
 

XV ročník . číslo 1 - 2013  vydáva Obecný úrad v Košeci
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Vážení spoluobčania.

 Dovoľte mi, aby som vás na začiatku druhej polovice volebné-
ho obdobia pozdravil a poďakoval za doterajšiu spoluprácu, za po-
moc a podporu pri riešení každodenných úloh v rôznych oblastiach
samosprávnych činností v prospech všetkých občanov našej obce.

 Rok 2012, druhý rok tohto súčasného volebného obdobia, sa 
niesol v znamení hľadania ciest spolupráce obecného úradu i sta-
rostu obce s poslancami obecného zastupiteľstva. 
 Máme za sebou „kontrolný rok“, ktorý začal dôsledným audi-
tom a následne pokračoval kontrolou Najvyšším kontrolným úra-
dom SR. Výsledkom sú rôzne opatrenia, ktoré majú zabrániť po-
chybeniam v obecných činnostiach. 
 Od júna minulého roka má náš obecný úrad svoju prednostku,
ktorej skúsenosti a vedomosti z oblasti samosprávy oceňujú nie-
len zamestnanci ale aj poslanci. Chcem poďakovať tým poslan-
com obecného zastupiteľstva, ktorí si uvedomili, že tento krok bol 
správny a po vytvorení tohto postu v organizačnej štruktúre úradu
pripravované podklady na ich rokovania spĺňajú najprísnejšie kri-
tériá kvality. Rovnako sa významne upravili pracovné náplne za-
mestnancov, keďže sa dlhoročná účtovníčka rozhodla rozviazať 
pracovný pomer s obcou. Na jej miesto nastúpila nová pracovná 
sila s mnohými skúsenosťami zo samosprávy i verejnej správy.
 Vďaka aktívnemu prístupu novej ekonómky k pracovným po-
vinnostiam sa v rozpočtovej oblasti zefektívnilo využívanie dostup-
ného programového vybavenia obce. Najmä jej zásluhou sú 
predkladané návrhy na zmeny v rozpočte včas a poslanci majú k 
svojmu rozhodovaniu všetko dôkladne pripravené.
 Obecným zastupiteľstvom bol v minulom roku schválený prvý 
dôležitý krok pre zabezpečenie nového Územného plánu našej 
obce Košeca. Názor vás občanov bude pri jeho príprave dôležitou 
súčasťou. Preto sa v nasledujúcich dvoch až troch rokoch kvôli 
tvorbe tohto dokumentu viac krát spoločne stretneme.

 Máme za sebou niekoľko úspešných menších projektov. Získa-
li sme osobný automobil pre sociálne účely, fi nančnú dotáciu pre 
malých futbalistov, postavili sme malú obecnú kompostáreň. Nao-
pak, nepodarilo sa nám uspieť pri žiadosti o modernizáciu obecnej 
knižnice a nezískali sme ani dotáciu na modernizáciu osvetlenia 
hlavnej cesty.
 V tomto roku budeme očakávať výsledky žiadosti o doplnenie 
knižničného fondu, dokončíme výstavbu nového zberného dvora 
a konečne nás čaká zahájenie výstavby kanalizácie a vodovodu.
S veľkým očakávaním sledujeme nové výzvy kvôli možnosti poda-
nia žiadostí o dotácie na pripravené projekty. Ide o projekty na re-
konštrukciu materskej školy, rekonštrukciu telocvične, regenerá-
ciu centra obce prípadne už spomínanú modernizáciu verejného 
osvetlenia hlavnej cesty. Všetky máme kompletne pripravené, čo 
je výborným predpokladom do budúceho obdobia a investície do 
týchto dokumentácií sa rozhodne využijú v prospech nás i našich 
detí.
 Práce na výstavbe kanalizácie i vodovodu preveria naše pova-
hy a dá sa v tejto súvislosti očakávať náročné obdobie. Dočasnú 
nepohodu však po troch rokoch vystrieda dobrý pocit zo spustenia 
dodávky pitnej vody a odkanalizovania nášho územia do čistiarne 
odpadových vôd v Dubnici nad Váhom. Žiadam vás všetkých o 
trpezlivosť, zintenzívnenie vzájomnej komunikácie a pochopenie. 
 Nikdy ešte nikomu nepomohli zloba a neznášanlivosť k dosia-
hnutiu spokojnosti. Posledné roky som mal možnosť sledovať, ako 
nenávisť určitých ľudí voči mojej osobe veľmi ovplyvňuje spolužitie 
nás všetkých. Dotyčným ľuďom som povedal, že nemám chuť s 
nimi bojovať, pretože vo vzájomnom boji by najviac utrpela naša 
obec. Robím veci najlepšie ako dokážem, rovnako ako všetci oby-
čajní ľudia, pretože aj ja som len obyčajný človek. Roky neuveri-
teľne letia a keď sa niekedy obzrieme, čo sme vlastne v krátkom 
živote urobili, chcel by som, aby sme v minulosti všetci nachádzali 
najmä pozitívne veci. 

Radomír Brtáň, starosta obce Košeca

ZO DŇA 24. JANUÁRA 2013

Uznesenie č . 8/2013
Obecné zastupiteľstvo: 
 B: Schvaľuje
  Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ko-
  šeca na rok 2013 nasledovne: 
 B1: Klub dôchodcov Košeca, so sídlom
  Košeca č. 521, 018 64 Košeca vo výške
  500,- EUR
 B2: Slovenský zväz zdravotne postihnu-
  tých, Základná organizácia Ilava, so sí-
  dlom Košecká ulica 41/14, Ilava, vo výš-
  ke 100,- EUR
 B3: Únia žien Slovenska, Základná organi-
  zácia Košeca, Sadová ulica 157/41, Ko-
  šeca, vo výške 1500,- EUR
 B4: Združenie záhradkárov Košeca, so sí-
  dlom Dolný Majer 743, Košeca, vo výš-
  ke 400,- EUR
 B5: Športový klub Nozdrovice, so sídlom
  Košeca - Nozdrovice 854/6, vo výške
  500,- EUR
 B6: Futbalový klub Košeca, vo výške
  9025,- EUR
 B7: Odbor klubu Slovenských turistov Ko-
  šeca, so sídlom Školská 291/52, Koše-
  ca, vo výške 1000,- EUR

ZO DŇA 21. FEBRUÁRA 2013

Uznesenie č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 Navýšenie rozpočtu pre Základnú školu s
 materskou školou Košeca o fi nančnú čiast-

 ku 2000 EUR, ktorá je účelovo určená na
 zabezpečenie osláv 50. výročia školy. Fi-
 nančné prostriedky Základná škola s ma-
 terskou školou Košeca zúčtuje do 30 dní
 odo dňa konania akcie.

Uznesenie č . 23/2013
Prerokovalo: Žiadosť p. Jozefa Šuleka - Ka-
 lište, Pod hôrkou 359/11, Košeca, IČO: 310
 381 15 o zámenu pozemkov vo vlastníctve
 obce Košeca, a to pozemkov parc. č. KNC
 273/2 ostatné plochy o výmere 2847 m2,
 parc. č. KNC 274/4 zastavané plochy a ná-
 dvoria o výmere 363 m2, parc. č. KNC
 274/9 zastavané plochy a nádvoria o vý-
 mere 360 m2, nachádzajúce sa v k.ú.
 Košeca, zapísané na LV č. 1 za pozemky
 a budovy na nich parc. č. KNC 410/2
 ostatné plochy o výmere 738 m2, parc. č.
 KNC 410/3 zastavané plochy a nádvoria o
 výmere 29 m2, parc. č. KNC 410/4 zasta-
 vané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
 nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané
 na LV č. 2377 vo vlastníctve Moniky Šule-
 kovej, Pod hôrkou 359/11, Košeca a po-
 zemkov parc. č. KNC 412/3 zastavané
 plochy a nádvoria o výmere 89 m2 a parc.
 č. KNC 412/4 zastavané plochy a nádvoria
 o výmere 237 m2, nachádzajúce sa v k.ú. 
 Košeca, zapísané na LV č. 387, vo vlast-
 níctve p. Jozefa Šuleka a Daniely Šuleko-
 vej, obaja bytom Pod hôrkou 359/11, Ko-
 šeca. 
Neschvaľuje: Žiadosť p. Jozefa Šuleka - Ka-
 lište, Pod hôrkou 359/11, Košeca, IČO: 310

 381 15 o zámenu pozemkov vo vlastníctve
 obce Košeca, a to pozemkov parc. č. KNC
 273/2 ostatné plochy o výmere 2847 m2,
 parc. č. KNC 274/4 zastavané plochy a ná-
 dvoria o výmere 363 m2, parc. č. KNC
 274/9 zastavané plochy a nádvoria o vý-
 mere 360 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Koše-
 ca, zapísané na LV č. 1 za pozemky a bu-
 dovy na nich parc. č. KNC 410/2 ostatné
 plochy o výmere 738 m2, parc. č. KNC
 410/3 zastavané plochy a nádvoria o vý-
 mere 29 m2, parc. č. KNC 410/4 zastavané
 plochy a nádvoria o výmere 53 m2, na-
 chádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané
 na LV č. 2377 vo vlastníctve Moniky Šule-
 kovej, Pod hôrkou 359/11, Košeca a po-
 zemkov parc. č. KNC 412/3 zastavané
 plochy a nádvoria o výmere 89 m2 a parc.
 č. KNC 412/4 zastavané plochy a nádvoria
 o výmere 237 m2, nachádzajúce sa v k.ú.
 Košeca, zapísané na LV č. 387, vo vlast-
 níctve p. Jozefa Šuleka a Daniely Šuleko-
 vej, obaja bytom Pod hôrkou 359/11, Ko-
 šeca. 

Uznesenie č. 25
 OZ volí člena komisie školstva, mládeže a
 športu: odborníkov z radov obyvateľov ob-
 ce a iných osôb: Ing. Evu Jurenovú.

ZO DŇA 27. MARCA 2013

Uznesenie č. 29/2013
Obecné zastupiteľstvo: 
 Schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného



 majetku vo vlastníctve Obce Košeca a to
 budovy súp. č. 670 s príslušenstvom po-
 stavenej na pozemku parc. č. KNC 1203 a
 pozemok parc. č. KNC 1203 zastavané
 plochy a nádvoria o výmere 880 m2, na-
 chádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na
 Správe katastra Ilava, na LV č.1, formou
 verejnej obchodnej súťaže v súlade s § 9
 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) záko-
 na č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v zne-
 ní neskorších predpisov. Zámer prevodu
 nehnuteľného majetku a schválenie pod-
 mienok verejnej obchodnej súťaže bude
 predmetom rokovania najbližšieho zasad-
 nutia Obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 35/2013
Obecné zastupiteľstvo: 
Schvaľuje:
 A: Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve ob-
  ce Košeca formou zámeny pozemkov v
  zmysle čl. 6 bod 7) písm. a) Zásad hos-
  podárenia a nakladania s majetkom
  obce Košeca a podľa § 9 ods. 2 písm.  
 a)
  a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
  Zb. o majetku obcí v znení neskorších
  predpisov. Zámena sa týka nasledujú-
  cich pozemkov: parc. č. KNC 883/5 za-
  stavané plochy o výmere 89 m2 a parc.
  č. KNC 884/9 zastavané plochy o vý-
  mere 22 m2 vo vlastníctve obce Koše-
  ca, v k.ú. Košeca za pozemok parc. č.
  KNC 884/10 zastavané plochy o výmere
  53 m2 vo vlastníctve spoločnosti KALI -
  17 s.r.o. so sídlom Košeca 487, 018 64,
  IČO: 36347825, v k.ú. Košeca. Pozem-
  ky vznikli odčlenením od pozemkov
  parc. č. KNC 884/1 zastavané plochy
  nádvoria o výmere 308 m2 a parc. č.
  KNC 883/2 zastavané plochy a nádvo-
  ria o výmere 1216 m2 vo vlastníctve obce
  Košeca, nachádzajúce sa v k.ú. Košeca,
  zapísané na LV č. 1 a pozemku parc.
  č. KNC 884/8 zastavané plochy a ná-
  dvoria o výmere 1017 m2 vo vlastníc-
  tve spoločnosti KALI - 17 s.r.o. , nachá-
  dzajúceho sa v k.ú. Košeca, zapísaného
  na LV č. 2650 na základe geometric-
  kého plánu č. 36304425-01/2009, zo
  dňa 20. 3. 2009 vyhotoveného Geode-
  tickou službou s.r.o. Trenčín. 
 Zámena sa uskutočňuje s fi nančným vy-
rovnaním vo výške 283,62 EUR, ktoré KALI
17 vyplatí Obci Košeca z titulu zámeny po-
zemkov ako rozdiel hodnoty zamieňaných po-
zemkov pri podpise zmluvy. Poplatky za ná-
vrh na vklad do katastra uhradia zmluvné strany 
na polovicu. 
 Zámer previesť nehnuteľnosť bol schvále-
ný uznesením č. 24/2013 a bol zverejnený dňa 
27. 2. 2013.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 
 Zámenou pozemkov obec získa vlastníc-
tvo pozemku pod verejnou komunikáciou - 
chodníkom, ktorý je v súčasnosti postavený 
na pozemku spoločnosti KALI-17 s.r.o. . Po-
zemky vo vlastníctve obce, ktoré sú predme-
tom zámeny, nie sú obcou využívané a budú 
slúžiť na podnikateľskú činnosť. 
 B: Zámennú zmluvu, ktorej predmetom je
  zámena nehnuteľností vo vlastníctve ob-
  ce Košeca, a to pozemku parc. č. KNC
  883/5 zastavané plochy o výmere 89 m2,
  ktorý vznikol odčlenením od pozemku
  parc. č. KNC 883/2 - zastavané plochy a
  nádvoria o výmere 1216 m2 a pozemku
  parc. č. KNC 884/9 zastavané plochy o
  výmere 22 m2, ktorý vznikol odčlenením

  od pozemku parc. č. KNC 884/1 - zasta-
  vané plochy a nádvoria o výmere 308
  m2 za nehnuteľnosť vo vlastníctve KALI
  - 17, a to pozemok parc. č. KNC 884/10
  zastavané plochy o výmere 53 m2, ktorý
  vznikol odčlenením od pozemku parc. č.
  KNC 884/8 - zastavané plochy a nádvo-
  ria o výmere 1017 m2. Zamieňané ne-
  hnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Koše-
  ca a sú zapísané na Správe katastra
  Ilava na LV č. 1 a LV č. 2650. Súčasťou
  zmluvy je aj vyplatenie fi nančného vy-
  rovnania vo výške 283,62 EUR spoloč-
  nosťou KALI-17 Obci Košeca z titulu
  zámeny pozemkov ako rozdiel hodnoty
  zamieňaných pozemkov. Finančné vy-
  rovnanie bude zaplatené pri podpise
  zmluvy.
 Zámenná zmluva bude podpísaná najne-
skôr do 15 dní odo dňa jej schválenia. 
Dôvodová správa:
 Návrh zmluvy bol vypracovaný na základe 
žiadosti spoločnosti KALI - 17 s.r.o. a v zmy-
sle uznesenia č. 24/2013, ktorým bol odsú-
hlasený zámer zámeny nehnuteľného majet-
ku vo vlastníctve Obce Košeca za nehnuteľ-
nosti vo vlastníctve spoločnosti KALI - 17 za 
fi nančné vyrovnanie vo výške 283,62 EUR. 
Zámena sa uskutočňuje ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko zámenou po-
zemkov obec získa vlastníctvo pozemku pod 
verejnou komunikáciou - chodníkom, ktorý je 
v súčasnosti postavený na pozemku spoloč-
nosti KALI-17 s.r.o. . Pozemky vo vlastníctve 
obce, ktoré sú predmetom zámeny, nie sú ob-
cou využívané a budú slúžiť na podnikateľ-
skú činnosť. Zámer zámeny bol vyvesený na 
úradnej tabuli obce a internetovej stránke dňa 
27. 2. 2013.

Uznesenie č . 36/2013
Obecné zastupiteľstvo: 
Schvaľuje:
 A: Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve
  obce Košeca a to pozemkov:
  - diel č. 1 parc. č. KNC 98/13 - ostatné
    plochy o výmere 451 m2 
  - diel č. 2 parc. č. KNC 410/5 - ostatné
   plochy o výmere 333 m2

  - diel č. 3 parc. č. KNC 410/6 - ostatné
   plochy o výmere 176 m2

  - diel č. 4 parc. č. KNC 410/7 - ostatné
   plochy o výmere 164 m2

ktoré vznikli zameraním neknihovanej parce-
ly č. KN-E 343 nachádzajúca sa v intraviláne 
v k.ú. Košeca - podľa registra parciel vede-
ná ako štrkovište, bez výmery, na základe 
Geometrického plánu č. 131/2011 zo dňa 25. 
10. 2011, ktorý bol vyhotovený Ing. Bronisla-
vou Filiačovou, geodetom a úradne overený 
Správou katastra Ilava dňa 31. 10. 2011, pod 
číslom 471/2011, kupujúcim p. Jozef Šulek s 
manželkou Danielou Šulekovou, obaja trva-
le bytom Pod Hôrkou 359/11, 018 64 Košeca 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmys-
le ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes-
korších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zá-
sad hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce Košeca za nasledujúcich podmienok: 
 - kúpna cena je stanovená vo výške 4 €/ 
  m2, t.j. v celkovej výške 4496,- EUR 
  Poplatky spojené s prevodom nehnuteľ-
  nosti hradí kupujúci. Zámer previesť ne-
  hnuteľnosť bol schválený uznesením č.
  22/2013 a bol zverejnený dňa 27. 2.
  2013.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
 Predmetné pozemky obce majú svahovi-

tý terén a vzhľadom na tvar pozemkov nie sú 
využiteľné ako stavebné pozemky, preto sú z 
hľadiska záujmov a potrieb obce nevyužiteľ-
né a nie je reálny predaj pozemkov inej oso-
be, ako vlastníkovi susediacich pozemkov. Tie-
to pozemky priamo nadväzujú na pozemky žia-
dateľa, ktorý ich chce využiť na rozšírenie svojej 
podnikateľskej činnosti.
 B: Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je pre-
  vod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
  Košeca a to pozemkov: 
  - diel č. 1 parc. č. KNC 98/13 - ostatné
   plochy o výmere 451 m2 
  - diel č. 2 parc. č. KNC 410/5 - ostatné
   plochy o výmere 333 m2

  - diel č. 3 parc. č. KNC 410/6 - ostatné
   plochy o výmere 176 m2

  - diel č. 4 parc. č. KNC 410/7 - ostatné
   plochy o výmere 164 m2

ktoré vznikli zameraním neknihovanej parce-
ly č. KN-E 343 nachádzajúca sa v intraviláne 
v k.ú. Košeca - podľa registra parciel vedená
ako štrkovište, bez výmery, na základe Geo-
metrického plánu č. 131/2011 zo dňa 25. 10. 
2011, ktorý bol vyhotovený Ing. Bronislavou
Filiačovou, geodetom a úradne overený Sprá-
vou katastra Ilava dňa 31. 10. 2011, pod čís-
lom 471/2011, kupujúcim p. Jozef Šulek s 
manželkou Danielou Šulekovou, obaja trva-
le bytom Pod Hôrkou 359/11, 018 64 Košeca 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmys-
le ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes-
korších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zá-
sad hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce Košeca.
 Kúpna zmluva bude podpísaná najneskôr do 
15 dní odo dňa jej schválenia.
Dôvodová správa:
 Návrh zmluvy bol vypracovaný na zákla-
de žiadosti manželov Šulekovcov a v zmysle 
uznesenia č. 22/2013, ktorým bol odsúhlase-
ný zámer odpredaja časti nehnuteľného ma-
jetku vo vlastníctve Obce Košeca žiadateľom 
Jozef a Daniela Šulekovci. Prevod sa usku-
točňuje ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
nakoľko predmetné pozemky obce majú sva-
hovitý terén a vzhľadom na tvar pozemkov 
nie sú využiteľné ako stavebné pozemky, 
preto sú z hľadiska záujmov a potrieb obce 
nevyužiteľné a nie je reálny predaj pozem-
kov inej osobe, ako vlastníkovi susediacich 
pozemkov. Tieto pozemky priamo nadväzujú 
na pozemky žiadateľa, ktorý ich chce využiť 
na rozšírenie svojej podnikateľskej činnos-
ti. Kúpna cena bola stanovená vo výške 4 €/
m2 t.j. celková kúpna cena je vo výške 4496 
EUR. Zámer predaja bol vyvesený na úrad-
nej tabuli obce a na internetovej stránke obce 
dňa 27. 2. 2013. 

Uznesenie č . 38/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 Zmluvu so spoločnosťou DCA Audit s.r.o., 
zastúpenou Ing. Zuzanou Šelingovou, so síd-
lom Tajovského 222/5, 019 41 Dubnica nad Vá-
hom, IČO: 35743077, ktorej predmetom je au-
dit účtovnej závierky, výročnej správy, závereč-
ného účtu a overenie plnenia rozpočtu za rok 
2012 v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Cena auditu je 2490,- EUR bez DPH. Zmluva 
bude podpísaná v lehote do 15 dní odo dňa jej 
schválenia. 

 Kompletné znenie uznesení zo zasadnutí OZ 
nájdete na úradnej tabuli obce alebo na stránke 
www.koseca.sk.



 V posledný predvianočný pondelok sme spolu so žiakmi 7. a 8. ročníka Základ-
nej školy s materskou školou Košeca navštívili Národnú radu Slovenskej republiky v 
našom hlavnom meste. Pod doprovodom pani učiteľky Mgr. Švehlovej, Mgr. Jureno-
vej a pani riaditeľky Ing. Jurenovej, sme mali možnosť spoznať budovu Národnej rady 
Slovenskej republiky na Námestí A. Dubčeka, dokonca aj zúčastniť sa samotného 
rokovania členov poslaneckého snemu. 
 Priestory slovenského parlamentu sú dotvorené mnohými umeleckými dielami 
od významných slovenských umelcov 20. storočia. Veľmi nás upútal vstupný priestor 
rokovacej sály ozdobený súborom siedmich tabuľových olejomalieb na dreve od A. 
Brunovského s názvom „Slovensko“. 
 Príjemný deň sme ukončili obľúbenou návštevou jedného z nákupných centier. 
Ale skutočným zážitkom, ktorý sa väčšine z nás možno už nepodarí zažiť, bola práve 
návšteva parlamentu. Z priestorov i ľudí, s ktorými sme sa stretli, bolo cítiť náležitú 
vážnosť a eleganciu zároveň. Potvrdilo sa nám známe príslovie, že stačí jedenkrát 
zažiť, než stokrát počuť.

Žiačky 8. ročníka ZŠ s MŠ Košeca.

 Žiakov tunajšej ZŠ s MŠ Košeca nasledovali aj občania našej obce. 43 obyvate-
ľov Košece sa zúčastnilo dňa 15. marca 2013 rokovania členov parlamentu a násled-
ne pobesedovali s poslan-
cami NRSR pánmi Jaro-
slavom Baškom, Rastisla-
vom Čepákom a Dušanom 
Bublavým o problémoch, 
ktoré ich trápia. 

Ďakujeme poslancom ob-
ce, že našli fi nančné pro-
striedky na zaplatenie do-
pravy.

 Mesiac apríl už tradične patrí medzi me-
siace so zvýšenou pracovnou aktivitou v našej 
obci.

 Týka sa to tak spoločenských a záujmo-
vých organizácií ako aj fi riem a organizácií pô-
sobiacich v našej obci. Činnosť v tomto me-
siaci bude zameraná na úpravu a skrášlenie 
životného prostredia, hlavne zveľadenia a čis-
toty verejných priestranstiev. Obecný úrad 
vyhlasuje aj tento rok mesiac apríl za mesiac 
zvýšenej pracovnej aktivity.

V priebehu tohto mesiaca
je potrebné zrealizovať nasledovné:

a. Úprava a vyčistenie miestneho parku,
 ostrihanie stromov a kríkov
 Z: Ing. Jurenová Eva
 T: mesiac apríl 2013

b. Vyčistenie a úprava priestorov v správe
 a vo vlastníctve obce
 Z: Radomír Brtáň 
 T: mesiac apríl 2013

c. Vysprávka miestnych komunikácií 
 Z: Radomír Brtáň
 T: mesiac  apríl 2013

d. Vyčistenie a úprava miestneho cintorína
 Z: Silvester Trpka, ÚŽS
 T: mesiac apríl 2013

e. Likvidácia nepovolených skládok, čistenie 
 potokov a horských studničiek                         
 Z: Radomír Brtáň, Jozef Surový
 T: mesiac apríl 2013

f. Úprava športového areálu po zime
 Z: Palček Jaroslav

 T: mesiac apríl 2013

g. vyčistenie a úprava predzahrádok, dvo-
 rov rodinných domov
 Z: občania obce
 T: mesiac apríl 2013

h. Úprava areálu Osvetovej besedy v časti
 obce Nozdrovice
 Z: Mgr. Palčeková Júlia
 T: mesiac apríl 2013

i. Spracovať a odvysielať reláciu v miest-
 nom rozhlase
 Z: Bc. Emília Laskovičová
 T: mesiac apríl 2013

Vypracovala: Mgr. Miroslava Švehlová
zástupkyňa starostu



V dňoch 21. - 22. 1. 2013 sa v priestoroch bu-
dovy MŠ uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka 
pre školský rok 2013/2014. Zápisu sa zúčastnilo 
21 žiakov. Rodičia jedného žiaka požiadali o od-
klad povinnej školskej dochádzky. V školskom 
roku 2013/2014 teda do  1. ročníka nastúpi 20 
žiakov.
Z budúcich prvákov je do školského klubu detí 
prihlásených 15 žiakov, na  rímskokatolíce ná-
boženstvo 17 žiakov, na evanjelické nábožen-
stvo 1 žiačka a etickú výchovu budú navštevo-
vať 2 žiaci.

V Košeci, 22.1. 2013
Mgr. Švehlová Miroslava

  S príchodom jari si každoročne 
28. marca pripomíname Deň učite-
ľov. Tento dátum sa spája s narode-
ním významnej osobnosti pedago-
giky - Jána Ámosa Komenského, 
ktorý sa zapísal do histórie školstva 
svojimi pokrokovými myšlienkami a 
názormi. 
  Učiteľské povolanie je náročné, 
ale príťažlivé zároveň. Každý učiteľ 
siaha až na dno svojich profesionál-
nych a ľudských hodnôt, aby každé-

mu svojmu zverenému žiakovi ukázal správnu cestu a pomohol mu nájsť 
svoje miesto v živote. A v tejto súvislosti mi dovoľte kratučký príbeh:

Istý človek nevedel čítať a písať. Často sledoval ľudí s okuliarmi, ako čí-
tajú knihy. I pomyslel si: „Keď budem mať okuliare, budem vedieť čítať.“ 

Pobral sa preto do mesta k optikovi a požiadal ho o okuliare na čítanie. 
Obchodník mu dal rôzne okuliare a knihu. Človek všetky vyskúšal a pove-
dal: „Tvoje okuliare sú nanič.“ 
„Možno, že nevieš čítať,“ namietol obchodník.  
„Neviem. Preto si chcem kúpiť okuliare, aby som mohol čítať ako ostatní.“ 
Obchodník sa ledva zdržal smiechu a vysvetlil kupujúcemu: „Okuliare ni-
koho nenaučia čítať a písať. Pomôžu len, aby si lepšie videl, čítať a písať 
sa musíš naučiť sám.“

 Možno mi dáte za pravdu, že v tomto zdanlivo jednoduchom príbehu 
je zahrnutý princíp vzdelávania a poslanie učiteľa. Vzdajme teda hold tým, 
ktorí svojim žiakom pomáhajú hľadať spôsob a cestu, „otvárajú im oči“ pre
poznávanie nového. Nedávajú im „okuliare“, ale učia ich kráčať samostat-
ne,  tak, aby dokázali život nielen presne opísať, ale ho aj užitočne, šťast-
ne, s prehľadom, sebavedomím a pokorou žiť.

Mgr. Poliaková Miroslava

 Základná škola v Košeci oslávi čoskoro 50. 
výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa 
riaditeľstvo ZŠ s MŠ Košeca obracia na býva-
lých žiakov a zamestnancov školy s prosbou o 
pomoc a žiada o zapožičanie starých fotografi í, 
či iných zaujímavých dokumentov zo spomienok 
na školskú dochádzku. Ak sa vo Vašom archíve 
nachádza takýto starší dokument, môže napo-
môcť k oživeniu spomienok. Prosíme o prinese-
nie tohto dokumentu či fotografi e priamo do ško-
ly kedykoľvek v čase vyučovania. Riaditeľstvo 
zaručuje vrátenie zapožičaných dokumentov v 
neporušenom stave. Tie budú slúžiť len na daný 
účel. Všetkým dobrovoľníkom a ochotným ľu-
ďom vopred ďakujeme za spoluprácu.

Mgr. Poliaková Miroslava



 Tohtoročná zima nás zase trošku potrápila a donútila stráviť veľa času 
v teplom a útulnom prostredí našej materskej školy. My sme tento čas 
vyplnili tvorivou činnosťou detí. 
 Pod vedením pani učiteliek deti vlastnoručne vyrábali karnevalové 
masky. Predškoláci (5-6 ročné deti) sa venovali udržiavaniu ľudových tra-
dícií, ktoré k tomuto obdobiu neodmysliteľne patria. Pani učiteľky v MŠ 
Košeca ich primeranou formou deťom približujú. Spoločne naučili deti 
tancovať Ručníčkový tanec, Čapkanú, Špacír polku, Kuvanú, Židovskú 
polku či Šugar. Pre deti bol nácvik tancov spojený s radosťou a šantivým 
pohybom. Všetky ho hravo zvládli. S veľkou hrdosťou potom predvádzali 

svoju šikovnosť, oblečení za veľkých „dospelákov“ v sprievode živej hudby 
Košečanka, svojim rodičom. 
 Po fašiangových tancoch prišlo aj pochovávanie basy. Dievčatá sa 
odeli do starých vlniakov za plačky. Chlapci sa prezliekli za mendíkov a 
smútočný sprievod odprevadil basu na 40 dňový odpočinok.
 Prvý jarný deň sme privítali vynesením Moreny, ktorá symbolizuje zlú 
zimu. Zaspievali sme jej piesne na rozlúčku a horiacu sme ju hodili do 
Podhradského potoka, aby ju voda od nás odniesla. 
A teraz sa už tešíme na teplé jarné dni...

Pavlíková M.



 Po roku Vám opäť prinášame na týchto stránkach 
informácie o tom, ako sme v našej obci fašiangovali. 
Tak ako býva zvykom, Košecká dychovka vyhrávala 
cez víkend po dedine a pozývala všetkých na pocho-
vávanie basy, ktoré bolo 9. 2. 2013.  Teší nás, že sa 
aj tento rok našli mladí, ktorí si nacvičili košecké tance 
a spolu s pochovávaním basy nimi ukončili obdobie 
tanca a zábavy. Ich snaha a čas, ktorý venovali ná-
cvikom, bola odmenená hneď dvakrát. Prvýkrát im 
tlieskali zabávajúci sa v našom kultúrnom dome. Dru-
hýkrát bol potlesk mohutnejší. Naši tanečníci spolu s 
dychovkou prijali pozvanie Mestského úradu v Púcho-
ve a predviedli tance a pochovávanie basy v utorok 
12. 2. 2013 širokému publiku v Púchove na záver ich 
podujatia „Fašiangy v meste“. To, čo je pre nás bež-
né a možno už aj pre niektorých nezaujímavé, bolo 
pre zaplnené námestie v Púchove raritou a upútalo a 
pobavilo všetkých zúčastnených. Sme veľmi radi, že 
naši účinkujúci dostali takúto príležitosť, čo povzbudi-
lo mladých v ich snahe udržať zvyky predkov v pove-
domí nielen Košečanov, ale aj ľudí z blízkeho okolia.
 Na záver nezostáva nič iné, len sa poďakovať 
všetkým účinkujúcim - tanečníkom, hudobníkom a 
tým, ktorí pomohli pri príprave a realizácií fašiangov, 
ale aj tým, ktorí sa prišli zabaviť. 

Kultúrna komisia

 Členky Únie žien Slovenska v Košeci sa 
pustili už od začiatku roku 2013 do aktívnej čin-
nosti. V januári prebiehal výber členských prí-
spevkov. 
 Mesiac február, hoci je krátky, bol bohatý 
na činnosť. 16. februára sa uskutočnila výročná 
členská schôdza, na ktorej sme vyhodnotili našu 
činnosť a predložili Plán práce na rok  2013. 
 Dňa 22. februára sme uskutočnili kurz plete-
nia z papiera. Našou lektorkou bola pani Vladá-
rová. Pre veľký záujem sme zorganizovali ešte 
jedno stretnutie a to 8. marca 2013. Práca nás 
všetkých zaujala. Je to lacné, rýchle a pletené 
výrobky sú veľmi pekné. Preto budeme v kurze 
pokračovať po Veľkej noci. Výrobky si budete 
môcť pozrieť na výstave ručných prác v mesiaci 
máji.
 V marci naše členky, ako je už tradíciou, 
navštívili deti v materskej škole. Spolu s nimi si 
zaspievali, porozprávali sa s nimi o ich detstve. 
Bolo to pekné dopoludnie. Dňa 5. marca sa naše 

členky zúčastnili osláv MDŽ v Trenčíne. Ženy 
prišli pozdraviť predseda vlády, ministri vnútra, 
školstva, práce a sociálnych vecí, kultúry a po-
slanci NRSR. Po ukončení bohatého kultúrneho 
programu dostala každá žena kvietok. V obci 
sme pri príležitosti MDŽ pre naše ženy pripravili 
divadelné predstavenie žiakov ZUŠ Košeca pod 
názvom Strašidlo. Pán starosta obce sa ženám 
v úvode predstavenia prihovoril a každá žena 
dostala od neho pekný kvietok. Ďakujeme.
 V dňoch 21. a 22. marca sa uskutočnil v 
spolupráci so ZŠ s MŠ Košeca a organizáciou 
Pomocný anjel zber obnoseného šatstva. 
 Na mesiac apríl pripravujeme v rámci jarnej 
aktivity brigádu na úprave domu smútku.
 Všetkým ženám touto cestou ďakujeme za 
spoluprácu a účasť na podujatiach a tešíme sa 
na ďalšie spoločné aktivity.

Za výbor Únie žien Slovenska v Košeci
Ing. Eva Jurenová



 Držíte v rukách prvé číslo Košecko-nozdro-
vických novín v roku 2013. Od Nového roku po 
Veľkú noc je dlhá doba, dovoľte nám oboznámiť 
Vás s doterajšou činnosťou.
 Hodnotiaca členská schôdza má v našom 
kalendári pevný januárový termín. Ako každo-
ročne, aj teraz sa uskutočnila v príjemnej a pria-
teľskej atmosfére. Predseda OKST Košeca Jo-
zef Surový zhodnotil uplynulý rok a oboznámil 
nás s Plánom činnosti na rok 2013. 
 Za rok 2012 sa  máme  čím pochváliť. Vý-
kon roka 2012 si určite zaslúži náš člen Pavol 
Siráň. Dňa 24. júna 2012 vystúpil na najvyšší 
vrch Kaukazu a zároveň Ruska ELBRUS. Vr-
chol tohto velikána je vo výške 5642 metrov nad 
morom. Gratulujeme Pavol!
 Ďalšou našou športovou hviezdou je Helena 
Popovičová. Okrem turistiky sa venuje diaľko-
vým behom a zvládla dokonca aj polmaratón. 
 Pochváliť treba aj deti z Turistického oddielu 
mladých za úspešnú reprezentáciu nášho klubu 
v Pretekoch turistickej zdatnosti. Pod vedením 
svojich vedúcich  p. Pružincovej a p. Surovej do-
siahli prvé úspechy: Lenka Živčicová, Radka 
Kolembusová, Samuel Pružinec, Mirko Rafaj, 
Peťka Rafajová. Odmenou za veľkú snahu a 
odvedenú drinu  bola pekná knižka s turistickou 
tematikou. Želáme im ešte veľa úspechov v ďal-
ších súťažiach.
 Zima ustupuje iba pozvoľna, väčšina našich 
turistických akcií viedla zasneženými chodník-
mi. Výstup na Sokol, výstup na Mikušovské ska-
lice, fašiangový výstup na Strážov.

 Zvlášť treba vyzdvihnúť účastníkov Zimné-
ho stretnutia turistov na Baske. Dvanásť odváž-
nych turistov,  Mikulovci, Mahďarovci, Opátovci,
Strečkovci sa brodilo snehom ako na Sibíri. Cha-
ta Baske však bola stále v nedohľadne. Preko-
nať haldy snehu aj rozmary počasia nebolo vô-
bec ľahké. Podľa ich slov bol tohtoročný výstup 
na Baske  najnáročnejší turistický výkon v živo-
te. Pri horúcom čaji, v teple domova dlho budú 
spomínať na toto zimné dobrodružstvo. 

 V našom chotári sme usporiadali výstup  
na Ostrú a Soplavú skalu a výstup na Stupičie. 
Náznak jarného počasia prilákal zvýšený počet 
účastníkov. Opekanie v Košeckej doline zvýraz-
nilo príjemne strávený deň. 
 Dúfame, že aj pri ďalších našich akciách sa 
zídeme v čo najhojnejšom počte.

Výbor OKST Košeca.

 V nedeľu ráno 29. apríla 1945 sa do dedi-
ny dohrnuli zadné línie ustupujúcej nemeckej 
armády. Boli to trestné oddiely, ktoré Nemci 
nasadzovali na najťažšie úseky. Celá jednot-
ka, ktorá mala kryť ústup, mala 40 vojakov, 
zavšivavených, vyhladovaných. Vojaci sa usa-
dili v krajných domoch na Rudom, na Bálent-
ke, Prúdoch, Podháji, pri Barborke a Hliní-
koch. Obyvateľov domov prinútili, aby im po-
mohli kopať guľometné hniezda.
 Bolo po dvanástej hodine, keď na kostol 
dopadli prvé delostrelecké granáty a niekoľko 
mín pred Budúcnosť. (Budúcnosť - terajšie 
pohostinstvo, v tom období obchod). Potom 
sa paľba ešte vystupňovala. Granáty pada-
li na kostol, školu a domy povedľa cesty do 
Podhradia. Velitelia Červenej armády si zrej-
me mysleli, že je v Košeci veľká posádka.

Nemecká paľba z guľometov a mínometov 
nemala veľký účinok, pretože Červená armá-
da nemala ani mŕtvych, ani ranených.
 V ten deň dal nemecký veliaci dôstojník 
príkaz farárovi, aby o desiatej hodine večer 
dal na kostol vyvesiť bielu zástavu. Nikto sa 
však na ostreľovanú vežu neodvážil vyjsť. O 
22. hodine poslední Nemci v tichosti Košecu 
opustili. A to bol pre občanov Košece defi ni-
tívny koniec vojny - to bol mier.
 Ihneď za Nemcami vtiahli do Košece prví 
príslušníci Červenej armády a potom veľké 
množstvo vojakov. Postup Červenej armády 
sa však zastavil, pretože všetky mosty na 
Váhu boli zničené. Veliaci dôstojník sa rozho-
dol postaviť nový most. Obec dostala príkaz 
zhotoviť 3 000 železných kramlí. Vďaka ra-
bovačkám v demolovaných dubnických závo-

doch bolo aj v Košeci dosť železa a poľných 
vyhní. Potom žiadali dubové drevo a dva 
obecné člny, na ktorých obecný pastier Ján 
Gajdoš prevážal prvé sledy rumunskej armá-
dy. Pri stavbe mostu zasiahla a usmrtila ne-
mecká mína dvoch sovietskych ženistov, kto-
rých potom pochovali na Rudom pri kaplnke 
sv. Anny.

 Večer 30. apríla 1945 postavila košecká 
mládež na námestí, kde bola veselica, máj. 
Vyhrávala košecká dychovka, mládež tanco-
vala a červenoarmejci spievali svoje častušky.

 Spracované podľa zápisu Jozefa Suro-
vého, bývalého kronikára, ktorý bol v čase 
II. svetovej vojny vládnym komisárom v obci 
Košeca.



V IV. ŠTVRTROKU 2012 
SA EŠTE NARODILI:

-----------------------------------
Adriana Kormendyová,

Sofi a Klobučníková
a Matúš Ján Miklo.

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

V IV. ŠTVRTROKU 2012  
-----------------------------------

Ján Zemanovič.
-----------------------------------

V I. ŠTVRTROKU 2013
-----------------------------------
Ján Pánov, Edita Fialová

a Ján Hoštacký.
-----------------------------------

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

70 rokov
Štefan Bachár, Miroslav

Záhradník, Pavol Čepela, Mária 
Pajgerová, Mgr. Irena Gábelová 

a Oľga Fraštíková.
-----------------------------------

75 rokov
Sidónia Bartošová, Soňa

Plačková, Verona Sihlovcová, 
Zuzana Slugeňová, Ing. Samuel 
Tomka, Vladimír Gajdoš, Mária 

Mazáňová a Ing. Ladislav Rafaj.
-----------------------------------

80 rokov
Verona Belková

a Sidónia Remšíková.
-----------------------------------

85 rokov
Barbora Jáňová.

-----------------------------------
90 rokov

Emília Gábelová.
-----------------------------------

V I. ŠTVRTROKU 2012
OSLáVILI

-----------------------------------
25 rokov spoločného života  
striebornú  svadbu manželia:

Peter Segíň a Dana rod. Beňová.
-----------------------------------

50 rokov spoločného života 
zlatú svadbu, manželia Gustáv 
Gregor a Pavla rod. Dobošová, 
Bohumil Kováčik a Anna rod. 

Cyprianová, Jozef Repôň
a Jana rod. Ševčíková.

-----------------------------------
60 rokov spoločného života 
diamantovú svadbu, manželia 

Jaroslav Mišún a Helena
rod. Čepelová, Jozef Ďuriš
a Pavlína rod. Gajdošová.
-----------------------------------
SRDEèNE BLAHOŽELáME!

DNI VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI KOŠECA - ROK 2013

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

DNI VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI KOŠECA - ROK 2013





 Hráči FK Košeca začali zimnú prípravu v 
košeckej telocvični s plným nasadením. Muži 
sa pod vedením trénera J. Vojteka a vedúceho 
mužstva L. Bugalu zúčastnili sústredenia na 
Bezovci (okres Nové Mesto nad Váhom). Pre 
nepriaznivé počasie museli naši hráči cestovať 
na prípravné zápasy po okolí (umelá tráva Dub-
nica nad Váhom, Trenčianske Teplice).
 Košecký dorast pod vedením trénera P. Ba-
láža, vedúceho mužstva Petra Ondrejku a starší 
žiaci pod vedením trénera T. Kaššu a vedúceho 

mužstva P. Kolesanyiho získavali kondíciu po 
košeckých kopcoch.
 V „Prípravke“ Košece sa pod vedením tré-
nera J. Palčeka, vedúceho mužstva I. Štepano-
viča a trénera brankárov R. Škrovánka učia zá-
klady futbalu mladí hráči Košece. Ich tréningy a 
prípravné zápasy sa konali v košeckej telocvični. 
 Vedenie FK Košeca praje všetkým futbalis-
tom a realizačným tímom veľa športových ale 
aj osobných úspechov. Dúfame, že fanúšikovia 
nášho futbalového klubu si nájdu cestu na čo 

najviac športových podujatí v našej obci a záro-
veň dúfame, že ich naši športovci nesklamú.
 Komisia športu, školstva a mládeže spolu 
so základnou školou a obecným úradom pracu-
je na tom, aby sa na asfaltovej ploche nášho 
športového areálu dalo do prevádzky dopravné 
ihrisko, ktoré bude slúžiť na vychovávanie mla-
dých účastníkov cestnej premávky. Tým by sa 
náš športový areál ešte viac využíval.
Za FK a komisiu športu, školstva a mládeže

Jaroslav Palček

FUTBALOVý KLUB KOŠECAFUTBALOVý KLUB KOŠECA

ROZPIS ZáPASOV FK KOŠECA 2012/2013 JARNá èASTROZPIS ZáPASOV FK KOŠECA 2012/2013 JARNá èAST



ZA ZÁBAVU A ÚČASŤ ĎAKUJE A NA ĎALŠÍ ROČNÍK SA TEŠÍ
ZDRUŽENIE ZÁHRADKÁROV KOŠECA.


