpad možno odovzdať na Zbernom dvore obce Košeca, kde však bude zvážený a spoplatnený podľa prijatého Všeobecne
záväzného nariadenia obce Košeca č. 3/2015.

Na základe prihlášky našej školy do tohto
projektu, nám bola pridelená partnerská ZŠ
s MŠ Naděje, Škarabelova 562, Frýdek-Místek.
Veľmi sme sa potešili, že ide o školu z Českej
republiky. Navzájom sme sa skontaktovali prostredníctvom mailových adries a dohodli si počty záložiek-100 kusov. Naši žiaci celý mesiac
usilovne pracovali a vyrobili pekné záložky do
kníh. Veľmi ich tešilo, že ich práce - a bolo ich
viac ako 100 - poputujú žiakom do Českej republiky. Tešíme sa na ďalší ročník tejto výmennej
akcie.
Mgr. Švehlová Miroslava

Po letnom období ženy zo Základnej organizácie únie žien Slovenska Košeca naďalej usilovne pokračujú vo svojej činnosti.

V príjemnú decembrovú sobotu sme sa vybrali do Valašských Klobúkov na krásne vianočné trhy nasýtiť sa vianočnou atmosférou.

10. 10. sme si pre naše jubilantky v rámci
mesiaca úcty k starším pripravili posedenie. Jubilantky sa cítili v našom kruhu príjemne. Postarali sa o to svojím programom aj deti zo základnej umeleckej školy, deti zo školského klubu
a spevom aj naše ženy.

Každú prácu treba zhodnotiť. A tak to bolo
aj na stretnutí Únie žien, 7. 12. 2015, na ktorom
predsedníčka organizácie pani Jurenová zhodnotila prácu ZO ÚŽS v Košeci za celý rok. Poďakovala členkám za odvedenú prácu a všetkým
zaželala veľa síl a chuti do ďalšej práce, ale i pohody a priestoru na rozhovory a stretnutia s našimi blízkymi.

Svoju spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi ženy
prejavili zorganizovaním zbierky obnoseného šatstva, ako aj posteľnej bielizne pre nemocnicu.
V októbri tiež naše členky zavítali k ženám,
ktoré sa nachádzajú v penziónoch v Košeci
a v Dubnici nad Váhom, aby im spríjemnili deň
návštevou. Okrem malej pozornosti v podobe
balíčka ich obdarovali oveľa vzácnejšími ľudskými darmi ako sú úsmev, pozornosť a ochota porozprávať sa s druhým človekom. Ženy
v penziónoch boli za túto milú návštevu veľmi
vďačné.
28. 10. sa uskutočnila brigáda na upratovaní domu smútku.
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.

Dňa 26. októbra 2015 si žiaci prvého stupňa už po niekoľkýkrát netradičným spôsobom
pripomenuli Medzinárodný deň knižníc. Cieľom
tohto dňa bolo zábavnými a rozmanitými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k školskej knižnici a k čítaniu. Na toto podujatie sme pozvali starostu obce
Košeca pána Radomíra Brtáňa, pani prednostku OcÚ Mgr. Dianovú Zuzanu a za rodičov Katarínu Briestenskú.
Počas prvých dvoch vyučovacích hodín prebiehala v škole imatrikulácia žiakov 1. a 5. ročníka. Po prvej veľkej prestávke si vyučujúce odviedli určenú triedu na svoje stanovište, kde žiaci plnili jednotlivé úlohy poslucháčov, čitateľov,
ilustrátorov... Prostredníctvom podujatia sa oboznámili s povesťami nášho regiónu, s významnými osobnosťami z histórie našej obce.
Verím, že toto podujatie bolo pre všetkých
zaujímavé a že všetci zúčastnení žiaci si uvedomili, že čítanie je naozajstným zdrojom poznania.
Mgr. Švehlová Miroslava

Výbor OKST Košeca organizuje 6. 1. 2016
t.j. v stredu na sviatok Troch kráľov hviezdicový
výstup na Sokol. Organizátori očakávajú účastníkov výstupu na Sokol od 9,00 hod. do 12,00
hod. Účastníci môžu vystúpiť z Košece, z Ilavy,
z Malého Košeckého Podhradia a od Troch líp.

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 2016 veľa zdravia,
lásky, úspechov a vzájomného porozumenia.
Výbor ZO ÚŽS

Po výstupe na Sokol je možnosť opekania.
Pre každého účastníka
je pripravený pamätný list.
Na Vašu účasť sa teší výbor OKST

V rýchlom slede dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas
sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný, ktorý tok behu trochu spomalí. Prináša nám prívetivosť, láskavosť, potešenie, vzájomnú spolupatričnosť a vôňu vianočných dobrôt.
V nedeľu 13. 12. 2015 sme v priestoroch ZŠ v Košeci spoločne oslávili
také „malé Vianoce“. Celá škola dýchala vianočnou atmosférou. Vianočný
program detí MŠ, žiakov ZŠ a ZUŠ nás potešil a naladil na vianočnú nôtu.
Deti, učitelia, ale aj mnohí rodičia s láskou vyrábali výrobky, ktoré sa predávali na malom vianočnom trhu vytvorenom na školskom dvore. Vzduchom sa šírila vôňa kapustnice, perníkov, zázvorníkov a iných vianočných
maškŕt.

Touto cestou úprimne poďakujeme všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu tohto krásneho dňa. Naše poďakovanie patrí i všetkým, ktorí nás podporili darovaním výrobkov, ale i tým, ktorí si výrobky kúpili. Výťažok z tejto
benefičnej akcie bude použitý na zakúpenie učebných a športových potrieb.
Na záver chceme všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, žiakom, rodičom a priaznivcom školy popriať príjemné vianočné
sviatky, šťastie v duši, pokoj, lásku a pevné zdravie v rodinách.
Rada rodičov

MUŽI

PRÍPRAVKA

DORAST

V IV. ŠTVRŤROKU 2015
SA NARODILI:
----------------------------------Ivan Körmendy a Lilian Bartošová
----------------------------------Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
----------------------------------Irena Kováčová, Karol Bednár,
Mária Mikušová, Vladimír Paseka,
Emília Gábelová, Jozef Bartoš,
Anton Hanták, Anton Gajdoš
a Ľudovít Didek.
----------------------------------ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
----------------------------------70 rokov:
Pavlína Košíková, Mgr. Oľga
Palčeková, Mgr. Elena Pecková
a Margita Urbánková.
75 rokov:
Oľga Kočíková a Helena Pružincová
80 rokov:
Jozefa Paseková, Jolana Jánošíková
a Miloš Gavurník

ŽIACI

Torta od rodičov pre prípravku

Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok 2016
želajú zamestnanci OcÚ,
redakčná rada a starosta obce.

85 rokov:
Anna Pápyová, Božena Predná,
František Hudák a Albín Makás
----------------------------------V IV. ŠTVRŤROKU 2015
OSLÁVILI:
----------------------------------25 rokov spoločného života
- striebornú svadbu manželia:
Ján Palček a Darina rod.
Prostináková, Juraj Čapla a Alena
rod. Jendrolová, Ivan Kalamen
a Alena rod. Palčeková.
50 rokov spoločného života
- zlatú svadbu manželia:
František Laskovič a Jarmila
rod. Fusková.
55 rokov spoločného života
- smaragdovú svadbu manželia:
Ladislav Ďuriš a Marta
rod. Škrábiková.
60 rokov spoločného života
- diamantovú svadbu manželia:
Miloš Gavurník a Magdaléna
rod. Baranová, Emil Procházka
a Mária rod. Kolembusová.
Srdečne blahoželáme

