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PRVÉ VEREJNÉ VYPOČUTIE

 Prvé stretnutie verejnosti a vedenia obce s názvom Verejné vypočutie: 
Košeca - investície, rozvoj a fi nancovanie, ktoré sa uskutočnilo 22. 9. 
2015 v telocvični mi potvrdilo, že ľudia potrebujú priestor na vyjadrenie 
svojich názorov a požiadaviek a tiež, že potrebujú dostávať overené infor-
mácie o činnosti miestnej samosprávy. Fakty sú totiž základom na vytvore-
nie si reálnych názorov a správnych rozhodnutí. Platí to však obojstranne, 
čo znamená, že správne rozhodnutia bez vypočutia si rôznych názorov 
sa rodia veľmi ťažko. Ako každú obec na Slovensku aj Košecu trápi veľa 
problémov, ktoré musíme priebežne riešiť. Témy opravy ciest, výstavba 
chodníkov, prístavba školy a ďalšie sa často skloňovali aj na predvoleb-
ných letákoch kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva. Máme 
za sebou takmer rok od volieb a je čas na krátku rekapituláciu uskutočne-
ných aktivít. 
 Začnime cestami. Viem, že veľa obyvateľov vníma túto tému veľmi cit-
livo a na začiatku treba zopakovať: za súčasný stav ciest v obci je zod-
povedný hlavný zhotoviteľ stavby kanalizácie a vodovodu. Ten má 
totiž vydané rozhodnutie o zvláštnom užívaní komunikácií a v ňom sú pre 
neho záväzne stanovené podmienky, ktoré by mal dodržiavať. Rovnako mu 
toto rozhodnutie stanovuje vrátiť cesty a chodníky do pôvodného stavu. Je
predčasné hovoriť o rekonštrukciách ciest, ktoré by obec sama fi nanco-
vala. Áno, je tu priestor na dohody o spolufi nancovaní, ale uskutočniť a za-
platiť práce z našej strany pred ofi ciálnym prebratím komunikácií od zho-
toviteľa stavby by bolo nelogické a osobne som zásadne proti tomu, aby 
sme zaplatili peniaze z nášho rozpočtu za opravy ciest pred podpisom 
preberacích protokolov.
 Dám si veľmi záležať na tom, aby sa pri preberacích konaniach do zápi-
su poznačili akékoľvek škody spôsobené nielen na našich komunikáciách, 
ale aj na majetku občanov (plotoch, bránach, ...). Chcem preto všetkých 
požiadať, aby mi tieto prípady nahlásili (e-mailom, osobne, telefonicky,...) 
do doby, kedy sa preberacie konania uskutočnia. Ich termíny zatiaľ presne 
nevieme, ale zhotoviteľ je povinný dať cesty do pôvodného stavu do konca 
tohto roka. O termínoch obhliadok jednotlivých ulíc Vás budeme informo-
vať prostredníctvom rozhlasu a webovej stránky, takže sa ich budete môcť 
aj osobne zúčastniť. Verím, že spoločne dokážeme uzavrieť jednu kom-

plikovanú etapu budovania potrebnej infraštruktúry, ktorá patrí k modernej 
obci. Rok 2016 bude príležitosťou na úvahy o opravách ciest, ktoré už boli 
zničené pred začatím výstavby kanalizácie a ktoré budeme chcieť opraviť 
z vlastných rozpočtových zdrojov.
 Druhou dôležitou témou je príprava výstavby chodníka na Zliechovskej 
ulici. Aj na verejnom vypočutí sme spomínali, že logicky by chodník mal 
byť postavený po ľavej strane cesty v smere od križovatky s Hlavnou uli-
cou. Je tam širší priestor ako na pravej strane a je tam viac prístupov k ro-
dinným domom. Riešenie po ľavej strane má však aj negatívne stránky. 
Existujú tam pozemky, ktoré nepatria obci a na ktorých sú evidovaní napr. 
nežijúci vlastníci, prípadne vlastníci z Ameriky. To môže spôsobiť časové 
obmedzenia tejto investície a nemožnosť ju zrealizovať v blízkej dobe. Asi 
najlepším variantom je alternatívny návrh, ktorý bude rátať s trasovaním 
chodníka aj po ľavej aj po pravej strane. Takto môžeme využiť pozemky, 
ktoré vlastní obec, čo nebude spôsobovať problémy pri vybavovaní sta-
vebných povolení a pri následnej výstavbe. Tiež je potrebné si uvedomiť, 
že po ľavej strane sú vedené takmer všetky inžinierske siete a platia pri 
nich určité obmedzenia (ochranné pásma). Rovnako by bolo dobré mys-
lieť a naplánovať aj prechody pre chodcov v oblastiach križovania cesty s 
ulicami Rudnianska, Školská, Pod Hôrkou. Tam je podmienkou, aby boli 
chodníky na oboch stranách, v opačnom prípade vzniknú komplikácie s vy-
bavovaním príslušných stanovísk a rozhodnutí pri stavebných konaniach. 
Budeme sa preto snažiť už projektové dokumentácie deliť na stavebné 
objekty, ktoré sa budú dať realizovať samostatne, aby sme pri výstavbe 
mali potrebnú mieru voľnosti a aby nás nič neobmedzovalo. 
 Počet detí v materskej škole neustále rastie, čo sa o pár rokov prejaví aj 
na raste počtu detí navštevujúcich základnú školu. Z tohto dôvodu sa ve-
denie obce rozhodlo zaobstarať architektonickú štúdiu prístavby ZŠ, ktorá 
refl ektovala na požiadavky vedenia základnej školy. Aktuálne je potrebné 
rozhodnúť, či sa pustíme do obstarania projektových dokumentácií pre vy-
danie stavebného povolenia. Viac informácií o vypracovanej štúdii môžete 
získať na OcÚ, prípadne na www.koseca.sk.
 Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastňujú aktívne na dianí v obci a budem 
sa veľmi tešiť na spoluprácu aj v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.

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 4. AUGUSTA 2015

Uznesenie č. 164/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Berie na vedomie: Udalosť, ktorá sa stala 
dvom poslancom OZ obce Košeca Janke Kan-
toríkovej a Dáriusovi Kutejovi. Dňa 10. 7. 2015 
v nočných alebo skorých ranných hodinách po-
slancovi OZ v Košeci Dáriusovi Kutejovi prere-
zali a trvale znehodnotili 4 ks pneumatík na jeho 
osobnom motorovom vozidle VW Passat a po-
slankyni OZ v Košeci Janke Kantoríkovej zasek-
li do osobného motorového vozidla Renault Clio 
dva krompáče, čím jej osobný automobil výraz-

ne poškodili. Poslanci uvedené udalosti ohlásili 
na príslušné oddelenie Policajného zboru SR, 
kde bolo spísané oznámenie o skutku, ako aj 
zaistené stopy, ktoré boli príslušníkmi PZ SR 
zadokumentované a zaslané na ďalšiu expertí-
zu na KEÚ. Škoda, ktorá bola obom poslancom

spôsobená ešte nebola doposiaľ vyčíslená Po-
licajným zborom SR. Po oznámení škody ju 
dotknutí poslanci na najbližšom zasadnutí OZ 
oznámia starostovi obce a poslancom OZ a do 
zápisnice zo zasadnutia. Poslanci OZ v Košeci 
Janka Kantoríková a Dárius Kutej vyhlasujú, že 
uvedené udalosti vnímajú ako útok na ich osoby 
v spojitosti s vykonávanou funkciou poslancov 
OZ obce Košeca. Odmietajú akékoľvek spája-
nie týchto udalostí s ich súkromným životom, 
alebo výkonom ich povolania. 
B: Odsudzuje: Čin spáchaný podľa odseku
A) poslancom OZ v Košeci Janke Kantoríkovej 
a Dáriusovi Kutejovi. Poslanci vyjadrujú veľké 
znepokojenie nad vzniknutou situáciou, odsu-
dzujú tento čin. 
C: Ukladá: Redakčnej rade obecných Košecko 
Nozdrovických novín, zverejniť v najbližšom čís-
le novín toto uznesenie + fotografi e k spomína-
nej udalosti, zverejniť článok poslancov Janky 

Kantoríkovej a Dáriusa Kuteja k vyššie uvede-
nej udalosti bez akejkoľvek redakčnej úpravy v 
rozsahu požadovanom dotknutými poslancami 
OZ, maximálne však v rozsahu jednej strany 
novín.
Poznámka redakčnej rady:
Článok v zmysle uznesenia nebol dodaný.

ZO DŇA 27. AUGUSTA 2015

Uznesenie č. 172/2015
Obecné zastupiteľstvo 
B: Schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Rímsko-
katolíckej cirkvi, farnosť Košeca, Hlavná 494 na 
rekonštrukciu okien na rímskokatolíckom kosto-
le Nanebovzatia Panny Márie v Košeci vo výške 
5.000,- €.
Hlasovanie: Za: 8; Proti: 1 (Ing. Kantoríková); 
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 173/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje zmeny rozpočtu podľa zmenové-
ho listu č. 11, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tohto uznesenia.

Uznesenie č. 175/2015
Obecné zastupiteľstvo 
B: Schvaľuje návrh poslancov OZ Ing. Jozefa 
Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa 
Kuteja, p. Pavla Ostrovského a p. Kataríny Tur-
zovej na:



a) vypracovanie projektovej dokumentácie na 
vykurovanie a plynoinštaláciu v budove požiar-
nej zbrojnice DHZ obce Košeca v termíne do 
21. 9. 2015
b) podanie žiadosti na vybavenie stavebného 
povolenia, ako aj všetkých potrebných podkla-
dov a vyjadrení k predmetnej akcii v termíne do 
01. 11. 2015 (nezabudnúť na vyznačenie právo-
platnosti stavebného povolenia)
c) vyhlásenie verejného obstarávania v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní za účelom vý-
beru vhodného zhotoviteľa diela v termíne do 
14. 11. 2015
d) v priebehu mesiaca november 2015 začia-
tok samotnej realizácie projektu vybratým zho-
toviteľom a ukončenie prác do konca decem-
bra 2015. 
C: Ukladá obecnému úradu v Košeci postupo-
vať v zmysle predložených návrhov, hlavne do-
držiavať predložené termíny.

Uznesenie č. 177/2015
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie
č. 175/2015 zo dňa 27. 8. 2015.

Uznesenie č. 178/2015
Obecné zastupiteľstvo
B1: Schvaľuje potrebu začatia výstavby časti 
prístavby k Hasičskej zbrojnici v zmysle projek-
tovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Ja-
roslavom Hrenákom, Potočná 649/117C Opato-
vá, 911 01 Trenčín a Ing. Ondrejom Budayom, 
Pruské 39, 018 52 Pruské na základe požiada-
viek a potrieb DHZ Košeca vo výške 25.000,- €.
Pôjde o zadnú časť od Vladárovcov, obdĺžnik 
o rozmeroch 5500 x 18 250. Novovybudovaná 
prístavba bude slúžiť na uskladnenie hasičskej 
techniky, bude umožňovať lepšiu manipuláciu a 
údržbu jednotlivých zariadení. 
B2: Schvaľuje vyhlásenie verejného obstará-
vania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
za účelom výberu zhotoviteľa diela v termíne do 
30. 9. 2015.
Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 2 (Ing. Ďu-
rech, Ing. Kantoríková)

Uznesenie č. 179/2015
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo použitie fi nančných prostried-
kov z rezervného fondu vo výške 102.000,- €.
B: Schvaľuje použitie fi nančných prostriedkov 
z rezervného fondu v celkovej výške 102.000,- €
na: 
- Prípravné a projektové dokumentácie vo výš-
 ke 6.000,- €
- Realizácia nových stavieb - chodníky, cesty
 vo výške 20.000,- €
- Rekonštrukcia ciest vo výške 36.000,- €
- Prístavby, nadstavby - požiarna zbrojnica vo
 výške 25.000,- €
- Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia na
 športovom areáli vo výške 15.000,- €
Zmeny budú po schválení zapracované v zme-
novom liste č. 12, ktorý tvorí neoddeliteľnú sú-
časť tohto uznesenia.

Uznesenie č. 180/2015
Obecné zastupiteľstvo 
B: Schvaľuje rekonštrukciu miestnych komuni-
kácií v Obci Košeca, ulice Školská (v úseku ces-
ty od p. Kalamena Petra po p. Kuteja Ľubomíra) 
a ulice Dolný Majer (v úseku cesty od p. Hrbáč-
kovej Daniely po p. Mosného Pavla), nakoľko 
ich technický stav je nevyhovujúci a ohrozuje 
majetok a bezpečnosť občanov.
C: Odporúča starostovi obce Košeca začať 
všetky potrebné úkony zabezpečujúce obstara-
nie rekonštrukčných prác, ich realizáciu a odo-
vzdanie diela do 30. 11. 2015.
Termín: 30. 11. 2015

Zodpovedný: Starosta obce Košeca
D: Žiada starostu obce Košeca, aby poslancov 
OZ pravidelne mesačne (cca 15.-teho v mesia-
ci) informoval mailom o postupe týchto prác.
Termín: mesačne; Zodpovedný: Starosta ob-
ce Košeca
E: Ukladá hlavnej kontrolórke obce p. Alene 
Dobrodejovej preveriť zákonnosť všetkých plá-
novaných investícií v súvislosti s majetkovými 
právami k predmetným parcelám, ktoré budú re-
konštruované, a na ktoré budú použité fi nančné 
prostriedky z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 184/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje zápis do obecnej kroniky za rok 
2014.
Uznesenie č. 185/2015
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo právne stanovisko od Advokát-
skej kancelárie JUDr. Peter Peružek, s.r.o., Pod-
zámska 41/A, Hlohovec, vo veci posúdenia po-
vinnosti Obce Košeca prevziať stavbu špecifi ko-
vanú ako „ŽSR, modernizácia železničnej trate 
Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500-
159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h - IV. 
etapa a V. etapa - úsek Trenčianska Teplá - Ila-
va - Beluša a to konkrétne: SO 38-33-3-konkrét-
ne cestný most Košeca nad železničnou traťou, 
SO 38-33-05 oporné múry pri cestnom moste 
Košeca, SO 38-33-07 rampa pre imobilných pri 
cestnom moste Košeca, SO 38-35-32 verejné 
osvetlenie SO 38-37-04 kanalizácia komuniká-
cie nadjazdu v nžkm 144,572 a SO 38-38-01 ko-
munikácia nadjazdu v nžkm 144,572 39. 
B: Berie na vedomie právne stanovisko od Ad-
vokátskej kancelárie JUDr. Peter Peružek, s.r.o., 
Podzámska 41/A, Hlohovec, vo veci posúdenia 
povinnosti Obce Košeca prevziať stavbu špecifi -
kovanú ako „ŽSR, modernizácia železničnej 
trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 
100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 
km/h - IV. etapa a V. etapa - úsek Trenčianska 
Teplá - Ilava - Beluša.
C: Schvaľuje úmluvu o odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií uzatvorenú medzi 
Obcou Košeca a Železnicami Slovenskej repub-
liky, Bratislava, so sídlom Klemensova 8, 813 61 
Bratislava, IČO: 31364501, DIČ: 2020480121, 
ktorej predmetom je odovzdanie a prevzatie 
nasledovných stavebných objektov do majetku 
obce Košeca: 
- SO 38-33-03 Ilava-Ladce, cestný most Koše-
 ca nad železničnou traťou v nžkm 144,572 
 sžkm 145,220
- SO 38-33-05 Ilava-Ladce, oporné múry pri
 cestnom moste Košeca /južná strana/ v nžkm
 144,572
- SO 38-33-07 Ilava-Ladce, rampa pre imobil-
 ných pri cestnom moste Košeca
- SO 38-35-32 Ilava-Ladce, zast. Košeca-ve-
 rejné osvetlenie
- SO 38-37-04 Ilava-Ladce, kanalizácia komu-
 nikácie nadjazdu v nžkm 144,572
- SO 38-38-01 Ilava-Ladce, komunikácia nad-
 jazdu v nžkm 144,572 39
Hlasovanie: Za: 5 (Mgr. Bajzíková, p. Kalameno-
vá, p. Kolembus, p. Ostrovský, Mgr. Švehlová);
Proti: 1 (p. Turzová); Zdržal sa: 3 (Ing. Ďurech, 
Ing. Kantoríková, p. Kutej)

Uznesenie č. 186/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo výšku kúpnej ceny za m2 pri 
prevode majetku obce Košeca a to:
- pozemok KNC 98/14 vodné plochy o výmere
 321 m2, odčlenený GP z pozemku parc. č.
 KNE 343 ostatné plochy o výmere 22 082 m2

- pozemok KNC 157/2 zastavané plochy o vý-
 mere 163 m2, odčlenený GP z pozemku parc.

 č. KNE 347/50 ostatné plochy o výmere 8369 m2

- pozemok KNC 383/2 záhrady o výmere 121
 m2, odčlenený GP z pozemku parc. č. KNE
 347/50 ostatné plochy o výmere 8369 m2

nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV 
č. 3447, kupujúcemu Ing. Jaroslav Schreiber, 
Sadová 162/51, 018 64 Košeca
B: Schvaľuje v nadväznosti na uznesenie č. 
152/2015 zo dňa 16. júna 2015 kúpnu cenu vo 
výške :
- 1,- €/m2 za prevod pozemku KNC 98/14 vod-
 né plochy o výmere 321 m2, odčlenený GP
 z pozemku parc. č. KNE 343 ostatné plochy o
 výmere 22 082 m2

- 4,- €/m2 za prevod pozemku KNC 157/2 za-
 stavané plochy o výmere 163 m2, odčlene-
 ný GP z pozemku parc. č. KNE 347/50 ostat-
 né plochy o výmere 8369 m2 a pozemku KNC
 383/2 záhrady o výmere 121 m2 odčlenený
 GP z pozemku parc. č. KNE 347/50 ostatné
 plochy o výmere 8369 m2 kupujúcemu Ing.
 Jaroslav Schreiber, Sadová 162/51, 018 64
 Košeca.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Ko-
šeca ako prípad hodný osobitného zreteľa bude 
zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľova-
ním prevodu na úradnej tabuli obce a na inter-
netovej stránke obce.
Hlasovanie: Za: 5 (Mgr. Bajzíková, p. Kalame-
nová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová, p. Turzová); 
Proti: 4 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, p. Kutej, 
p. Ostrovský); Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 187/2015
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo stanovisko k uzneseniu OZ Ko-
šeca č. 156/2015 zo dňa 16. 6. 2015 od Považ-
skej vodárenskej spoločnosti, so sídlom Nová 
133, Považská Bystrica /podacie číslo 1482/15/, 
doručené dňa 21. 8. 2015, týkajúce sa odsúhla-
senia výšky kúpnej ceny za prevod novovytvo-
reného pozemku KNC 1091/3 ostatné plochy 
o výmere 64 m2, odčlenený GP č. IL01/2015 z 
pozemku parc. č. KNE 1140/501 ostatné plochy 
o výmere 818 m2.
B: Berie na vedomie stanovisko k uzneseniu 
OZ Košeca č. 156/2015 zo dňa 16. 6. 2015 od 
Považskej vodárenskej spoločnosti, so sídlom 
Nová 133, Považská Bystrica /podacie číslo 
1482/15/, doručené dňa 21. 8. 2015, týkajúce 
sa odsúhlasenia výšky kúpnej ceny za prevod 
novovytvoreného pozemku KNC 1091/3 ostat-
né plochy o výmere 64 m2, odčlenený GP č. 
IL01/2015 z pozemku parc. č. KNE 1140/501 
ostatné plochy o výmere 818 m2.
C: Schvaľuje zmenu výšky kúpnej ceny za po-
zemok KNC 1091/3 ostatné plochy o výmere 
64 m2 z 20,- €/m2 na 10,08 €/m2, odčlenený GP 
č. IL01/2015, vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná 
Maríková, zo dňa 20. 1. 2015, overený Okres-
ným úradom v Ilave, katastrálny odbor, pod čís-
lom 73/2015 z pozemku parc. č. KNE 1140/501 
ostatné plochy o výmere 818 m2.
Hlasovanie: Za: 5 (Mgr. Bajzíková, p. Kalame-
nová, p. Kolembus, p. Ostrovský, Mgr. Švehlo-
vá); Proti: 3 (Ing. Ďurech, p. Kutej, p. Turzová); 
Zdržal sa: 1 (Ing. Kantoríková)

Uznesenie č. 188/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A: Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 
Košeca a to pozemku:
- pozemok KNC 1091/3 ostatné plochy o vý-
 mere 64 m2, odčlenený GP č. IL01/2015, vy-
 hotoveným GeoID s.r.o., Horná Maríková, zo
 dňa 20. 1. 2015, overený Okresným úradom
 v Ilave, katastrálny odbor, pod číslom 73/2015
 z pozemku parc. č. KNE 1140/501 ostatné
 plochy o výmere 818 m2

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na 



LV č. 3447, kupujúcemu Považská vodárenská 
spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 
Považská Bystrica, IČO: 36 672 076, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanove-
nia § 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 na-
kladania s majetkom obce Košeca. 
Kúpna cena je stanovená vo výške 10,08 €/m2, 
t.j. v celkovej výške 645,12 €. 
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti 
hradí kupujúci. 
Zámer previesť nehnuteľnosť bol schválený 
uznesením č. 156/2015 a bol zverejnený dňa 
23. 7. 2015.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Obec po-
zemok dlhodobo nevyužíva. Pozemok bude slú-
žiť na umiestnenie stavby - čerpacia stanica no-
vovybudovanej kanalizácie. Jedná sa o poze-
mok v menšej výmere /64 m2/, na ktorom bude 
stavba vo verejnom záujme a pozemok vzhľa-
dom k predmetnej stavbe nie je využiteľný ani 
predajný pre iného záujemcu, ako vlastníkovi 
stavby - čerpacej stanice, ktorý si odkúpením 
pozemku dovysporiada právne vzťahy pod touto 
inžinierskou stavbou. 
B: Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Košeca a to 
pozemku: 
- pozemok KNC 1091/3 ostatné plochy o vý-
 mere 64 m2, odčlenený GP č. IL01/2015, vy-
 hotoveným GeoID s.r.o., Horná Maríková, zo
 dňa 20. 1. 2015, overený Okresným úradom
 v Ilave, katastrálny odbor, pod číslom 73/2015
 z pozemku parc. č. KNE 1140/501 ostatné
 plochy o výmere 818 m2

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na 
LV č. 3447, kupujúcemu Považská vodárenská 
spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 
Považská Bystrica, IČO: 36 672 076, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanove-
nia § 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 na-
kladania s majetkom obce Košeca. 
Kúpna zmluva bude podpísaná najneskôr do 15 
dní odo dňa jej schválenia.
Hlasovanie: Za: 6 (Mgr. Bajzíková, Ing. Kantorí-
ková, p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Ostrov-
ský, Mgr. Švehlová); Proti: 3 (Ing. Ďurech, p. Ku-
tej, p. Turzová); Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 189/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 
2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľné-
ho majetku vo vlastníctve Obce Košeca a to: 
- pozemok KNC 410/8 ostatné plochy o výme-
 re 18 m2, odčlenený GP č. 6/2015, vyhoto-
 veným Ing. Vladimírom Hrivíkom, GEOMER
 zo dňa 29. 4. 2015 z pozemku parc. č. KNE
 343 ostatné plochy o výmere 22 082 m2

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV 
č. 3447, budúcemu kupujúcemu Stredosloven-
ská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustano-
venia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi-
sov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Košeca. 
Kúpna cena je stanovená vo výške 20,00 €/m2.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Ko-
šeca ako prípad hodný osobitného zreteľa 
bude zverejnený najmenej na 15 dní pred 
schvaľovaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke 
obce. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Obec po-

zemok dlhodobo nevyužíva, slúži ako verejná 
zeleň. Na pozemku sa nachádza stavba trafo-
stanice. Jedná sa pozemok v malej výmere /18 
m2/, na ktorom sa nachádza stavba vo verejnom 
záujme a pozemok vzhľadom k predmetnej stav-
be nie je využiteľný ani predajný pre iného záu-
jemcu, ako vlastníkovi stavby - trafostanice. 

NEPODPÍSANÉ UZNESENIA
STAROSTOM OBCE ZO ZASADNUTIA OZ

ZO DŇA 27. AUGUSTA 2015

Uznesenie č. 182/2015
Obecné zastupitelstvo ruší uznesenie
č. 114/2015 zo dňa 1. 4. 2015.
Hlasovanie: Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríko-
vá, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová); Proti: 4 
(Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, 
Mgr. Švehlová); Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 183/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo odstránenie tehlového komína 
v areáli bývalej tehelne.
B: Schvaľuje návrh poslancov Dáriusa Kuteja,
Pavla Ostrovského, Ing. Jozefa Ďurecha, Ing. 
Janky Kantoríkovej a Kataríny Turzovej na od-
stránenie tehlového komína v areáli bývalej te-
helne.
C: Odporúča starostovi obce Košeca začať 
všetky potrebné úkony zabezpečujúce obstara-
nie prác a ich realizáciu do 30. 11. 2015.
Termín: 30. 11. 2015; Zodpovedný: starosta ob-
ce Košeca
D: Žiada starostu obce Košeca, aby poslancov 
OZ pravidelne mesačne (cca 15.-eho v mesiaci) 
informoval mailom o postupe týchto prác.
Termín: mesačne; Zodpovedný: starosta ob-
ce Košeca
Hlasovanie: Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríková, 
p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová); Proti: 3 (p.
Kalamenová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová); Zdr-
žal sa: 1 (Mgr. Bajzíková)

Uznesenie č. 197/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Žiada obecný úrad o zabezpečenie školenia 
na pravidlá a proces verejného obstarávania
/VO/ v podmienkach samosprávy kvalifi kova-
ným odborníkom v rozsahu min. 4 hodiny.
Školenia bude zorganizované pre: poslancov 
obce, starostu, zamestnancov OcÚ, predsedov 
a členov záujmových združení v obce a pod.
Zodpovedná: prednostka OcÚ; Termín: ško-
lenie sa uskutoční najneskôr do 31. 10. 2015
B: Schvaľuje, že Komisia investícií, rozvoja a 
verejného obstarávania /IRaVO/ bude pripomi-
enkovať a vyjadrovať sa ku všetkým zadaniam a 
špecifi káciám súťažných podkladov jednotlivých 
prípadov verejného obstarávania realizovaných 
Obcou Košeca. Bez pozitívneho vyjadrenia ko-
misie, nemôžu byť súťažné podklady zverejne-
né do procesu VO. Predseda komisie IRaVO 
môže k otváraniu obálok a vyhodnocovaniu po-
núk prizvať poslancov, predsedov komisií, ich 
členov, prípadne iných odborníkov. 
Zodpovedný: starosta obce; Termín: ihneď
C: Schvaľuje, že Komisia IRaVO (min. 1 zá-
stupca komisie), bude vždy prítomná pri otvára-
ní obálok v procese VO, či pri vyhodnocovaní 
ponúk v prípade obstaranie cez Elektronický 
kontraktačný systém. Zúčastnený člen/členovia 
vždy podpisujú zápisnicu. Predseda komisie 
IRaVO môže k otváraniu obálok a vyhodnoco-
vaniu ponúk prizvať poslancov, predsedov ko-
misií, ich členov, prípadne iných odborníkov. 
Proces vyhodnocovanie výsledkov verejného 
obstarávania sa bude uskutočňovať v termíne 
po vzájomnej dohode predsedu komisie IRaVO 
a prednostky OcÚ, najskôr v čase od 17.00 h.

Zodpovedný: starosta obce; Termín: ihneď
Hlasovanie: Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríko-
vá, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová); Proti: 3 
(Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, Mgr. Švehlo-
vá); Zdržal sa: 1 (p. Kolembus)

Uznesenie č. 198/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje požiadav-
ku sprístupnenia systému URBIS pre Podvojné 
účtovníctvo: objednávky, faktúry a zmluvy - pa-
sívny prístup.
Termín: ihneď; Zodpovedný: prednostka OcÚ
Hlasovanie: Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríko-
vá, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová); Proti: 4 
(Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, 
Mgr. Švehlová); Zdržal sa: 0
 

ZO DŇA 23. SEPTEMBRA 2015

Uznesenie č. 204/2015
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo požiadavku starostu obce Bc. 
Radomíra Brtáňa a členov DHZ v Košeci na po-
súdenie a prehodnotenie prijatého uznesenia v 
súvislosti s výškou investície do prístavby poži-
arnej zbrojnice a tiež prehodnotenie zrušeného 
uznesenia o investícii do budovania kúrenia v 
budove požiarnej zbrojnice
B: Neschvaľuje navýšenie položky v kapitálo-
vom rozpočte obce na strane výdavkov - po-
ložka Prístavby, nadstavby PZ 717003 o sumu 
21.000,- €, pričom o tú istú sumu sa ponížia 
položky v kapitálovom rozpočte obce na strane 
výdavkov: položka 717001 Výstavba nových 
chodníkov, ciest, mostov o 1.000,- € a položka 
717001 Realizácia nových stavieb - chodníkov, 
ciest, mostov o 20.000,- € podľa priloženého 
zmenového listu č. 13, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou uznesenia
C: Neschvaľuje realizáciu investície do kom-
pletnej prístavby požiarnej zbrojnice podľa vy-
pracovaného projektu s názvom: Zmena dokon-
čenej stavby požiarnej zbrojnice na p.č. 906/2 
v k.ú. Košeca - prístavba a stavebné úpravy, z 
ktorého bola doposiaľ zrealizovaná len základo-
vá doska
D: Neschvaľuje realizáciu investície do vybu-
dovania kompletného kúrenia pre starú budovu 
požiarnej zbrojnice i novú prístavbu, ktorej bude 
predchádzať vypracovanie potrebnej projekto-
vej dokumentácie
E: Neodporúča starostovi obce vykonať všetky 
potrebné úkony
1. k obstaraniu dodávateľa projektovej doku-
mentácie pre investíciu vykurovania požiarnej 
zbrojnice
2. k obstaraniu dodávateľa stavebných prác na 
realizáciu investície do kompletnej prístavby 
požiarnej zbrojnice na vyhotovenú základovú 
dosku
3. k obstaraniu dodávateľa prác súvisiacich s 
investíciou do vykurovania na základe dodanej 
projektovej dokumentácie podľa bodu e1 tohto 
uznesenia.
Hlasovanie: Za: 4 (Mgr. Bajzíková, p. Kalame-
nová, p. Kolembus, Mgr. Švehlová); Proti: 2 
(Ing. Kantoríková, p. Turzová); Zdržal sa: 3 (Ing. 
Ďurech, p. Kutej, p. Ostrovský)

Uznesenie č. 205/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu 
investície výstavby vodovodu na Rudnianskej 
ulici - prepojenie ulice Rudnianskej a Zliechov-
skej. Finančné krytie bude riešené na pokračo-
vaní rokovania zasadnutia obecného zastupi-
teľstva.

Uznesenie č. 206/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod po-
zemkov špecifi kovaných v kúpnej zmluve a kúp-



nu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Košeca 
ako predávajúcim a Ing. Jaroslavom Schreibe-
rom, Sadová ulica 162/51, 018 64 Košeca ako 
kupujúcim, ktorej predmetom je prevod nehnu-
teľnosti a to pozemku : 
- pozemok KNC 98/14 vodné plochy o výmere
 321 m2, odčlenený GP z pozemku parc. č.
 KNE 343 ostatné plochy o výmere 22 082 m2

- pozemok KNC 157/2 zastavané plochy o vý-
 mere 163 m2, odčlenený GP z pozemku parc.
 č. KNE 347/50 ostatné plochy o výmere 8369 m2

- pozemok KNC 383/2 záhrady o výmere 121
 m2, odčlenený GP z pozemku parc. č. KNE
 347/50 ostatné plochy o výmere 8369 m2 
nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV 
č. 3447.
Kúpna cena je stanovená v celkovej výške 1457 €. 
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hra-
dí kupujúci. Prevod nehnuteľností sa schvaľu-
je ako prevod podľa ustanovenia § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 6 
bod 6 písm. b) Zásad hospodárenia a naklada-
nia s majetkom obce Košeca. Kúpna zmluva 
bude podpísaná najneskôr do 15 dní odo dňa 
jej schválenia.
Hlasovanie: Za: 8 (Mgr. Bajzíková, Ing. Ďurech, 
p. Kalamenová, p. Kolembus, p. Kutej, p. Os-
trovský, Mgr. Švehlová, p. Turzová); Proti: 0; 
Zdržal sa: 1 (Ing. Janka Kantoríková)

Uznesenie č. 207/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prerušenie 
rokovania dnešného zasadnutia s predbežným 
termínom pokračovania dňa 5. 10. 2015 o 17.30 
hod. v Zasadačke obecného úradu v Košeci na 
1. poschodí, ktorý bude ešte potvrdený mailo-
vou komunikáciou.

ZO DŇA 5. OKTÓBRA 2015,
KTORÝM POKRAČOVALO ZASADNUTIE

ZO DŇA 23. SEPTEMBRA 2015

Uznesenie č. 208/2015
B: Schvaľuje zmeny rozpočtu podľa zmenové-
ho listu č. 13, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tohto uznesenia.

Uznesenie č. 211/2015
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predlože-
ného materiálu schvaľuje prevod pozemku špe-
cifi kovaného v zmluve o budúcej kúpnej zmluve 
a zmluvu o budúcej kúpnej zmluvu uzatvorenú 
medzi Obcou Košeca ako budúcim predávajú-
cim a Stredoslovenská energetika - Distribúcia 
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 
36 442 151 ako budúcim kupujúcim, ktorej pred-
metom je prevod nehnuteľnosti a to pozemku: 
- pozemok KNC 410/8 ostatné plochy o výme-
 re 18 m2, odčlenený GP č. 6/2015, vyhoto-
 veným Ing. Vladimírom Hrivíkom, GEOMER
 zo dňa 29. 4. 2015 z pozemku parc. č. KNE
 343 ostatné plochy o výmere 22 082 m2

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV 
č. 3447.
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 § 
9 a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov a v 
zmysle čl. 6 bod 6 písm. b) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Košeca. Zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve bude podpísaná naj-
neskôr do 15 dní odo dňa jej schválenia.

Uznesenie č. 212/2015
Obecné zastupiteľstvo 
B: Schvaľuje spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 

2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a zámer od-
predať časť nehnuteľného majetku vo vlastníc-
tve Obce Košeca a to: 
- pozemok KNC 1149/15 zastavaná plocha
 o výmere 18 m , odčlenený GP č. 33857245-
54/2015, vyhotoveným Ing. Jozefom Pažickým, 
geodetom zo dňa 21. 8. 2015 z pozemku parc. 
č. KNE 966/1 zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 7849 m2

nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV
č. 1, budúcemu kupujúcemu Stredoslovenská
energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, 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 hospo-
dárenia a nakladania s majetkom obce Košeca. 
Kúpna cena je stanovená vo výške 20- €/m2. 
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Ko-
šeca ako prípad hodný osobitného zreteľa bude 
zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľova-
ním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na úradnej 
tabuli obce a na internetovej stránke obce. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Obec po-
zemok dlhodobo nevyužíva, slúži ako zastavaná 
plocha. Na odčlenenom pozemku KNC 1149/15 
sa bude nachádzať stavba trafostanice na zá-
klade stavebnej akcie Košeca-stred: Zahustenie 
trafostanice. Jedná sa o pozemok v malej výme-
re /18 m2/, na ktorom bude stavba vo verejnom 
záujme a pozemok vzhľadom k predmetne plá-
novanej výstavbe nie je využiteľný ani predajný 
pre iného záujemcu, ako investora stavby - tra-
fostanice.

Uznesenie č. 214/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje darovaciu zmluvu č. p. KRHZ - 
BB-1107/2015, ktorej predmetom je bezplatné 
prenechanie daru - cestného motorového vozi-
dla vrátane príslušenstva a rekonštrukcie, čís-
lo IM: 90842-0,116637-0, značka TATRA, VIN 
36709127 vo vlastníctve Slovenskej republiky 
uzatvorenú medzi Slovenskou republikou, za-
stúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej re-
publiky, so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
ako darcom a Obcou Košeca, Hlavná 36/100, 
018 64 Košeca ako obdarovaným.

Uznesenie č. 215/2015
Obecné zastupiteľstvo
A: Prerokovalo návrh poslancov OZ Ing. Joze-
fa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa 
Kutej, p. Pavla Ostrovského a p. Kataríny Turzo-
vej na potrebu rekonštrukcie, prípadne výstav-
by nového mosta vedúceho k zbernému dvoru, 
športovému areálu, rodinným domom, nakoľko 
jeho technický stav je nevyhovujúci a ohrozuje 
majetok a bezpečnosť občanov. 
Zároveň je povodňovým rizikom pre obec ako to 
vyplýva zo záznamu z povodňovej prehliadky zo 
dňa 19. 5. 2015 vykonanej Okresným úradom v 
Ilave, odborom starostlivosti o životné prostre-
die.
Most je v nevyhovujúcom technickom stave, naj-
mä z dôvodu toho, že jeho výška a priepustnosť 
obmedzuje plynulé prúdenie vody pri zvýšenej 
hladine vodného toku. Vzhľadom na existujúci 
prietočný profi l mostného objektu sa predpo-
kladá hromadenie nánosového materiálu a za-
chytávanie splavenín na mostnom objekte, čo 
môže spôsobiť vzdúvanie vodného toku pri zvý-
šenej hladine vodného toku a následné vyliatie 
vody z koryta. 
B: Odporúča starostovi obce Košeca začať 
všetky potrebné úkony zabezpečujúce obsta-
ranie rekonštrukčných prác, prípadne výstavby 
nového mosta. 

Realizáciu a odovzdanie diela uskutočniť odha-
dom do 30. 4. 2016.
Zodpovedný: Starosta obce Košeca

Uznesenie č. 216/2015
Obecné zastupiteľstvo 
A: Prerokovalo návrh poslancov OZ Ing. Joze-
fa Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa 
Kutej, p. Pavla Ostrovského a p. Kataríny Tur-
zovej na potrebu výstavby nového chodníka pre 
chodcov a cyklochodníka po Zliechovskej ceste 
po ľavej strane v smere od hlavnej cesty na Ko-
šecké Podhradie po most na ceste III. triedy.
B: Schvaľuje vyhotovenie projektovej doku-
mentácie na výstavbu nového chodníka pre 
chodcov a cyklochodníka po Zliechovskej ceste 
po ľavej strane v smere od hlavnej cesty na Ko-
šecké Podhradie po most na ceste III. triedy.
C: Odporúča starostovi obce Košeca začať 
všetky potrebné úkony zabezpečujúce obstara-
nie projektovej dokumentácie.
Realizáciu uskutočniť do 31.12.2015; Zodpo-
vedný: Starosta obce Košeca
D: Žiada starostu obce Košeca, aby poslancov 
OZ pravidelne mesačne (cca 15.-teho v mesia-
ci) informoval mailom o postupe týchto prác.
Termín: mesačne; Zodpovedný: Starosta ob-
ce Košeca

Uznesenie č. 217/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizo-
vanie stretnutia so zástupcom Váhostavu-SK, 
a.s. v priebehu 42. týždňa s predbežným termí-
nom konania 14. 10. 2015 o 17.30 hod.

Uznesenie č. 218/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu ter-
mínu zasadnutia OZ z 22. 10. 2015 na 5. 11. 
2015 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úra-
du v Košeci na 1. poschodí a ruší termín zasad-
nutia OZ dňa 26. 11. 2015.

Uznesenie č. 220/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje vypracovanie projektovej doku-
mentácie na plynovú prípojku a na kúrenie v 
jestvujúcej budove Požiarnej zbrojnice a pláno-
vanej prístavby.
Termín do 30. 11. 2015.

Uznesenie č. 221/2015
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje návrh poslancov OZ Ing. Jozefa 
Ďurecha, Ing. Janky Kantoríkovej, p. Dáriusa 
Kuteja, p. Pavla Ostrovského a p. Kataríny Tur-
zovej na vypracovanie statického posudku au-
torizovaným statikom na komín v areáli bývalej 
tehelne, ktorý stav nielen posúdi a zhodnotí, ale 
navrhne i súbor opatrení. 
C: Odporúča starostovi obce Košeca začať 
všetky potrebné úkony zabezpečujúce obstara-
nie statického posúdenia komína v areáli býva-
lej tehelne.
Termín: 30. 11. 2015

Uznesenie č. 222/2015
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 13 ods. 8 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z. n. p. nepotvrdilo pozastavené uznesenie č. 
198/2015 zo dňa 27. 8. 2015, ktorého obsahom 
bola požiadavka sprístupnenia systému URBIS 
pre Podvojné účtovníctvo: objednávky, faktúry a 
zmluvy - pasívny prístup.
Termín: ihneď
Zodpovedný: prednostka OcÚ
Hlasovanie: Za: 5 (Ing. Ďurech, Ing. Kantoríko-
vá, p. Kutej, p. Ostrovský, p. Turzová); Proti: 4 
(Mgr. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, 
Mgr. Švehlová); Zdržal sa: 0



 V tomto roku si naša organizácia pripomína 40. výročie svojho za-
loženia. Predchodcom samotného odboru turistiky bol “turistický krú-
žok“, vytvorený skupinkou mladých ľudí. Začínal s 23 členmi. Svoju 
činnosť začal výstupmi na Pancier a Vianočným výstupom na Vápeč, 
ktorých tradícia sa zachovala dodnes.  
 O turistiku mala v našej obci veľký záujem i školská mládež, a tak 
bol založený i turistický oddiel mládeže (TOM). 
 Za túto činnosť treba poďakovať členom, ktorí oddiel turistiky zalo-

žili, lebo bez nich by sme si dnes nepripomínali 40. výročie nášho od-
boru, ale i tým, ktorí pokračovali v ich začatej práci. Naša organizácia 
má k dnešnému dňu 91 členov.
 Touto cestou by sme  sa chceli poďakovať Obecnému úradu v Ko-
šeci i všetkým sponzorom za pomoc pri zabezpečovaní našich turis-
tických podujatí. Naše poďakovanie patrí i ZŠ s MŠ Košeca, ktorá sa 
podieľa na vedení mládeže k ochrane prírody a k poznávaniu jej krás  
svojou krúžkovou činnosťou.

1. Ustanovuje sa technická a organizačná
 komisia v Košeci:

• Bc. Brtáň Radomír - starosta,
• Mgr. Švehlová Miroslava - zástupca starostu,
• Palček Jaroslav - správa ŠA,
• Kalamen Peter- správca cintorína,

Ktorá bude úzko spolupracovať s:

• Ing. Evou Jurenovou - riaditeľkou ZŠ s MŠ,
• Janou Slávikovou - zást. riad. pre MŠ,
• Miestnymi podnikateľmi 

2. V priebehu tohto mesiaca
 je potrebné zrealizovať nasledovné:

a. Vyhrabať miestny park, úprava areálu ZŠ s MŠ  
b. Oprava dlažby pred pamätníkom SNP
  Z: Ing. Jurenová Eva - riaditeľka ZŠ s MŠ, 
   starosta obce
  T: mesiac október 2015

c. Vyčistenie a úprava priestorov v správe
 a vo vlastníctve obce
  Z: Radomír Brtáň - starosta 
  T: mesiac október 2015

d. Pokračovať vo vysprávke miestnych komuni-
 kácií 
  Z: Radomír Brtáň - starosta
  T: mesiac september - november 2015

e. Vyčistenie a úprava miestneho cintorína
  Z: Kalamen Peter a ÚŽS
  T: mesiac október 2015

f. Likvidácia nepovolených skládok                          
  Z: Radomír Brtáň - starosta
   a Pavol Ostrovský
  T: mesiac október 2015

g. Úprava športového areálu, natrieť oplotenie
 ihriska
  Z: Palček Jaroslav

  T: mesiac október 2015

h. vyčistenie a úprava predzahrádok,
 dvorov rodinných domov
  Z: občania obce
  T: mesiac október 2015

i. Úprava areálu Osvetovej besedy v časti obce
 Nozdrovice
  Z: Mgr. Bajzíková Dana
  T: mesiac október 2015

j. Spracovať a odvysielať reláciu v miestnom
 rozhlase
  Z: Bc. Emília Laskovičová
  T: 9. - 10. mesiac 2015

Dňa 3. 9. 2015

Vypracovala: Mgr. Miroslava Švehlová
zástupkyňa starostu



Dlhoročnou tradíciou v našej dedine sa stali výstavy záhradká-
rov a pestovateľov. Každoročne vzbudzujú značný záujem nielen 
širokej verejnosti, ale i vystavovateľov, ktorí s veľkou radosťou 
a zároveň patričnou hrdosťou vystavujú svoje dopestované pro-
dukty.

Bez výstavy ovocia a zeleniny, ktorá je už po mnohé roky spája-
ná s koncom letnej sezóny v našej obci, by si nadšení priaznivci
pestovania a záhradkárčenia, ktorí sa prezentovali v telocvični 
základnej školy našej obce, nevedeli toto obdobie ani len pred-
staviť. Práve tam mohli zvedaví návštevníci a hostia vidieť, čo 
všetko sa podarilo dopestovať v záhradách nielen v Košeci, ale
i blízkom okolí. 

 Výstava sa konala už po 28-krát. Hlavnými organizátormi už tra-
dične bolo Združenie záhradkárov pôsobiace v Košeci. Prehliadka sa 
uskutočnila v hlavnom čase zberu tohtoročnej úrody, konkrétne od 
19. do 20. septembra, kedy bola otvorená širokej verejnosti a hneď 
nasledujúci deň si mohli prítomné exponáty prezrieť aj žiaci všetkých 
ročníkov našej základnej školy spolu s pani učiteľkami vykonávajúcimi 
dozor. 

EXPOZIČNÉ PRIESTORY VÝSTAVY V TELOCVIČNI ZŠ
V KOŠECI SA STÁVAJÚ UŽ TRADÍCIOU 

 Výstava sa z praktických, organizačných a technických dôvodov 
už po 3-krát konala v priestoroch telocvične základnej školy. I napriek 
tejto skutočnosti si do týchto pre tradičnú výstavu úrody stále nezvyk-
lých priestorov našlo cestu viac ako 110 návštevníkov, ktorí si mohli
prezrieť a obdivovať výsledky snaženia takmer 25 vystavovateľov. Po-
kochať sa mohli nielen zaujímavými a pútavými pestovateľskými pro-
duktmi, ale i čarokrásnymi dekoráciami vytvorenými žiakmi našej ško-
ly. Celkový estetický zážitok bol umocnený veľmi kreatívnym naaran-
žovaním dekorácií i výstavných exponátov do jedného kompaktného 
a ladného celku členmi Záhradkárskeho združenia. Napriek harmonic-
kému dielu však predsa musíme vyzdvihnúť poprednú skupinu stolov, 
ktoré pútali oči divákov najväčšmi. Po hodnotiacej zhode, trojčlennej 
nezávislej poroty sa najkrajším stolom tohtoročnej výstavy stal stôl ro-
diny Novákovej, ktorý vynikal najmä svojou oku lahodiacou úpravou, 
ktorej dominovali nielen naozaj rozmanité dary tohtoročnej košeckej 
úrody, ale aj nápadito situovaná maketa celkom autentického zajaca 
umiestená v rohu stola. Len o stupienok menším estetickým dojmom a 
oku lahodiacim zážitkom sa mohol pochváliť susedný spoločný stôl p. 
Dany Hrbáčkovej a p. Aleny Ondríčkovej, v ktorom hrala prím taktiež 
kreatívna dekorácia v podobe sympatickej bosorky. Pomyselnú bron-
zovú medailu za 3. najkrajší stôl expozície získal, nakoniec aj zástup-
ca silnejšieho pohlavia p. Rudolf Gajdoš. Gratulujeme nielen týmto 3 
víťazom, ale i všetkým ostatným pestovateľom, ktorým sa podarilo do-
pestovať poľnohospodárske produkty, ktoré si vážili do takej miere, že 
ich boli ochotní podrobiť drobnohľadu verejnosti a to aj napriek pomer-
ne nepriaznivým klimatickým podmienkam tohtoročnej záhradkárskej 
sezóny.

 Expozíciu slávnostne otvoril náš pán starosta spolu s predsedom 
usporiadateľskej organizácie v sobotu o 17 hodine za prítomnosti ďal-
ších členov záhradkárskeho združenia. Príjemnú atmosféru dotvorila 
ľubozvučná hudba v kombinácii s možnosťou drobného občerstvenia 
priamo na mieste výstavy.

NAJVÝZNAMNEJŠIA SPRIEVODNÁ AKCIA
„O JABLKO KOŠECE“ NECHÝBALA ANI TENTO ROK

 Pre verných návštevníkov a skalných vystavovateľov iste nebola 
žiadnym prekvapením najvýraznejšia sprievodná akcia posledných 
ročníkov - súťaž o Jablko Košece. V tomto už 5. ročníku pomerne 
obľúbeného a populárneho zápolenia medzi sebou v širokej konkuren-
cií zhruba 40 súťažiacich jabĺk bojovalo necelých 20 druhov veľmi kva-
litných šľachtiteľských odrôd. Jabĺčka, ktoré boli z dôvodu nestranného 
a objektívneho hodnotenia anonymné (označené len číslom a názvom 
odrody), si mohli návštevníci dôkladne poobzerať od otvorenia výstavy. 

 K samotnému hodnoteniu a vyhláseniu víťazov, ktoré sa uskutoč-
nilo v nedeľu popoludní, bola prizvaná 3 členná objektívna, nezávislá a 

nestranná porota pozostávajúca z pána Jaroslava Gábela, člena výbo-
ru nášho združenia, pána Andreja Jakuša, tvorcu našej novej webovej 
stránky a ako už býva niekoľkoročným zvykom, k porote sa pripojil i 
náš pán starosta, Radomír Brtáň. Po veľmi starostlivom, dôkladnom 
a zodpovednom posúdení, hodnotení tvaru, farby, veľkosti aj samot-
nej chute i vyčerpávajúcej odbornej konzultácii, sa víťazom stali jablká 
„sýto červenej“ odrody Gala p. Jána Drábika, ktoré očarili všetkých 
svojou chuťou. Na striebornej priečke sa ocitla populárna odroda, ne-
súca svoj úspech už v mene samotnom Šampion p. Jarmily Laskovi-
čovej, ktorá si vyslúžila ocenenie najmä svojím očarujúcim estetickým 
dojmom. Chýbať samozrejme nesmela už tradične oceňovaná a všeo-
becne obľúbená odroda Golden Delicious, vypestovaná p. Jaroslavom 
Bugalom. okupujúcim 3 miesto. Všetkým 3 fi nalistom patrí vďaka za 
účasť a zároveň gratulácia za výborné umiestnenie a najmä obdiv i 
rešpekt za veľkú trpezlivosť, enormné úsilie a ovocinársky um.

 Po vyhodnotení a následnom odovzdávaní malých účelných, ši-
kovných pozorností nasledovalo malé občerstvenie poroty s neformál-
nou debatou týkajúcou sa nielen problematiky starostlivosti a pestova-
nia jabĺk, ale i ďalších tém súvisiacich so záhradkárčením a aktivitami 
s ním spojenými

 Ceny v podobe menšej praktickej drobnosti, hradené z rozpočtu 
Združenia záhradkárov a príspevkom sponzora pána poslanca Jozefa 
Ďurecha odovzdal víťazom súťaže O jablko Košece a vystavovateľom 
s najpôsobivejšie naaranžovanými stolmi novopečený predseda Zdru-
ženia záhradkárov p. Ferdinand Jakuš.

Andrej Jakuš

Pamätná fotografi a z Výstavy ovocia a zeleniny 2015
(realizačný team a hostia)

Hrdí a spokojní víťazi tradičnej súťaže O jablko Košece
s ocenenými plodmi, zľava p. Laskovičová, p. Drábik a p. Bugala



 Klub dôchodcov riadi výbor, ktorý sa schádza každý mesiac na svojich vý-
borových schôdzach. Podľa plánu práce prerokováva jednotlivé body a dopĺňa 
ich o aktuálne otázky, ktoré prináša situácia v obci a mimo nej. Tieto sa potom 
prerokúvajú na členských schôdzach.
 Na začiatku roka sme riešili nevyhovujúce podmienky na schôdzkovú čin-
nosť nášho klubu a iných spoločenských organizácii, nakoľko telocvičňa nie je 
na schôdze organizáciám vyhovujúca. Tento problém bol riešený na základe 
veľmi ostrej diskusie na Výročnej členskej schôdzi. Vážnosť tejto situácie sme 
riešili písomnou požiadavkou na Obecné zastupiteľstvo a veríme, že nebude
bez odozvy. Myslíme si, že za to, čo pre našu obec generácia dnešných 
dôchodcov spravila a svojpomocne vybudovala, by si zaslúžila dôstojnejšie 
podmienky pre svoju činnosť. Prestavbou zasadačky oproti Obecnému úradu 
by vznikol dôstojný stánok pre organizácie, ale uvítali by to aj občania pri urči-
tých rodinných udalostiach.

Z ďalšej činnosti klubu: 
 Začiatkom roka boli prijatí noví členovia klubu a prejavená úcta k členom, 
ktorí nás opustili. Naše členky usporiadali návštevu detí v Materskej škole, 
kde už tradične dôchodkyne deťom pripomenuli staré fašiangové a iné zvyky v 
obci. Deti im predviedli svoj program. Nakoniec členky deťom odovzdali malú 
pozornosť. 

 V mesiaci marec sme pripravili pre naše ženy oslavu MDŽ a odovzdali 
im malú pozornosť. V apríli sa naši členovia zúčastnili kúpania na termálnom 
kúpalisku v Malých Bieliciach v počte 39 členov. Na konci apríla sa už tradične 
naši členovia v hojnom počte zúčastnili osláv oslobodenia obce a stavania 
mája. 
 V máji sme si pripomenuli Deň matiek a naše členky sme obdarovali ma-
lou pozornosťou. Dobrá akcia sa vydarila v júni na športovom areáli, kde bolo 
posedenie dôchodcov, ktorého sa zúčastnilo 50 členov. Počasie nám perfekt-
ne vyšlo a pri dobrej nálade a harmonike sme si aj zaspievali. 
 Ďalšou akciou, s ktorou boli naši členovia spokojní, bolo kúpanie sa na 
termálnom kúpalisku Veľký Meder. Podujatia sa zúčastnilo 40 členov. 
 Pri našich schôdzach už tradične všetci zablahoželáme a odovzdáme 
malú kytičku členom, ktorí sa dožívajú životného jubilea.
 V auguste sa naši členovia zúčastnil osláv Slovenského národného pov-
stania a kladenia vencov pri pamätníku SNP v Košeci. Tento akt by si zaslúžil 
aj väčšiu pozornosť občanov.
 9.septembra sme usporiadali ďalšiu dobrú akciu pre našich členov - po-
sedenie pri guláši na štadióne. Táto akcia už tradične patrí medzi obľúbené. 
Akcie sa zúčastnilo 44 členov. O dobrú náladu sa postaral aj harmonikár.
 Do konca roka chceme ešte pripraviť pre našich členov kúpanie na termál-
nych kúpaliskách a v mesiaci december posedenie s Mikulášom.    

 V druhú septembrovú nedeľu do našej košeckej farnosti zavítal vzácny 
hosť, biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis. Neprišiel len na zdvorilostnú 
návštevu, ale prišiel odslúžiť slávnostnú svätú omšu a počas nej udeliť svia-
tosť birmovania našim birmovancom.

 Birmovka sa v našej farnosti konala po troch rokoch a zúčastnilo sa jej 
61 birmovancov, z toho 58 študentov a 3 dospelí z Košece, z Nozdrovíc a z 
Košeckého Podhradia. Študenti sa na túto sviatosť pripravovali na hodinách 
náboženstva v 9. triede a potom aj v krúžkoch s animátormi. Po dlhodobej 
príprave sa dočkali vytúženej sviatosti. K jej slávnostnému a vydarenému prie-
behu prispeli aj samotní birmovanci svojou vlastnou kapelou i spevokolom.
 V spomínanú nedeľu sa už od rána na našich birmovancov usmievalo 
slniečko, ako by sa aj ono tešilo z tejto ich slávnostnej chvíle. Otca biskupa so 
sprievodom birmovancov, birmovných rodičov, rodičov i ostatných príbuzných 
vítal krásne vyzdobený farský kostol. Na začiatku svätej omše privítal Otca 
biskupa náš pán farár i zástupcovia farníkov a birmovancov. V príhovore pán 
biskup vyslovil radosť nad rozhodnutím birmovancov prijať sviatosť birmova-
nia a povzbudil ich, aby vytrvali vo svojej viere. Vysvetlil im aj symboliku, prečo 
birmovný rodič stojí za birmovancom a pravú ruku mu pokladá na rameno. 
Znamená to povzbudenie, že vždy niekto stojí za ním, že sa nemusí báť, že 
vždy sa môže na niekoho spoľahnúť a veriť, že mu pomôže. Pri udeľovaní 
sviatosti birmovania pán biskup s každým birmovancom prehodil niekoľko po-
vzbudivých slov.

 Potom prinášali birmovanci pred pána biskupa obetné dary, ktoré symbo-
lizujú náš región. Boli medzi nimi napr. farby, sušené hríby, syr, hrozno, med, 
prírodná voda, baranček ...
 

 V závere svätej omše poďakovali birmovanci svojim rodičom, pánu faráro-
vi, animátorom a nakoniec i pánu biskupovi za udelenie sviatosti birmovania a 
darovali mu ruženec z perníkov. Pán biskup na záver slávnostnej svätej omše 
udelil všetkým prítomným slávnostné požehnanie. 

 Za skutočne vydarený priebeh slávnosti birmovania, za prípravu birmo-
vancov, za prípravu samotnej slávnosti, za krásnu výzdobu kostola i okolia 
patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa na tom všetkom podieľali.



 V druhej polovici mája sme sa my, skupina dievčat z Gymnázia v Dubnici 
nad Váhom, vrátane dvoch občianok Košece, Kristíny Turzovej a Sabíny Van-
číkovej, zúčastnili Svetového fi nále súťaže kreativity „Odysea mysle“, ktoré sa 
konalo v priestoroch prestížnej univerzity v americkom štáte Michigan. Vyces-
tovať na túto udalosť znamenalo pre náš tím veľkú poctu, keď sme si vo svo-
jom siedmom roku pôsobenia v Odysei mysle mohli zmerať sily so svetovou 
konkurenciou a hájiť pri tom národné farby. 
 Po únavnom zaoceánskom lete sme sa pridali ku viac ako 800 tímom zo 
Severnej Ameriky, Ázie, Afriky a Európy. Prezentovali sme svoje predstavenie 
v anglickom jazyku a testovali si schopnosť pracovať pod nátlakom pri riešení 
spontánneho problému. Naša krajina nezostala na univerzite pred očami 10 
000 ľudí nepovšimnutá aj vďaka tradičným krojom, ktoré spolu s nami zožali 
obrovský úspech. Pri vyhlasovaní víťazov síce Slovensko nezaznelo, no ob-
rovskú eufóriu vyvolalo aj nádherné 11. miesto z tridsiatich piatich tímov v ka-
tegórii. Zostávajúce dni súťaže sme strávili spoznávaním nových ľudí a kultúr 
na Festivale kreativity a Dni národov. 
 Po slávnostnom ukončení fi nále sme dostali možnosť zostať pár dní v 
amerických rodinách v michiganskom meste Grand Rapids. Domáci boli veľmi 
pohostinní a pripravili výborný program. Navštívili sme rôzne múzeá, bejzba-
lový zápas a tiež sme mohli stráviť dopoludnie medzi žiakmi na ich strednej 
škole. Tieto dni nás naučili veľa o životnom štýle Američanov a zlepšili naše 
anglické komunikačné schopnosti. Rodinám sme sa odvďačili chutnou sloven-
skou večerou a plné nezabudnuteľných zážitkov sme sa vrátili domov. 
 Uskutočnenie nášho veľkého sna by však nebolo možné bez pomoci spon-
zorov. Preto srdečne ďakujeme Obecnému zastupiteľstvu v Košeci za fi nančný 
príspevok.

 Hodové slávnosti už tradične spájajú futbal s kultúrou. Ako každý rok, ani 
teraz nechýbal skvelý guláš, mini jarmok, detské nafukovacie atrakcie, maľo-
vanie na tvár, dychová hudba Košečanka, speváčky ľudových piesní a hostia 
z rádia Šláger.
 Tento rok sme pri príležitosti hodových osláv v spolupráci s rímsko-kato-
líckou farnosťou v Košeci pripravili milé kultúrne prekvapenie - vystúpenie 
Maroša Banga v rímsko-katolíckom kostole v Košeci, ktorým nás sprevádzala 
jeho pani manželka Alexandra Bangová. Všetci, ktorí na koncert prišli, si od-
niesli nezabudnuteľný zážitok. 
 Nedeľný program pokračoval na športovom areáli, ktorý opäť prilákal veľké 
množstvo ľudí. Veríme, že si každý našiel to svoje a všetci odchádzali domov 
spokojní.
 V pondelok sme netradične pokračovali „Hodencami“, kedy sa odohral 
zaujímavý futbalový zápas medzi Výberom Košece a Výberom starostov Slo-
venska. Dúfame, že aj „Hodence“ si nájdu svoje miesto v našom najväčšom 
kultúrnom podujatí roka.
 Ďakujeme všetkým za pomoc, podporu a účasť na tohtoročných obecných 
hodových slávnostiach. Tešíme sa opäť o rok.

E. Laskovičová

 V školskom roku 2015/2016 bude Základnú 
školu s materskou školou Košeca navštevovať 
spolu 363 detí, z toho  základnú školu 259 detí 
a materskú 104 detí. Celkový počet pracovníkov 
je 48, z toho je 31 pedagogických, 13 nepeda-
gogických pracovníkov, 2 externí učitelia nábo-
ženskej výchovy, 1 asistent učiteľa a 1 sezónny 
kurič

Materská škola.
 V materskej škole bude pracovať 5 tried a to 
nasledovne 2 triedy predškolákov po 23 detí, 3. 
trieda - 19 detí a 2. trieda 20 detí a malých detí 
- 19. Pod vedením ZRŠ p. Slávikovej bude pra-
covať 9 pedagogických pracovníkov, 1 asistent 
učiteľa a 2 nepedagogickí pracovníci.
 V budove MŠ sme upravili elektrické osvetle-
nie a vymaľovali vstupnú chodbu. Upravili sme 
dvor MŠ. V MŠ máme nainštalované 2 interak-
tívne tabule. Počas nového školského roka sa 
bude opäť v MŠ vyučovať anglický jazyk. Pre 
deti sú naplánované rôzne kultúrne a výchovné 
akcie. 

Základná škola
 Do základnej školy sme privítali 33 nových 
žiakov prvákov a tiež 14 žiakov zo spádových 

obcí. V ZŠ máme v 1.- 4. ročníku 105 žiakov, v 
5.- 9. ročníku 154 žiakov. Žiaci sú rozdelení do
13 tried. Výchovno-vzdelávací proces zabez-
pečuje 23 pedagogických zamestnancov, pre-
vádzku školy 7 prevádzkových zamestnancov. 
Pre tento školský rok sme po odchode Mgr. 
Bútorovej prijali novú p. učiteľku Mgr. Martinu 
Mikuškovú. 

Vyučovane sa bude realizovať: 
I. ročník až IV. ročník
Školský vzdelávací program ISCED 1
V. ročník až IX. ročník
Školský vzdelávací program ISCED 2
 Žiaci 1. a 5. ročníka budú postupovať podľa 
inovovaného ŠkVP.
 V Školskom vzdelávacom programe sme na 
prvom stupni posilnili čitateľské zručnosti, cudzí 
jazyk a matematiku, na druhom stupni cudzie 
jazyky. 
 Aj v tomto školskom roku ponúkame žiakom  
pravidelnú záujmovú činnosť prostredníctvom 
záujmových krúžkov: strelecký, hasičský, futba-
lový, rybársky, matematický, krúžok slovenské-
ho jazyka, turistický, pohybové hry, e-twinning, 
hravá matematika, gymnastika, tvorivé ruky.
 Na základnej škole budú pracovať tri oddele-

nia školského klubu detí, do ktorých je prihláse-
ných 84 žiakov.
 V školskej jedálni pod vedením vedúcej škol-
skej jedálne pracujú 2 kuchárky a 2 pomocné 
kuchárky. Počet stravníkov je 277.
 Cez prázdniny sa nám, vďaka rade rodičov, 
podarilo zabezpečiť pre všetky triedy v škole 
skrinky pre žiakov. V budove telocvične sa bude 
vyučovať z kapacitných dôvodov 1 trieda, budú 
sa tam v novej triede učiť žiaci 2. a 3. ročníka na 
striedanie vždy po 1 mesiaci. Táto trieda bola 
vybudovaná s  fi nancií Obecného úradu Koše-
ca. 
 Pred nami je školský rok, ktorý nebude jedno-
duchý, čaká nás veľa zmien. Pre tento školský 
rok sme sa do budovy ZŠ zmestili všetky triedy 
za tú cenu, že sme obetovali odborné učebne. 
Na budúci školský rok počet detí opäť narastie 
a je potrebné, aby kompetentné orgány rozhodli 
o ďalšom rozšírení komplexu ZŠ. Viem, že to 
nebude jednoduché. Bola však už vypracovaná 
štúdia na rozšírenie kapacít ZŠ, čo považujeme 
v tejto otázke za krok vpred. Pevne verím, že 
spoločným úsilím zabezpečíme pre naše deti 
vyhovujúce a dôstojné priestory k ich výchove 
a vzdelávaniu. 

Ing. Eva Jurenová, riaditeľka školy



 V sobotu 5. 9. 2015 krátko po 15.00 hodine sa centrum obce obrazne 
odelo do bielo-červenej farby. Dôvod bol prozaický - Dobrovoľnému hasič-
skému zboru v Košeci doviezol minister vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák 
zrepasované hasičské vozidlo značky TATRA 815. Do poslednej chvíle 
bolo pre nás prekvapením, či sa technika nášho zboru rozrastie o TATRU 
alebo menšie IVECO. Pôvodné neoverené informácie, že to bude IVECO 
sa ukázali ako nesprávne. Nakoniec sa podľa slov generálneho sekretára 
DPO SR p. Horvátha a riaditeľa Krajského Hasičského a záchranného 
zboru v TN p. Šenitka kompetentní rozhodli, že Košeca si svojou polohou 
a faktami o mimoriadnych udalostiach z posledných rokov “zaslúži” veľkú 
TATRU. 
 Obec v zastúpení starostom obce Bc. Radomírom Brtáňom poslala
priamo Ministerstvu vnútra SR a pánovi ministrovi v roku 2014 a tiež v roku 
2015 dva listy, ktorými sme požiadali o pridelenie novej techniky pre náš 

Dobrovoľný hasičský zbor Košeca. Medzitým svoju požiadavku na novú 
techniku niekoľkokrát smerovali na kompetentné miesta aj naši dobrovoľní 
hasiči. Sme naozaj veľmi šťastní, že naše požiadavky nezostali len na pa-
pieri, ale že sa prvý septembrový víkend stali realitou. Onedlho pribudne k 
dovezenej TATRE aj nový protipovodňový vozík, čo prispeje k lepšiemu a 
rýchlejšiemu zvládnutiu prípadných mimoriadnych situácií.
 Boli by sme samozrejme najradšej, aby sa mimoriadne situácie Košeci 
vyhýbali, no keď už sa nepredvídateľne vyskytnú, s novou a modernou 
technikou sa s nimi naši hasiči dokážu vysporiadať lepšie.
 Ďakujeme aj vzácnym hosťom, ktorí boli prítomní na odovzdávaní no-
vého vozidla. Boli nimi p. Jaroslav Baška - poslanec NR SR a predse-
da TSK, p. Rastislav Čepák - poslanec NR SR a starosta obce Košecké 
Podhradie, delegáti Okresného výboru DPO v Ilave vedenej p. Antonom 
Toráňom a ďalší.

 Počas letných prázdnin v telocvični základnej školy začal prebiehať pro-
jekt „tanečné leto v Košeci“. Keďže počas prázdnin nefungujú v obci záujmové 
krúžky, rozhodli sme sa, že aspoň takýmto spôsobom môžeme osloviť deti, a 
zmysluplne s nimi stráviť ich voľný čas. Pre menších sme otvorili kurz ľudo-
vých tancov, ktorý sa uskutočňoval raz do týždňa. Deti sa tu naučili základy 
jednokročky, dvojdupu, točiek...zaspievali sme si aj niektoré ľudové pesničky a 
porozprávali sa o našom folklóre na Slovensku. Záver kurzu sme ukončili vy-

stúpením pre rodičov. Celkovo kurz navštevovalo 11 detí a musím ich pochvá-
liť, pretože boli veľmi šikovné. Pre väčších sme mali pripravený kurz roztlieska-
vačiek. Ich tanečné výsledky nadobudnuté počas leta ste mali možnosť vidieť 
na 2 vystúpenia- na hodoch a baranpajáde. Dievčatá sa počas tréningov učili 
základom gymnastiky, zoznamovali sa s jednoduchými dvíhačkami a prácou s 
pompónmi. Teším sa, že som mohla prispieť k ich tanečnému rozvoju.

Špániková Lucia

FOTO: MILAN DERMEK



 Slovenské národné povstanie nemalo iba 
národný význam. Malo vtedy a vnímame ho aj
dnes s hlbokým medzinárodným podtónom.
 Povstanie bolo súčasťou boja národov Eu-
rópy proti nacizmu, za jeho porážku. Nacizmus 
porazili demokratické sily a aj slovenský národ 
výrazným spôsobom prispel k jeho porážke - 
práve Slovenským národným povstaním.
 SNP je neustále živým a inšpirujúcim odka-
zom, ku ktorému sa budeme vracať nielen v 
dňoch sviatočných.
 Zveľaďovať dielo účastníkov SNP, z ktorých 
mnohí svojim životom zaplatili za našu súčas-
nosť, je našou svätou povinnosťou.
 Všetci si uvedomujeme, že dnes nám už 
nemôže stačiť iba vzdať úctu a hlbokú vďaku 
členom odboja. Súčasný svet si žiada, aby sme 
v každodennej činnosti vynaložili všetky svoje 
sily na upevňovanie mieru, demokracie a slo-
body. SNP je veľkým poučením, že zlo možno 
odstrániť iba zjednocovaním všetkých síl.
 Pietny akt kladenia vencov k pamätníku 
padlých hrdinov sa uskutočnil v našej obci v 
predvečer 71. Výročia SNP. 

Prostredníctvom košeckých novín by sme sa 
chceli poďakovať všetkým pracovníkom Stre-
disku evanjelickej diakonie v Košeci, kde po-
sledné chvíle svojho života strávila naša matka 
Rozália Kopilcová. Chvíle strávené na sklonku 
svojho života v tomto zariadení si naša matka 
veľmi chválila, bola veľmi spokojná s prístupom 
všetkého personálu a ich ochotou. Jej spokoj-
nosť  a dobré pocity sme mohli vycítiť aj my, 
pri častých návštevách. Týmto chceme vyjad-
riť našu veľkú vďaku p. Anne Kušnírovej, ktorá 
nám vždy vyšla v ústrety, ďalej p. riaditeľovi a 
vlastne celému vedeniu a všetkým zamestnan-
com zariadenia , za ich príkladný prístup a sta-
rostlivosť na vysokej úrovni, za to že vytvárajú 
dôstojné podmienky ľuďom ktorí sú umiestnení 
v tomto zariadení.

Ďakujeme, smútiaca rodina. 

Dňa 25. júla 2015 usporiadala komisia kul-tú-
ry v Letnom kultúrnom stánku v areáli futbalo-
vého štadióna tradičný Anna bál. Zábava začala 
o 20. hodine a do tanca hrala kapela Košečanka. 
Pre všetkých zabávajúcich bol pripravený boha-
tý bufet, v ktorom sa okrem iného podávala chut-
ná kapustnica, varené klobásky, varená kukurica 
a iné pochutiny a nápoje, ktoré neodmysliteľne 
patria k dedinskej zábave. Vďaka sponzorom 
a členom komisie kultúry sa nám podarilo dať 
dohromady i dostatok cien do tomboly, ktorá sa,
ako býva zvykom, losovala pred polnocou. Po 
tombole nastala zmena i v repertoári pesničiek, 
keďže hudobníkov z Košečanky vystriedal DJ. 
Napriek nevydarenému, sychravému a upršané-
mu počasiu sa prítomní zabávali až do nesko-
rých nočných hodín. V mene celej komisie kul-
túry ďakujem všetkým, ktorí prispeli, či už cenou 
do tomboly alebo iným spôsobom k uskutočne-
niu tejto letnej tradičnej tanečnej zábavy v našej 
obci.

Mgr. Dana Segíňová

 Tak ako každý rok, stretli sa deti z Košece
31. 8. 2015 v areáli základnej školy, aby sa moh-
li rozlúčiť s prázdninami na tradičnej Baranpa-
jáde. Čakalo ich množstvo športových a vedo-
mostných súťaží, maľovanie na tvár, nafukovací 
hrad, trampolína, vystúpenie mažoretiek, občer-
stvenie, bohatá tombola i naši požiarnici so 
striekačkami. O hudobné spestrenie podujatia 

sa postaral  DJ Jarko.
 Ďakujem sponzorom a všetkým, ktorí ne-
zištne obetovali svoj voľný čas a prišli pri reali-
zácii podujatia pomôcť.
 Tešíme sa na Baranpajádu 2016 a verím, že 
sa nás tam stretne ešte viac. 

Mgr. Švehlová



 Naši malí aj veľkí futbalisti po prípravnom letnom 
období úspešne naskočili na majstrovské zápasy se-
zóny 2015/2016.
 Prípravka pod vedením tr. Palčeka Jaroslava st. a 
vedúceho mužstva Petra Piknu je na prvom mieste s 
počtom bodov 30.
 Naši žiaci pod vedením tr. Kolesányiho Petra a 
ved. Pavlíka Milana miešajú karty /IV liga/ na špici, ak-
tuálne na sa nachádzajú na štvrtom mieste s počtom 
bodov 14, dva body za prvým.
 Dorast hrá krajskú súťaž V liga sever, v polovici
súťaže sú naši chlapci na peknom piatom mieste so 
šestnástimi bodmi. Je v ich silách zabojovať pod no-
vým vedením tr. Petra Melichera a ved. Štefana Vla-
dára ešte o vyššie priečky a potvrdiť umiestnenie z mi-
nulej sezóny, keď skončili na treťom mieste pod vede-
ním tr. Patrika Baláža, tr. Františka Solíka a ved. 
Hoštackého Marcela. FK Košeca  touto cestou ďakuje 

menovaným za dobre, odvedenú prácu.
 Naši muži  sú roky stabilným mužstvom najvyššej 
okresnej súťaže, po siedmich kolách im patrí stred ta-
buľky po získaní jedenástich bodov, tr. Luboš Žiaček 
a nový ved. Jozef Ďurech majú vyššie ciele a spravia
všetko preto aby poskočili v tabuľke na popredné 
miesta.
 FK Košeca ďakuje Ladislavovi Bugalovi  dlhoroč-
nému vedúcemu mužov za dobre odvedenú prácu.
 FK praje futbalistom veľa zdravia a hodne športo-
vých a osobných úspechov. Našich spoluobčanov sr-
dečne pozývame na náš krásny športový areál na zá-
pasy všetkých mužstiev, nie je ich málo cca 55 majs-
trovských plus prípravné.
 FK ďakuje všetkým obetavým funkcionárom, rodi-
čom, sponzorom, p. starostovi a obecnému zastupi-
teľstvu za podporu, bez Vás by to ozaj nešlo.

Výbor FK Košeca.

V III. ŠTVRTROKU 2015  
SA NARODILI: 

-----------------------------------
Šimon Slivka, Matias Rafaj, Maroš 

Baláž, Adela Kobelová, Kristína 
Dindeská, Lucas Beňo, Vivien Sirná

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

Mária Chalupková, Václav Černuška, 
Jaroslav Didek, Víťazoslav Drábik, 
Rozália Kopilcová, Vojtech Baláž, 

Alois Modlitba, Kristína Belačičová, 
Anna Drábiková, Vendelín Palček, 

Irena Hudáková a Jolana Kvasnicová.
-----------------------------------

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

70 rokov:
Ing. Pavol Riecky, Juliana Pagáčová, 
Jolana Gajdošová, Bohuslav Diviak, 

Michaela Vančíková a Václav Palček.

75 rokov:
Anna Lehocká, Mária Makásová, 

Eva Brtáňová, Rudolf Ševela,
Amália Gajdošová, Ivan Brečka.

80 rokov:
Bohumil Karlík, Mária Kadvoltová

a Mária Gajdošová.   

85 rokov: 
Emil Procházka

-----------------------------------
V III. ŠTVRTROKU 2015 

OSLáVILI: 
-----------------------------------

25 rokov spoločného života
- striebornú svadbu manželia:

Daniel Filko a Jana rod. Jankeová, 
Miroslav Bratina a Zuzana

rod. Ševčíková, Vladimír Gajdoš
a Dana rod. Košíková.

55 rokov spoločného života
- smaragdovú svadba manželia:

Martin Lajda a Alžbeta rod. 
Burianová, Ladislav Hudák a Irena 

rod. Kolembusová.

65 rokov spoločného života
- železnú svadba manželia:

František Hudák a Anna
rod. Pavlíková.

-----------------------------------
SRDEèNE BLAHOŽELáME!




