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ZO DŇA 13. DECEMBRA 2011

Uznesenie č. 193
 OZ schvaľuje poskytovanie príspevku pri 
narodení dieťaťa z rozpočtu obce Košeca 
vo výške 30,00 € na jedno narodené dieťa s 
účinnosťou od 1. 1. 2012, za nasledovných 
podmienok: 
- Príspevok sa vypláca rodičom dieťaťa na
 základe podanej žiadosti (vzor žiadosti je
 prílohou tohto uznesenia) 
- Matka dieťaťa musí mať v čase narodenia
 dieťaťa a podania žiadosti trvalý pobyt na
 území obce Košeca.
- Žiadateľ príspevku (rodič dieťaťa, príp. zá-
 konný zástupca dieťaťa) platí v obci miest-
 ne dane a miestny poplatok za komunálny
 odpad a drobný stavebný odpad a na tých-
 to daniach a poplatkoch nemá ku dňu po-
 dania žiadosti žiadne nedoplatky. 
- Príspevok sa vypláca len na dieťa narode-
 né na území SR.
- Súčasťou žiadosti o príspevok pri narodení
 dieťaťa sú doklady uvedené v žiadosti.

Uznesenie č. 194
 Príspevok na ošatenie pre speváčky pri 
ZPOZ vo výške 160,- €.

ZO DŇA 19. JANUÁR 2012

Uznesenie č. 6/2012
OZ schvaľuje výšku príspevku:
 a) pre „Svojpomocný Klub Stomikov ILCO
  Ilava“ vo výške 30,- €
  Za: 9, Proti: 0,Zdržal sa: 0
 a) Športový klub Nozdrovice vo výške
  500,- €
  Za: 9, Proti: 0,Zdržal sa: 0
 b) Futbalový klub Košeca vo výške 9.025,- €
  Za: 9, Proti: 0,Zdržal sa: 0

 c) Odbor klubu slovenských turistov vo výš-
  ke 1.000,- €
  Za: 9, Proti: 0,Zdržal sa: 0
 d) Združenie záhradkárov Košeca vo výš-
  ke 400,- €
  Za: 7, Proti: 2 (Ing. Kantoríková, Bc. On-
  drejka), Zdržal sa: 0
 e) Dychová hudba Košečanka vo výške
  200,- €
  Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0
 f) ZO ÚŽS Košeca vo výške 1.500,- €
  Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0
 g) Klub dôchodcov Košeca vo výške 500,- €
  Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Mgr. Palče-
  ková)
 h) Základná organizácia zdravotne postih-
  nutých Ilava vo výške 100,- €
  Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0
 i) Príspevky budú organizáciám, okrem or-
  ganizácií uvedených v bodoch a, f, i vy-
  platené max. do výšky 70% zo schvále-
  nej výšky. Zostatok príspevku bude
  môcť byť čerpaný po prehodnotení roz-
  počtu obce za 1. polrok 2012.
  Za: 4, Proti: 5 (Bc. Ondrejka, Mgr. Popo-
  vičová, Surový, Mgr. Pajgerová, Mgr.
  Palčeková) 

Uznesenie č. 8/2011
 OZ ruší uznesenie č. 155/2011 zo dňa 22. 
septembra 2011 

ZO DŇA 23. FEBRUÁR 2012

Uznesenie č. 15/2012
 OZ neschvaľuje vyrovnaný rozpočet obce 
na rok 2012 v predloženej forme.
Bežné príjmy a výdavky vo výške 1.105.185,- €,
kapitálové príjmy a výdavky vo výške 0,- €.

Uznesenie č. 16/2012
 OZ ukladá hlavnej kontrolórke preverenie 
položky mzdy za rok 2011 v členení tarifné 
platy, osobné ohodnotenie a odmeny prípad-
ne na aký iný účel bola táto položka čerpa-
ná.

Uznesenie č. 19/2012
 OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlav-
nej kontrolórky obce na I. polrok 2012.

Uznesenie č. 22/2012
OZ 
 a) schvaľuje uzavretie darovacej zmluvy
  B-2011/1736-036124656 medzi darcom
  Ústavom informácií a prognóz školstva
  a obdarovaným Obcou Košeca v zmys-
  le predloženého návrhu. 
 b) prijíma tento dar.

Uznesenie č. 23/2012
 OZ schvaľuje cenník služieb poskytova-
ných obcou Košeca a poplatky za využívanie 
verejného priestranstva na území v obci Ko-
šeca s účinnosťou od 1. 3. 2012.

Uznesenie č. 24/2012
OZ schvaľuje odstúpenie člena komisie kul-
túry p. Jany Gábelovej a schvaľuje nového 
člena komisie Pavlínu Turzovú.

ZO DŇA 22. MARCA 2012

Uznesenie č. 37/2012
 OZ schvaľuje rozpočtový výdavok v po-
ložke 01.1.1.6-611-41 Funkčný plat zamest-
nancov obecného úradu  vo výške 80.000,- €. 
Vzniknutú úsporu vo výške 10.000,- € zaradiť 
do vytvorenej položky Rezerva.



 Dňa 2. 2. 2012 približne okolo 14:52 bol na 
linku tiesňového volania ohlásený požiar výrob-
nej haly v obci Košeca (okres Ilava) v areáli bý-
valého PD Košeca. 
 Na miesto udalosti bolo okamžite vyslaných 
niekoľko príslušníkov z OR HaZZ v Trenčíne z 
HS v Dubnici nad Váhom. Prvotným priesku-
mom bolo zistené, že sa jedná o požiar v pries-
toroch fi rmy na likvidáciu plastových odpadov. 
Požiar vznikol tak, že sa zatiaľ z nezistených prí-
čin vznietili plastové palety vedľa sídla fi rmy. Od 
horiacich plastových paliet sa okamžite vznie-
tila aj drevená strecha. Táto strecha skrývala 
skryté ohniská, ktoré museli hasiči vyhľadávať 
pomocou termokamery. Podľa výpovedí niekto-
rých svedkov udalosti, sa požiar najprv snažili 
uhasiť aj zamestnanci fi rmy, ale skôr sa im zda-
lo, že hasiaci prístroj požiar len podporil a preto 
sa rozhodli okamžite kontaktovať Hasičský a zá-
chranný zbor SR. Na mieste udalosti zasaho-
valo osem hasičských vozidiel a to: 1x T-815 
SkyLift Bronto (HS Trenčín),  1x T-148 KHA (HS 
Púchov), 1x MB Vario (HS Dubnica nad Vá-
hom), 1x MB Atego (HS Dubnica nad Váhom), 
2x Iveco Trakker (HS Trenčín), 1x Iveco Trakker 
(HS Dubnica nad Váhom), 1x Škoda Fabia (KR 
HaZZ v Trenčíne).
 Po uhasení požiaru sa jednotky vrátili späť na 
základňu v čase 18:11 hod. Príčina vzniku po-

žiaru je v štádiu vyšetrovania. Majiteľ však ne-
vylúčil úmyselné konanie neznámej osoby, pre-
tože v tomto objekte už zamestnanci nedávno 
hasili požiar sena v malom rozsahu, ktorý vzni-
kol vedľa sídla tejto fi rmy vraj od  ostatkov ta-
bakového výrobku od mladistvých osôb, ktoré 
sa občas zdržiavali v blízkosti objektu. Pri tom-
to zásahu nedošlo ani  k poškodeniu techniky 
HaZZ ani k poškodeniu zdravia jednotlivých 
príslušníkov zboru.

Lukáš Beták
Zdroj: www.protipoziarne.sk

Uznesenie č. 38/2012
Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo: 
 - Návrh rozpočtu Obce Košeca na rok
  2012 a návrh viacročného rozpočtu na
  roky 2013 a 2014 
 - Pozmeňujúce návrhy poslancov k návr-
  hu rozpočtu Obce Košeca na rok 2012 
 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návr-
  hu rozpočtu Obce Košeca na rok 2012 
  a k návrhu viacročného rozpočtu na ro-
  ky 2013 a 2014 

Berie na vedomie: 
 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
  rozpočtu Obce Košeca na rok 2012 
 - Viacročný rozpočet Obce Košeca na ro-
  ky 2013 a 2014
Schvaľuje: 
 - Rozpočet Obce Košeca na rok 2012 v
  zmysle priloženého dokumentu

Uznesenie č. 47/2012
OZ - Schvaľuje: investíciu vo výške 2.600,- € na
 zakúpenie skladacích stolov v počte 40

 kusov do objektov - kultúrny dom, požiarna
 zbrojnica a zasadačka OcÚ.
Poveruje: starostu obce Košeca na vykona-
 nie potrebných krokov k ich zakúpeniu.

Uznesenie č. 48/2012
OZ schvaľuje:
 a) vybudovanie vlastnej studne pri budove
  zasadačky oproti OcÚ
 b) fi nančné výdavky na nákup materiálu a
  realizáciu prác súvisiacich s vybudova-
  ním studne do výšky 2.000,- €

1.  Obecné zastupiteľstvo ustanovuje kontrolnú a iniciatívnu
 komisiu v zložení:
  Brtáň Radomír - starosta
  Mgr. Švehlová Miroslava - zástupca starostu
  Ing. Katarína Mináriková - hlavná kontrolórka
  Surový Jozef - predseda komisie pre ŽP
  a Palček Jaroslav, ktorej zasadnutie sa bude uskutočňovať
  podľa potreby.

2. V mesiaci apríl sa doporučuje vykonať na úseku 
A. Verejná zeleň
 Park, cintorín, iné zelené plochy, vyhrabanie, pohnojenie, pre-
 strihanie a ošetrenie drevín, okopanie kríkov, atď. Práce vyko-
 najú: členovia KZ, členky ÚŽ, žiaci ZŠ
 Zodpovední: Ing. Mináriková Katarína, Hudák Ladislav, Ing. Ju-
 renová Eva a Mgr. Švehlová Miroslava

B. Športový areál
 Úprava trávnatej plochy, svahov, ošetrenie drevín a celková
 údržba budov a objektov zabezpečí podľa náplne práce správ-
 ca ŠA. Ohradenie ihriska v časti obce Prúdy a zabezpečenie
 toalety.
Zodpovedný: starosta obce

C. Komunikácie a chodníky
 Zabezpečiť zametanie chodníkov a MK, odstránenie nánosov

 na krajniciach MK a oprava výtlkov na MK.
 Zodpovední: starosta a zástupkyňa starostu

D. Budovy v správe obce
 Zabezpečiť vyčistenie a údržbu kultúrneho domu, domu smút-
 ku, malej zasadačky pri OcÚ - zabezpečiť vodu, Požiarnej
 zbrojnice.
 Zodpovední: pp. Hudák Ladislav, Ing. Jurenová Eva, Bugala
 Pavol ml., starosta a zástupkyňa starostu
 V časti obce Nozdrovice upratať Osvetovú besedu a jej okolie
 Zodpovedná: Mgr. Palčeková Júlia

E. Vodné toky
 Zabezpečiť vyčistenie vodných tokov v obci Košeca a v časti
 Nozdrovice.
 Zodpovední: pp. Opát Anton, Surový Jozef
 Turisti zabezpečia vyčistenie horských studničiek.
 Zodpovedný: Surový Jozef

F. Zabezpečiť:
 Údržbu areálu ZŠ a MŠ
 Zodpovedné: Ing. Jurenová Eva a Sláviková Jana st.
 Vývoz konárov a domového odpadu
 Zodpovední: Palček Jaroslav a starosta obce

Vypracovala: Mgr. Švehlová Miroslava

,,DNÍ ZVÝŠENEJ PRACOVNEJ AKTIVITY“ VYHLÁSENEJ OBCOU KOŠECA NA MESIAC APRÍL 2012



 Väčšie množstvo slnečných lúčov a teplejšie 
počasie sú signálom toho, že prišla jar a začí-
na sa preberať k životu nová vegetácia, pričom 
zostatky tej minuloročnej v podobe suchej trá-
vy, lístia a ihličia bránia jej rýchlejšiemu rozvoju. 
Nieketorí občania sa mylne domnievajú, že ploš-
ným vypaľovaním pozostatkov starej vegetácie 
urýchlia prirodzený proces premeny prírody. V 
mnohých prípadoch je toto vypaľovanie príčinou 
vzniku lesných požiarov so značnými materiál-
nymi škodami a častokrát i s vážnym zranením 
osôb. Neuvedomujú si, že vypaľovanie trávna-
tých porastov a takáto likvidácia odpadu z lís-
tia, trávy a konárov zo záhrad ako i spaľovanie 
trávy, krovitých a lesných porastov sú nezákon-
né. Ministerstvo životného prostredia spolu s 
Hasičskými a záchrannými zbormi apelujú na 
občanov a širokú verejnosť, aby sa spaľovaniu i 
vypaľovaniu vyhli, pretože nielen že ničí životné 
prostredie a môže spôsobiť obrovské hospodár-
ske škody, ale ohrozuje i ľudské životy. 
 Laická predstava ľudí o tom, že požiarom 
prírodu „naštartujú”, je mylná. Hospodári často 
argumentujú tým, že po vypálení lepšie rastie 
tráva. Je to r nezmysel tak ako všetky ostatné 
argumenty obhajujúce vypaľovanie. Tráva, kto-
rá sa objaví po vypálení, tam bola aj predtým. 
Práve poškodením nových výhonkov požiarom 
dochádza k nadmernému čerpaniu zásobných 
látok a k oslabovaniu trávnych porastov. A práve 
poškodené pozemky sú vynikajúcou pôdou pre 

šírenie burinných druhov a inváznych rastlín.
 „Jarné vypaľovanie trávy postihuje nielen 
pôdne mikroorganizmy, ale aj mäkkýše, motýle,
obojživelníky, plazy a vtáctvo hniezdiace na ze-
mi a v krovitých porastoch. „Mnohé tieto druhy 
sú súčasťou biologickej ochrany ekosystémov a 
narušením rovnováhy vypaľovaním dochádza k 
premnoženiu škodcov v poľnohospodárskych 
kultúrach, v lúčnych a lesných ekosystémoch. 
Musíme si uvedomiť, že pri horení starej trávy
(zotrvaní požiaru na mieste) vzniká teplota okolo 
600 - 800 oC s niekoľkými vplyvmi: pôsobením 
priameho ohňa je zničených 100 % všetkých 
vývojových štádií hmyzu do výšky 100 cm nad 
povrchom pôdy, dochádza k 70 - 80 % - nému 
zničeniu jedincov, nachádzajúcich sa mimo oh-
niska požiaru, k zničeniu 50 - 70 - tich percent 
jedincov vplyvom zvýšenej teploty a dymových 
splodín vo výške 1 až 3 m nad povrchom, zániku 
10 % jedincov do hĺbky 2 - 3 cm pod povrchom 
pôdy. Ak v rastlinných spoločenstvách podporu-
je vypaľovanie rozširovanie burinných druhov, aj 
v prípade hmyzu dochádza k podpore odolných,
ľahko a vo veľkých množstvách sa rozmnožu-
júcich druhov, ktoré zväčša škodia nielen v po-
stihnutom ekosystéme, ale aj v okolitých eko-
systémoch polí, intenzívnych pasienkov a po-
dobne,” argumentuje Rudolf Pado, predseda 
OZ TATRY.
 Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov 
a zakladanie ohňa v priestoroch a na miestach, 

kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu zakazujú nie-
ktoré ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny a zákon o ochrane 
pred požiarmi č.314/2001 Z.z. v znení neskor-
ších predpisov. Porušenie zákona môže stáť ob-
čana až 331 eur. Ak by sa takéhoto priestupku 
dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba - 
podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až do výšky 
16 596 eur.
 Naša obec chce predchádzať zbytočnému 
vypaľovaniu a spaľovaniu trávy a stromových 
porastov, ponúka alternatívu - poskytnutie obec-
ného drtiča, ktorý z vášich orezaných konárov 
vyrobí bioodpad vhodný do kompostoviska. V 
prípade, že kompostovisko nevlastníte, máte 
možnosť po dohode s pracovníkmi zberného 
dvora OcÚ priviezť orezané časti stromov a 
kríkov na to určené priestranstvo za miestnou 
tehelňou.
 Založenie ohňa na záhrade či v prírode za 
účelom opekania nie je zakázané, ale osoba za-
kladajúca oheň musí dodržať niektoré bezpeč-
nostné pravidlá. Pokiaľ chceme predísť rozsiah-
lym hospodárskym škodám, nezakladáme oheň 
za nepriaznivého veterného počasia. Ak sa roz-
hodneme zakladať oheň, treba ohraničiť ohnis-
ko vyhĺbeninou, pripraviť si jednoduché haseb-
né prostriedky (hlinu, vodu,hasiaci prístroj). Po 
ruke by mal byť mobilný telefón pre prípadné 
privolanie hasičov alebo prvej pomoci.

Počet zapísaných voličov:  2146
Počet zúčastnených voličov: 1430
Percentuálna účasť:  66,63%

Počet platných hlasov:  1402
Voľba poštou:   3 voliči

11 SMER - sociálna demokracia      876 62,48
  5 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti    119 8,49
  2 Kresťanskodemokratické hnutie     100 7,13
  4 Slovenská národná strana         85 6,06
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  6 Sloboda a solidarita          48 3,42
  7 Právo a spravodlivosť          33 2,35
22 SDKÚ - Demokratická strana        32 2,28
25 Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej     18 1,28
18 Ľudová strana HZDS          16 1,14
12 Zmena zdola,  Demokratická únia Slovenska    13 0,93
17 99% - občiansky hlas          13 0,93
16 Most - Híd             10 0,71
  1 Zelení                6 0,43

  3 Strana demokratickej ľavice          6 0,43
10 Ľudová strana naše Slovensko          6 0,43
14 Komunistická strana Slovenska          5 0,36
  9 Strana zelených             4 0,29
13 Národ a spravodlivosť - naša strana        4 0,29
20 Robíme to pre deti - SF            4 0,29
23 Strana občanov Slovenska           2 0,14
15 Strana Rómskej únie na Slovensku         1 0,07
19 Strana + l hlas              1 0,07
  8 Náš kraj               0 0,00
21 Obyčajní ľudia              0 0,00
24 Strana maďarskej koalície           0 0,00
26 Strana živnostníkov Slovenska          0 0,00

Navštívil vás už podomový predajca? Boli ste prekvapení, čo všetko 
vám ponúkol?
 Ponuky vysávačov, kníh a „výhodných“ paušálov vystriedala ponuka 
zmlúv na dodávku energií. Cieľovou skupinou sú najčastejšie starší 
občania.
     Skúsenosti zákazníkov potvrdzujú, že niektorí podomoví predajcovia 
vedia byť pri obchádzaní domácností v skutku vynaliezaví. Často zvolia 
agresívne predajné techniky, takže sú schopní obalamutiť aj skúsených 
občanov. Sľuby o nižších cenách vyzerajú často veľmi lákavo, ale realita 
môže byť úplne iná. Niektorí predajcovia neraz používajú triky a zavádzajú 
klientov - sú totižto platení za počet podpísaných zmlúv.

Viete čo podpisujete?
     Bežný postup niektorých podomových predajcov elektriny začína ozna-
mom v obecnom rozhlase, že prišli energetici a že obyvatelia si majú pri-

praviť faktúry, lebo sa budú znižovať mesačné zálohy a treba podpísať 
nové zmluvy. Z chovania predajcu je často veľmi ťažké zistiť, pre ktorého 
dodávateľa elektriny pracuje. Nezabúdajte, že ako odberateľ máte právo 
si overiť, ktorú konkrétnu spoločnosť predajca zastupuje. Niektorí podo-
moví predajcovia sa zvyknú vydávať za vášho súčasného dodávateľa 
elektriny a ponúkajú vám jednoduchú a rýchlu zmenu ceny. Stačí jeden 
podpis na formulár a mesačne vraj ušetríte niekoľko percent z vašej fak-
túry.

Čo vám však predajcovia „zabudnú“ povedať?
 Niekedy práve to, čo je v zmluve najdôležitejšie: doba viazanosti 
zmluvy, skutočná totožnosť predajcu a fi rmy, ktorú zastupuje, skryté po-
platky, o ktorých sa dozviete až pri prvej fakturácii, alebo to, že ponúkaná 
zľava sa týka približne len polovice celkovej ceny na faktúre - ceny do-
dávky.

POČET PLATNÝCH HLASOV PRE JEDNOTLIVÉ STRANY:

NEPODPISUJTE ZMLUVY S PODOMOVÝMI PREDAJCAMI MEDZI DVERAMI



 Práca výboru Klubu dôchodcov sa riadila 
schváleným plánom činnosti, ktorý sme sa sna-
žili dôsledne plniť a doplňovať o nové aktuálne 
veci.
 Každý člen výboru bol zodpovedný za svoj 
úsek klubovej práce a svoju skupinu, ktorú mu-
sel oboznámiť s úlohami, ktoré vyplývali z uzne-
sení výboru na zabezpečenie splnenia jednotli-
vých podujatí. Pri hodnotení práce členov výbo-
ru a revíznej komisie bolo konštatované, že sta-
novené úlohy boli priebežne plnené a splnené.
 Klub dôchodcov má za sebou 13 rokov 
úspešnej existencie. Svojou činnosťou sa sna-
žíme vytvárať dobré vzťahy nielen medzi členmi 
klubu, ale aj s ostatnými občanmi a organizácia-
mi pôsobiacimi v našej obci.
 Určitou spokojnosťou nás môže napĺňať sku-
točnosť, že klub funguje a je schopný pripraviť 
pre svojich členov veľa hodnotných stretnutí a 
podujatí.

V uplynulom období výbor v spolupráci s 
členmi klubu pripravil:
 - 1 výročnú členská schôdza
 - 11 zasadaní výboru s predsedom a revíz-
  nou komisiou
 - 10 posedení pre členov a jubilantov klubu
  dôchodcov pri priemernom počte cca 30
  členov.
 Ďalšími akciami, ktoré sme uskutočnili bolo 
posedenie na štadióne, ktorého sa zúčastnilo 
celkom 65 dôchodcov - členov nášho klubu a 
družobného klubu dôchodcov z Dubnice nad 
Váhom, čo nasvedčuje tomu, že je táto akcia 
veľmi obľúbená. Pozdraviť nás prišiel aj staros-

ta obce. Naším obľúbeným podujatím je i po-
sedenie pri jedličke s návštevou Mikuláša jeho 
spoločníkov anjela a hlavne šibalského čerta 
spojené s rozdávaním drobných darčekov.
 Pútavými sú pre našich členov i zájazdy do 
termálnych kúpeľov, ktorými si regenerujeme a 
upevňujeme svoje zdravie. Zorganizovali sme 
päť zájazdov, jeden do Podhájskej a štyri do 
Malých Bielic, ktoré boli na spiatočnej ceste 
spojené s nákupom ovocia.
 Okrem uvedených akcií sme sa zúčastnili 
návštevy materskej školy pri príležitosti prezen-
tovania fašiangových zvykov a spevov v obci, 
osláv oslobodenia obce, stavania mája, MDŽ, 
MDD, osláv SNP, Dňa matiek, Stretnutia troch 
generácií, dvoch posedení pri výbornom guláši, 
ktorý nám už tradične pripravujú páni Silvester 
a Rudolf.
 Náš klub spolupracuje s klubom dôchodcov 
č. 1 v Dubnici nad Váhom, s ktorým máme veľmi 
dobré vzťahy. Členovia klubov sa stretajú osob-
ne i na spoločných podujatiach. 
 Veľmi dobrú spoluprácu má klub aj s Úniou 
žien Slovenska, v rámci ktorej sa i naše členky 
spolupodieľali na činnosti, organizovaní a za-
bezpečovaní niektorých akcií - rozprávkového 
lesa a stretnutia troch generácií. Veľmi dobré 
vzťahy máme i so Združením záhradkárov Ko-
šece.
 Klub dôchodcov spolupracuje aj s Obecným 
úradom a Obecným zastupiteľstvom. Na pose-
denia klubu pozývame pána starostu a poslan-
cov obecného zastupiteľstva, vzájomne sa in-
formujeme o dianí v obci a tým prispievame k 
riešeniu vzniknutých problémov.

 V rámci svojich schopností a možností sa 
členovia klubu podieľajú na plnení úloh obce a 
volebného programu, hlavne pri upratovaní cin-
torína. Klub dôchodcov spolupracuje so školský-
mi zariadeniami v obci hlavne v oblasti kultúry.
Klub dôchodcov v našej obci má k dnešnému 
dňu 109 platiacich členov, ktorí členskými prí-
spevkami okrem dotácie poskytnutej obecným 
úradom hradia celkovú činnosť klubu. Okrem 
uvedených fi nančných prostriedkov získava klub 
ešte ďalšie prostriedky organizovaním rôznych 
prezentácií výrobkov od fi riem a dílerov. Treba 
touto cestou poďakovať všetkým dôchodcom, 
ktorí sa zúčastnili týchto podujatí, čím pomohli 
klubu ale i sebe najmä získaním nových vedo-
mostí z oblasti zdravej výživy a bývania.
 Navštevujeme i našich členov, ktorí sa ocitnú 
v liečebných zariadeniach a malými pozornos-
ťami a prítomnosťou prispievame k ich čo naj-
rýchlejšiemu návratu medzi svojich príbuzných 
a aj medzi nás. Pri životných jubileách našich 
členov sa snažíme všetkých pozdraviť kytičkou 
kvetov a s prianím dobrého zdravia popriať ešte 
dlhé roky v klube dôchodcov.
 Klubové posedenia sú organizované každú 
prvú stredu v mesiaci. Stretnutia bývajú na veľ-
mi dobrej spoločenskej a kultúrnej úrovni. Vy-
značujú sa priateľskou a srdečnou atmosférou. 
Z každého zasadania výboru je vedený zápis o 
prejednávaných veciach s určením zodpoved-
nosti za ich realizáciu.
 Záverom by som vám všetkým chcel popriať 
v tomto roku veľa zdravia, šťastia a nech sa vám 
splnia všetky vaše želania a priania.

Pavol Bugala, predseda klubu

 Obecný úrad Košeca v spolupráci so sociál-
nou komisiou s účinnosťou od 1. 1. 2012 vyplá-
ca príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 30,- € 
na jedno narodené dieťa pri dodržaní týchto pod-
mienok:

• Príspevok sa bude vyplácať rodičom dieťa-
 ťa na základe podanej žiadosti v podateľni
 Obecného úradu. Tlačivo žiadosti dostanete
 na OcÚ a nájdete ho aj na webovej stránke
 obce v podstránke Občan - Tlačivá a doku-
 menty - Rôzne.

• Matka dieťaťa musí mať v čase narodenia
 dieťaťa trvalý pobyt na území obce Košeca.

• Žiadateľ príspevku platí v obci miestne dane
 a miestny poplatok za komunálny odpad a

 na týchto daniach nemá ku dňu podania žia-
 dosti žiadne nedoplatky.

• Príspevok sa bude vyplácať len na dieťa na-
rodené na území SR.

• Súčasťou žiadosti o príspevok budú dokla-
dy uvedené v žiadosti:

1. občiansky preukaz žiadateľa

2. rodný list dieťaťa (detí) - fotokópia

3. fotokópia identifi kačnej kartičky majiteľa
 bankového účtu (v prípade spôsobu výplaty
 na účet)

 Aké sú riziká?
• dohodnutá cena v konečnom dôsledku nemusí byť nižšia
• zmluvne sa zaviažete na dlhé obdobie (pri predčasnej výpovedi zmlu-
 vy od vás môže nový dodávateľ žiadať vysoké pokuty)
• skryté zmluvné poplatky (spoplatnenie služieb, ktoré sú u súčasného
 dodávateľa zadarmo; aktivácia služby, ktorú ste si nevyžiadali,...)
• nedostatočná zákaznícka starostlivosť (neexistencia zákazníckych
 centier, nedostupná zákaznícka linka, chybná fakturácia,...)
 
Ako sa brániť?
• Nič nepodpisujte hneď - vždy si podpis zmluvy dobre rozmyslite a
 nenechajte sa do ničoho nútiť
• Poraďte sa so známymi alebo na zákazníckej linke vášho súčasného
 dodávateľa
• Zvážte výhody súčasného dodávateľa - Naozaj sa oplatí pre 1,- €

 mesačne prísť o spoľahlivého dodávateľa a nadštandardné zákazníc-
 ke služby?

Uvedomujte si svoje spotrebiteľské práva!
• právo na informácie
• právo výberu
 
 Využitím týchto základných práv sa môžete vyhnúť unáhlenému 
a často zlému rozhodnutiu.

Viac informácií o podomovom predaji nájdete na:
• www.sse.sk/podomovypredaj
• zákazníckej linke SSE pre domácnosti: 0850 111 468; 0906 252 525
• e-mailovej adrese: domacnosti@sse.sk



 Už tretíkrát Združenie záhradkárov Košeca usporiadalo v našej obci „Maškarný 
ples”. Vybrať zo 42 masiek najkrajšiu bolo pre porotu, zostavenú z hostí z Klobušíc, 
veľmi ťažké, pretože všetky masky boli veľmi pekné a originálne.

Porota nakoniec rozhodla takto:
 1. miesto : Arab
 2. miesto : Čertica
 3. miesto : Pirát

 Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na obnovení tejto peknej tradície, ktorá 
sa už stala súčasťou kultúrneho života v obci.

 Dňa 19. decembra 2011 sa vybraní žiaci 2. stupňa Základnej školy s 
materskou školou v Košeci zúčastnili besedy so známym spisovateľom a 
zberateľom ľudových povestí Milanom Húževkom.
 Prezradil im veľa o svojom živote, žiaci sa dozvedeli mnoho zaujíma-
vostí o jeho tvorbe i záľubách. Okrem písania, ktoré by za nič nevymenil, ho 
baví hlavne poľovníctvo, založil folklórny súbor Váh v Púchove... Jeho život 
je pestrý.
 Autor regionálnych povestí ochotne prítomným žiakom odpovedal na 
ich otázky a po skončení besedy si mohli zakúpiť knihy, ktoré im s radosťou 
podpísal. Beseda žiakov veľmi zaujala a podnietila ich k vlastnej tvorbe

 Dňa 12. 2. 212 sa v KD v Košeci za prítom-
nosti zástupkyne starostu, zástupcov spoločen-
ských organizácií a organizácií ÚŽS z niekto-
rých susedných obcí a z Ilavy konala výročná 
členská schôdza ZO ÚŽS v obci.
 Pri hojnej účasti obyvateliek Košece a Noz-
drovíc bola po peknom kultúrnom programe, 
ktorý predviedli deti z MŠ a členky ženského 
spevokolu pri Kultúrnej komisii v Košeci prítom-
ným predložená správa o činnosti za uplynulý 
kalendárny rok, správa o hospodárení, správa 
revíznej komisie a tiež Plán práce na rok 2012.
 Hlavným bodom programu však bola voľba 
novej predsedníčky, tajomníčky a výboru  ÚŽS 
v Košeci. Po viac ako štyroch desaťročiach na 
čele únie žien sa pani Vetríková Ľudmila roz-
hodla odísť z postu predsedníčky a svoju funk-
ciu zveriť mladším. Tento fakt bol pre niektorých 
veľkým prekvapením. Za záslužnú prácu pre 
našu obec chceme aj touto cestou našej Milke 

vysloviť veľké poďakovanie a do budúcnosti  jej 
všetci želáme veľa ďalších  rokov, veľa šťast-
ných krokov, veľa dobrých vecí ...
 Funkciu tajomníčky sa tiež rozhodla odov-
zdať svojej nástupkyni pani Pekaríková Betka. 
Svoju prácu vykonávala dlhé roky zodpovedne, 
k spokojnosti všetkých. Patrí jej za to poďako-
vanie celého výboru ZO ÚŽS. Prajeme jej veľa 
zdravia, spokojnosti a dobrého života.
 Do funkcie novej predsedníčky ZO ÚŽS v 
Košeci bola plénom jednohlasne zvolená Ing. 
Jurenová Eva, riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca. Do 
veľmi náročnej práce, ktorá ju čaká jej prajeme 
v dobrom zdraví veľa rokov medzi nami, lebo 
veľa sily aj elánu treba na plnenie plánu. Do 
funkcie tajomníčky bola zvolená Mgr. Vojteková 
Eva, učiteľka ZŠ s MŠ Košeca.
Všetko dobré do novej funkcie.

Rapantová Eva
členka výboru ZO ÚŽS

 V termíne od 13. do 17. februára sme sa my, žiaci 7. a 8. ročníka pod vedením 
pani učiteliek Mgr. Galanskej, Mgr. Pajgerovej a Mgr. Čepelovej zúčastnili lyžiarske-
ho výcviku na Čertove. 
 Ubytovaní sme boli v hoteli František. Tí, čo vedeli lyžovať sa lyžovali na ne-
ďalekom strmšom kopci, tí, čo si ešte neboli istí svojimi schopnosťami na miernom 
svahu a tí, čo na lyžiach ešte nikdy nestáli na veľmi miernom kopčeku, takmer na 
rovine. Postupne sa však i začiatočníci naučili pridávať rýchlosť, brzdiť, každý si 
osvojil svoj lyžiarsky štýl a po dvoch dňoch už všetci sami lyžovali dolu svahom. Keď 
nám neprialo počasie, nahradili sme lyžovanie spúšťaním sa na boboch, lopatách 
a guľovaním.
 Každý deň sme si po lyžovaní pripravili vlastný zábavný program. Dva večery 
si naše unavené svaly oddýchli v bazéne, tí, ktorí majú radi súťaže sa zapojili do 
turnajov v stolnom tenise a v stolnom futbale. 
 Pani učiteľky sa nám venovali, učili nás lyžovať a zdokonaľovať sa v lyžovaní. 
Boli milé a prívetivé, užili sme si s nimi veľmi veľa zábavy. Za všetkých žiakov im zo 
srdca ďakujeme.
 Ďakujeme tiež Rade rodičov pri ZŠ s MŠ Košeca za fi nančný príspevok na do-
pravu.

Michaela Zermeghová, žiačka 8. B triedy  



 V rámci výchovy a vzdelávania nezabúda naša 
škola ani na prevenciu. Prostredníctvom besied, 
prednášok a rôznych aktivít sa snažíme vychovávať 
našich žiakov  a aj takýmto spôsobom predchádzať 
negatívnym javom a negatívnemu správaniu.

 V mesiacoch november a december sa v škole
realizoval Preventívny program Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky s názvom: „Emka to vie...“ so 
žiakmi 3. a 4. ročníka. Realizovala ho Mgr. Erika 
Prostredná z Centra pedagogicko-psychlogického 
poradenstva a prevencie z Dubnice nad Váhom. Na 
siedmich stretnutiach bola venovaná pozornosť na-
sledovným problematikám:

 V rámci programu žiaci riešili rôzne úlohy, disku-
tovali, vytvárali postery... Preventívny program bol 
ukončený 14. 12. 2011 v spolupráci s políciou, kedy 
strážmajster Martin Kebísek zrealizoval s deťmi tému 
Bezpečnosť na cestách zameranú na dopravnú vý-
chovu.

Mgr. Eva Vojteková, výchovný poradca

 A nám sa to aj dňa 24. marca 2012 podarilo. Jej krásu mali možnosť obdivovať žiaci turistic-
kého krúžku pri ZŠ s MŠ v Košeci spoločne aj s rodičmi.
 Počas exkurzie sme prešli 54 poschodí, viac ako 400 schodov a videli snáď všetko, čo baňa 
Wlieliczka (Poľsko) turistom ponúka.
 Banské stroje, ťažobné komory, podzemné jazierka so slanou vodou. Upútali nás podzemné 
kaplnky so sochami vyrobené samozrejme zo soli. Je tu soľná socha pápeža Jána Pavla II., 
Mikuláša Koperníka, kráľa Kazimíra Veľkého a kráľovnej Kingi. Okrem krásnych sôch sme videli 
aj reliéf Posledná večera, ktorý je tiež vytesaný zo soli.
 V závere exkurzie sa nám o dobrú náladu postaral 700-ročný duch bane Skarbnik (Poklad-
ník). Na stretnutie s ním a na krásu bane budeme dlho spomínať.

Mgr. Švehlová Miroslava

Počítačová závislosť

Krádeže

Ako vyhľadať pomoc

Úlohy rodina

Šikanovanie

Obchodovanie s ľuďmi

Bezpečnosť na cestách

 Nastalo zimné dobie, krátke dni, dlhé zimné večery. V 
dnešnej modernej dobe nám dlhé chvíle vypĺňa najmä tele-
vízia alebo počítač. No nebolo to tak vždy. Dlhé zimné ve-
čery patrili v minulosti páračkám, drápačkám peria, tkaniu 
kobercov, vyšívaniu i pleteniu košíkov. 
 Aby naše ženy netrávili svoj voľný čas iba pozeraním 
televíznych seriálov, zorganizoval výbor ZO ÚŽS v Koše-
ci kurz pletenia košíčkov z pedigu, ktorý sa uskutočnil dva
piatkové februárové večery v budove základnej školy. 
 O tento kurz prejavili členky veľký záujem a všetky, kto-
ré prišli a  na chvíľu sa vrátili do školských lavíc, neoľutovali. 
Kurz pod vedením Mgr. Kútnej Lenky z Púchova  bol naozaj 
veľmi zaujímavý a z rúk našich členiek vyšli naozaj podare-
né kúsky výrobkov - košíčkov rôznych tvarov a veľkostí.
 Dúfame, že nadobudnuté skúsenosti budú naše ženy 
ďalej rozvíjať počas ďalších dlhých zimných večerov aj do-
ma a vlastnoručne vyrobené košíčky im budú robiť radosť.



 Nedeľa 12. 2. 2012 bola krásna, slnečná, ale ortuť na teplomere 
klesla hlboko pod nulu. No ani toto mrazivé počasie neodradilo Ko-
šeckú dychovku od zámeru pokračovať v tradícii fašiangových zvykov 
v našej obci. Už predpoludním začala vyhrávať po dedine a pozý-
vala všetkých, aby sa prišli 18. februára do DK zabaviť, pochovať basu 
a hlavne pozrieť si tradičné “košecké tance”. Tie sa zachovali vďaka 
staršej generácií, ktorá ich postupne odovzdáva mladším. Preto nás 
nesmierne teší, že 9 párov mladých ľudí ochotne prevzalo štafetu od 
svojich predchodcov a tance si nacvičili. Zopár maličkých začiatočníc-
kych chýb, spôsobených trémou, im prítomní diváci určite odpustili. 
Elán a nadšenie tanečníkov totiž presvedčili všetkých, že i dnešná mlá-
dež je ochotná prijať dedičstvo po predkoch a svoj voľný čas venovať 
osvojeniu si týchto tradícií a zvykov. Kultúrna komisia pri OcÚ v Košeci 
im za ich ochotu spolupracovať ďakuje.
 Poďakovanie patrí aj Košeckej dychovke a všetkým, ktorí pomohli 
pri organizovaní fašiangovej zábavy. Teší nás, že snahu zachovať tra-
dície našich predkov prejavili aj tí, ktorí sa tento rok prišli do kultúrneho 
domu zabaviť a povzbudiť našich začínajúcich tanečníkov. Veríme, že 
tomu bude tak aj o rok.

Kultúrna komisia

 V dňoch 25. a 26. januára 2012 sa v budove materskej školy 
uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Košeca pre školský 
rok 2012/2013. Zápisu sa zúčastnilo 32 detí. O odklad povinnej škol-
skej dochádzky požiadali rodičia 3 žiakov. Do 1. ročníka v školskom 
roku 2012/2013 je teda zapísaných 29 žiakov, z tohto počtu je 16 
dievčat a 13 chlapcov.
 Deti preukázali pri zápise svoje schopnosti, šikovnosť a priprave-
nosť na školu. Okrem toho zaspievali alebo zarecitovali, dokonca 
sa našli i takí, ktorí zanechali na tabuli svoj podpis. Spomienkou na 
tento významný deň bude iste Pamätný list, ktorý dostal každý za-
písaný žiak. 
 A naša škola bude v septembri očakávať s radosťou našich no-
vých prváčikov.

Mgr. Poliaková Miroslava

 Odpady. Sú kontroverznou problematikou 
nie len v našej obci. Na strane jednej sme pyšní 
na úspechy, ktoré sme systémom nakladania 
odpadov u nás získali. Na druhej strane nemô-
žeme „zaspať na vavrínoch“, pretože nakladanie 
s odpadmi je stále zložitejšie a najmä drahšie.
 Jedinou možnosťou ako znížiť náklady obce 
a tým aj náklady vás občanov je poctivé sepa-
rovanie a kompostovanie. Čím viac odpadov vy-
separujeme alebo skompostujeme, tým menej 
odpadov uložíme na skládku a zaplatíme za 
jeho uloženie.
 V tabuľkách si môžete všimnúť ako sa u nás 
vyvíjajú príjmy a náklady na odpadové hospo-
dárstvo. V minulom roku sme síce vyproduko-
vali viac komunálneho odpadu, no viac sme i 
vyseparovali. Resp. sa nám podarilo viac vyse-
parovaných odpadov odovzdať zberovým spo-
ločnostiam. Do príjmov ešte pribudne príspevok 
z Recyklačného fondu za roky 2010 a 2011. V 
tomto roku sme podpísali pre obec výhodnejšiu 
zmluvu na odber elektroodpadov so spoločnos-
ťou ASEKOL. Na chodbe obecného úradu náj-
dete novú zbernú nádobu na použité batérie a 
drobné elektrozariadenia ako napr. telefóny a 
príslušenstvo, hračky, herné konzoly, ovládače, 
fotoaparáty, PC príslušenstvo, adaptéry a pod.
 Firma LADISCO, s ktorou má naša obec 
uzatvorenú zmluvu na odber použitého kuchyn-
ského oleja rozšírila svoje služby. Každý občan, 

ktorý chce odľahčiť svoj septik a odpadové rúry 
a má záujem zbierať použitý kuchynský olej 
dostane na Obecnom úrade špeciálny lievik na 
plastové PET fľaše, ktoré po naplnení odovzdá 
na OcÚ do zbernej nádoby. 
 Jednou z vecí, ktoré nemôžeme ovplyvniť je 
cena za uloženie odpadu na skládku. Ako uvá-
dzame v tabuľke, v priebehu roka 2010 vzrástla 
suma za jednu tonu komunálneho odpadu zo 
44,12 € až na 64,22 €!!! Táto suma bude už len 
rásť a pribudnúť nám môžu i náklady na vývoz, 
keď uzatvoria skládku v Dubnici nad Váhom a 
budeme musieť vyvážať odpad ďalej.
 Najťažšou časťou našich smetných nádob 
je zelený - biologicky rozložiteľný a teda kom-
postovateľný odpad! Odpad z kuchyne - po čis-
tení zeleniny a ovocia, tráva, lístie a pod. 

 Separovať už vieme, teraz sa musíme nau-
čiť kompostovať! Ak chceme zachovať výšku 
poplatku prípadne ju ešte znížiť, musíme začať 
čo najskôr! Obec to sama nezvládne, zapojiť sa 
musí každý z vás.



 Zimná turistika má svoje  neopakovateľné 
čaro. Je náročnejšia na oblečenie a kvalitnú vý-
bavu. Pohľady na zasneženú zimnú krajinu sú 
preto odmenou za vynaložené fi nancie a náma-
hu. Pohyb na čerstvom vzduchu otužuje naše 
telo a posilňuje zdravie. 
 Prvú akciu tohto roka - výstup na Sokol - 
nám prekazilo svojou nepriazňou počasie. Silný 
vietor a mokrý sneh nás presvedčili, aby sme 
radšej zostali doma. Nájdeme však náhradný 
termín a pôjdeme, keď budú podmienky lepšie.
 O niekoľko dní neskôr však zima ukázala 
svoju lepšiu tvár. Začalo mrznúť, pripadlo sne-
hu, azda aj najviac za posledné roky. Výstup na 
Mikušovské Skalice i výstup na Strážov ďalšiu 
sobotu ponúkli zúčastneným „snehovú rozpráv-
ku” - stromy zapadané snehom, výhľady až na 
končiare Fatry či Západných Tatier, viditeľnosť 
niekoľko desiatok kilometrov. Podobný výhľad 
sa nedá objednať z katalógu, treba mať jedno-
ducho šťastie a nesedieť doma za oknom. Na 
zostup zo Strážova do Čičmian cez snehové zá-
veje budeme ešte dlho spomínať. 
 V januári sa tradične koná hodnotiaca člen-
ská schôdza OKST Košeca. Tento rok sa na nej, 
za hojnej účasti členov klubu, volil nový výbor 
OKST a revízna komisia na nasledujúce štyri  
roky. Dvaja zakladajúci a dlhoroční členovia Jar-
ko Rafaj a Milan Hanko sa rozhodli pre pracovné 
vyťaženie ďalej nekandidovať a uvoľnili miesto 
mladým. Patrí im vďaka za odvedenú prácu a aj 
za prísľub, že budú naďalej pri činnosti organi-
zácie nápomocní. Nový výbor OKST pre roky 
2012 - 2015 tvoria predseda J. Surový a členo-

via R. Kolembus, M. Jarník, J. Strečko, Z. Nad-
hajský, V. Opát a M. Chudý. Za predsedu re-
víznej komisie bol zvolený J. Hanko, ďalšími 
členmi komisie sú: P. Ondrejec a D. Chrobáko-
vá. Novému výboru želáme veľa úspechov v 
činnosti a samé dobré rozhodnutia. Počet čle-
nov OKST Košeca je 135, z toho 32 detí v Tu-
ristickom oddiele mladých (TOM).
 Pre našich budúcich následníkov, členov 
Turistického oddielu mladých, chystáme účasť 
na oblastných pretekoch turistickej zdatnosti, 
ktoré sa budú konať v júni v Prievidzi. Pod ve-
dením Mgr. Michaely Pružincovej a Mgr. Betky 

Surovej sa členovia TOM pripravujú na čo naj-
lepšie zvládnutie pretekov. Samotná súťaž sa 
skladá z behu v lesnom teréne, z určovania ras-
tlín a drevín, poznávania topografi ckých značiek 
a azimutov, hodu na cieľ, viazania uzlov a mno-
hých ďalších disciplín. Záujem našej mládeže 
je potešujúci. My im budeme držať palce, nech 
dosiahnu čo najlepšie výsledky.

     Význam takejto práce s deťmi je obrovský. 
Mládež týmto získava nielen vzťah k príro-
de, ale aj k jej ochrane, z čoho budeme mať v 
budúcnosti osoh my všetci.
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 Po letnej príprave všetkých mužstiev FK Ko-
šeca naskočil do ďalšieho ročníka o majstrovské 
body. Musíme podotknúť, že všetky mužstvá si 
umiestnenie vylepšili, č je dôkazom dobrej prá-
ce trénerov a realizačných tímov.
 Mladší žiaci skončili na piatom mieste, pod 
vedením trénera Dalibora Strečku a jeho asis-
tentov Mariana Fuska a Františka Solika ml. 
 Starší žiaci pod vedením trénera Patrika 
Baláža a asistenta Petra Hanka sú po jesennej 
časti na prvom mieste.
 Dorast v krajskej súťaži skončil pod vede-

ním trénera Jaroslava Palčeka a jeho asistenta 
Igora Štepanoviča na siedmom mieste aj na-
priek tomu, že káder je veľmi úzky. 
 Muži v najvyššej okresnej súťaži  pod ve-
dením trénera Jaroslava Vojteka a asistenta 
Ladislava Štepanoviča skončili na štvrtom mies-
te. Oproti minulému ročníku je to postup o šesť 
miest.
 Futbalový klub chce všetkým mužstvám a 
realizačným tímom poďakovať za dobrú repre-
zentáciu obce a zaželať veľa ďalších úspechov 
v jarnej časti súťaže. 

 Ani vo futbale úspechy neprídu samé, mu-
sia byť podložené kvalitným tréningom a to 
môžu zaručiť len kvalifi kovaní tréneri, čo je jed-
nou z priorít FK Košeca. Kvalifi kačné podmien-
ky spĺňajú tréneri vo všetkých mužstvách. Naj-
čerstvejšou trénerskou kvalifi káciou sa môžu 
pochváliť tréner starších žiakov Patrik Baláž a 
asistent mladších žiakov Marián Fusko.
 FK Košeca pozýva všetkých fanúšikov na 
zápasy o majstrovské body, či doma, alebo aj 
vonku.


