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Celkový počet zapísaných voličov bol 2128.
Volieb sa zúčastnilo 1359 voličov, čo predstavuje 63,86 %.
Z uvedeného počtu zúčastnených voličov bolo pre kandidátov na 
starostu obce odovzdaných 1347 platných hlasovacích lístkov, čo 
predstavuje 99,12 %.
Pre kandidátov na poslancov bolo z uvedeného počtu 1359 hla-
so-
vacích lístkov odovzdaných 1325 platných hlasov, čo predstavuje 
97,50 %.
Za starostu obce bol zvolený p. Radomír  B R T Á Ň s počtom 945 
platných hlasov, čo predstavuje 70,16 % z celkového počtu plat-
ných hlasovacích lístkov pre starostu. Kandidoval ako nezávislý 
kandidát. Pán Rudolf Bajzík (ĽS-HZDS) získal 214 a pán Vladimír 
Gregor (SMER) 188 platných hlasov. 

Za poslancov do Obecného zastupiteľstva
boli zvolení poslanci:
 1. Mária Kalamenová s počtom 672 platných hlasov,
  kandidovala ako nezávislý kandidát
 2. Júlia Palčeková, Mgr. s počtom 585 platných hlasov,
  kandidovala ako nezávislý kandidát
 3. Joref Surový s počtom 571 platných hlasov,
  kandidoval ako nezávislý kandidát
 4. Pavol Ondrejka, Bc. s počtom 565 platných hlasov,
  kandidoval za SMER
 5. Miroslava Švehlová, Mgr. s počtom 532 platných hlasov,
  kandidovala ako nezávislý kandidát
 6. Jaroslava Pajgerová, Mgr. s počtom 506 platných hlasov,
  kandidovala za SMER

 7. Janka Kantoríková, Ing. s počtom 495 platných hlasov,
  kandidovala za SMER
 8. Helena Popovičová s počtom 488 platných hlasov,
  kandidovala za ĽS - HZDS
 9. Katarína Turzová s počtom 426 platných hlasov,
  kandidovala ako nezávislý kandidát

Náhradníkmi sú: 
   1. Alena Melicherová,   SMER (377)
   2. Magdaléna Belková,  nezávislý kandidát (373)
   3. Katarína Briestneská, nezávislý kandidát (345)
   4. Mária Palčeková,   nezávislý kadnidát (307)
   5. Miroslav Poruban,   SMER (301)
   6. Vladimír Gregor,    SMER (277)
   7. Dana Segíňová,    nezávislý kandidát (277)
   8. Daniela Letková,    SMER (261)
   9. Jozef Koyš,     ĽS - HZDS (227)
 10. Jozef Pavlík,     ĽS - HZDS (225)
 11. Rastislav Palček,   SMER (192)
 12. Miroslav Glórik,    ĽS - HZDS (169)
 13. Jaroslav Schreiber,   SMER (156)
 14. Peter Duriš,     ĽS - HZDS (143)
 15. Jana Trpková,    SDĽ (128)
 16. Milan Šlesarik,    ĽS - HZDS (123)
 17. Ivan Suchár,     ĽS - HZDS (117)
 18. Peter Matuščin,    ĽS - HZDS (115)
 19. Miroslav Janík,    ĽS - HZDS (75).

Andrea Behanová
Zapisovateľka MVK

ZO DŇA 4. NOVEMBER 2010

Uznesenie č. 73/2010
OZ   s c h v a ľ u j e
Na základe prerokovaného návrhu v súlade so zákonom č. 523/2004 
Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a na základe potreby úpravy rozpočtu obce Ko-
šeca.
Upravuje výšku rozpočtu na originálne kompetencie pre hore uvedené 
organizácie zo sumy 224.739,- € na sumu 217.739,- €

Uznesenie č. 74/2010
OZ  s c h v a ľ u j e
Zmenu rozpočtu obce na rok 2010 v zmysle preloženého návrhu kde 
celková príjmy budú na úrovni 1.293.010,- €, plánované výdavky vo 

výške 1.278.867,39 €, tzn. s rátaným prebytkom vo výške 14.142,61 €.

Uznesenie č. 75/2010
OZ   s c h v a ľ u j e
VZN k voľbám do samosprávy obce.

Uznesenie č. 77/2010
OZ  s c h v a ľ u j e
a) Investíciu do výšky max 10.000,- € na zbúranie komína v areáli
 bývalej tehelne z dôvodu jeho havarijného stavu, ktorý môže ohro-
 ziť životy občanov
b) odporúča starostovi podpísať zmluvu o dielo s fi rmou oprávnenou
 na tento úkon.



Pripomíname občanom, že v prípade:
 - kúpy nehnuteľnosti, 
 - predaja nehnuteľnosti
 - zmeny kultúry pôdy, napr.:
  o  z ornej pôdy na zastavané plochy a nádvoria,
  o  z ostatnej plochy na stavebný pozemok...), 
 - prístavbe, alebo pri rekonštrukcii a následnom využíva-
  ní nadzemného podlažia, 
 - po vybavení stavebného povolenia, alebo kolaudačné-
  ho rozhodnutia..., 
 vzniká každému daňovníkovi oznamovacia povinnosť. 

 To znamená, že každú takúto zmenu musí ohlásiť BEZ VY-
ZVANIA na oddelenie daní a poplatkov najneskôr do 31. januára 
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povin-
nosť podľa stavu k 1. januáru. Tieto údaje neposielajú na obce 
automaticky z katastrálneho úradu. Je preto povinnosťou každého 
občana prísť si tieto údaje v daňovom priznaní zmeniť, prípadne si 
podať celkom nové daňové priznanie.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj pre prípady:
 - zaobstarania si nového psa, ktorý dosiahol vek 6 mesiacov, 

 - úhynu psa (v takomto prípade treba vrátiť aj evidenčnú
  známku, ktorú nosil). 
 Tieto skutočnosti treba oznámiť najneskôr do 15 dní.

Zľavy z poplatkov!
 Ak si chcete uplatniť zľavu za odvoz PDO z dôvodu:
  - pobytu na internáte,
  - práci v zahraničí,
  - týždňoviek mimo obce, a pod.
 treba priniesť príslušné potvrdenie zo školy alebo z práce.
Ak sa vrátite natrvalo zo zahraničia, treba sa prísť zahlásiť na od-
delenie daní a poplatkov najneskôr do 15 dní.

 Ak ste v predchádzajúcom roku nadobudli preukaz ZŤP a chce-
te si uplatniť zľavu za vývoz PDO, musíte priniesť tento preukaz 
na OcÚ, aby si správca dane mohol urobiť kópiu a podľa platnosti 
Vám zľavu každoročne uplatňoval.

 Za nesplnenie si týchto oznamovacích povinností možno uložiť 
na základe § 35 zákona 511/1992 Zb. pokutu pre FO najmenej 
6,63 €, pre PO najmenej 66,38 € až 3 319,39 €. 
Preto si oznamovacie povinnosti treba bez meškania plniť! 

 Tesne pred voľbami, teda v piatok 26. 
novembra sme poštou dostali dobrú správu 
z Ministerstva životného prostredia. Na tretí 
pokus nám schválili dotáciu na vybudova-
nie moderného zberného dvora v priesto-
roch športového areálu. Výška nenávrat-
ného fi nančného príspevku je 484.434,74 
€ a celkové náklady na jeho vybudovanie 
sú v zmysle predkladanej projektovej do-
kumentácie vo výške 509.931,31 €.
Rozdiel je výškou spoluúčasti obce.

 Zberný dvor bude umiestnený v zadnej 
časti športového areálu. V rámci projektu bu-
dú zakúpené i zvony na separované zložky 
pre bytové domy, vozidlo na zber zvonov 

- multicar s hydraulickou rukou a šmykom 
riadený nakladač. V prípade záujmu sa o 
ďalších podrobnostiach projektu môžete 
informovať na obecnom úrade.
 S výstavbou sa začne v priebehu roka 
2011 po ukončení všetkých nutných byro-
kratických krokov. Veríme, že budeme 
môcť náš zberný dvor už koncom roka na-
plno využívať.

¡¡

 Kto má rád prechádzky prírodou, využije každú možnú chvíľku 
pre svoj koníček. Jesenný les hrá najkrajšími farbami, pani zima ho 
zasa uloží na zaslúžený zimný odpočinok.
 Nie vždy sa počasie vydarí, ale to nemôže odradiť členov 
nášho OKST vo svojej obľúbenej činnosti. Spomenieme aspoň pár 
našich akcií.
 V tradičnom termíne, posledný augustový týždeň, sme absol-
vovali turistický pobyt v krásnom prostredí Slovenského Raja. Hoci 
väčšina z nás camping v Podlesku navštívila už viackrát, vždy sa 
dá vidieť niečo nové a neopakovateľné. Večer pri ohni dobrá nála-
da, spomienky na veselé príhody z minulosti v podaní niektorých 
našich členov rozosmiali každého. Vzrušujúcim zážitkom bola 
návšteva Jaskyne mŕtvych medveďov. Za sprievodu skúseného 
speleológa sme mali možnosť vidieť nádherné kvapľové útvary a 
pozostatky stoviek medveďov z dôb dávno minulých. Jaskyňa je 
dostupná iba obmedzenému počtu návštevníkov a my sme mali to 
šťastie. Ďalšou akciou bol dvakrát odložený zájazd na vrch Sala-
tín v Nízkych Tatrách. Žiaľ neplatilo heslo do tretice všetko dobré, 
hmla na vrchole dobré výhľady znemožnila. Možno niekedy na-
budúce...
 Z vydarených akcií treba spomenúť výstup na Košecký hrad, 
ktorý sa každoročne koná v rámci Výstupu na 101 hradov Sloven-
ska. Je určený hlavne pre najmenších turistov a tohtoročná rekord-
ná účasť je dôkazom, že sa deťom páči. Vidieť mohli šermiarov, aj 
pochutiť si na výbornom guláši.

 Priam ukážkové počasie nám prialo pri výstupe na vrch Maleni-
ca, nachádzajúci sa v katastri obce Mojtín. Kto sa nemohol zúčast-
niť, môže naozaj ľutovať.
 Z ďalších akcií spomenieme výstup na Považský Inovec, Okolo 
Červeného kameňa, výstup na Zrnovú, či z Vršatca Krivoklátskou 
tiesňavou do Pruského.
 Nevyhýbame sa ani dianiu v obci, o čom svedčí aj účasť na bri-
gáde pri hrabaní lístia na miestnom cintoríne. Zúčastneným patrí 
vďaka. Zišli sme sa v hojnom počte a urobili veľa  užitočnej roboty. 
Do konca roka nám zostáva ešte niekoľko akcií ako sú prechádzka 
košeckým chotárom, Štefanský výstup na Vápeč alebo Silvestrov-
ský výstup na Strážov.
 V decembri je zvykom bilancovať uplynulý rok. Väčšina akcií 
bola vydarená ku spokojnosti všetkých zúčastnených. Nepodarilo 
sa nám však dospieť k dohode s poľovníckym združením a urbár-
skym spoločenstvom o vyznačení turistického značkového chod-
níka po chotári obce Košeca. Z podobných dôvodov sme nemohli
zorganizovať turistický Pochod okolo Košece. Zostáva nám iba 
dúfať, že v budúcnosti nájdeme s uvedenými organizácii spoločnú 
reč a podarí sa nám aj takýmto spôsobom zviditeľniť našu obec.

Výbor OKST Košeca



 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 
platia právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádz-
kujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, 
stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a 
malé zdroje znečisťovania ovzdušia za 
podmienok ustanovených v zákone.
 O poplatku právnickej osoby a fyzic-
kej osoby oprávnenej na podnikanie, kto-
rá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malé-
ho zdroja“), rozhoduje obec.
 Ročný poplatok prevádzkovateľa ma-
lého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov 
za všetky ním prevádzkované malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia v jednej obci.
 Prevádzkovateľ malého zdroja je po-
vinný každoročne príslušnej obci bez vy-
zvania do 15. februára  za každý malý 
zdroj  s tepelným výkonom nižším ako 300 
kW oznámiť: typ a výkon každého kotla a 
množstvo a druh spotrebovaného paliva.
 Obec preskúma údaje uvedené v ozná-
mení a na základe množstva a škodlivosti 
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdu-
šia alebo spotreby palív a surovín vydá 
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok 
prevádzkovateľa malého zdroja za znečis-
ťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, 
výšku poplatku a ďalšie podmienky týkajú-

ce sa poplatkovej povinnosti prevádzkova-
teľa malého zdroja.
 Poplatky platené prevádzkovateľom 
malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce. 
 Za nesplnenie povinností uvedených
v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce 
vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží obec pre-
vádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 
20 000 Sk. 
 Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno  
uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa 
okresný úrad alebo obec o porušení povin-
ností dozvedeli, najneskôr do troch rokov 
od porušenia tejto povinnosti. 

 Citovaný Článok vo veci postupu konania PCLA v oblasti Zá-
meru rozšírenia dobývacieho priestoru DP Ladce II lomu Butkov 
(ďalej aj Zámer) nevystihuje skutočnosť a tým z nasledovných 
dôvodov vrhá negatívne svetlo na našu spoločnosť:

- V článku sa píše „Navrhovateľ, Považská cementáreň, a. s.,
 Ladce, požiadal o zastavenie procesu posudzovania.“, čo jed-
 nak nezodpovedá skutočnému obsahu žiadosti PCLA a jed-
 nak to môže navodiť verejnosti dojem, že PCLA pokračuje ďa-
 lej v realizovaní Zámeru bez procesu posudzovania vplyvov
 na životné prostredie, čo si samozrejme PCLA nemôže dovoliť!

- Skutočnosť je taká, že  navrhovateľ, teda PCLA, požiadal lis-
 tom dotknuté orgány a organizácie o zastavenie procesu roz-
 šírenia DP Ladce II, čo bolo listom č. 27052010/004 dané na
 vedomie aj obci Košeca. Týmto krokom PCLA zastavila svoj
 vyššie uvedený Zámer, čím sa posudzovanie vplyvu Zámeru
 na životné prostredie stalo bezpredmetné.

- Požiadavky k hodnoteniu Zámeru na životné prostredie, ktoré
 obec Košeca v roku 2009 predložila listom na Ministerstvo a
 ktoré sú citované v Článku, boli predbežne riešené už aj v
 Zámere s kladným vyjadrením vo vzťahu j ochrane životného
 prostredia. To je však dnes už minulosť, nakoľko PCLA sa
 aj na  základe nesúhlasného stanoviska obce Košeca k Záme-
 ru v predloženej podobe rozhodla Zámer zastaviť. Avšak spô-
 sob opätovného publikovania vtedajších požiadaviek obce
 Košeca v Článku môže  vo verejnosti navodiť dojem, že obec
 Košeca žiada v procese pokračovať: Paradoxne tak logicky
 môže vzniknúť otázka, čo vlastne obec Košeca od PCLA chce 
 - zastaviť, či pokračovať v Zámere?

 Zastavenie procesu posudzovania vplyvov Zámeru na život-
né prostredie vyplýva zo žiadosti PCLA o zastavenie procesu 
rozšírenia DP Ladce II (Zámeru) ako dôsledok. PCLA svoje roz-
hodnutia zastaviť proces rozšírenia DP Ladce II urobila aj na zá-
klade nesúhlasného stanoviska obce Košeca aj napriek tomu, že 
je presvedčená o tom, že dokáže zabezpečiť racionálne a envi-
ronmentálne vyhovujúce využitie ložiska pri požadovanej miere 
ochrany zdravia a majetku občanov a aj napriek tomu, že PCLA 
má k dispozícii súhlasné stanovisko absolútnej väčšiny dotknu-
tých organizácii k Zámeru , vrátane úradov, v ktorých kompetencii 
je problematika ochrany životného prostredia. PCLA odôvodnila 
svoje rozhodnutie zastaviť proces rozšírenia DP Ladce II (Zámer) 
vo vyššie uvedenom liste č. 27052010/004 z 27. 05. 2010, ktorý 
bol doručený aj obci Košeca.

Vážené dámy, vážení páni,
vážený pán starosta,

chceme Vás ešte raz informovať, že dobývací priestor „DP Ladce 
II“ tak naďalej zostáva plošne, situačne a názvom nezmenený v 
stave, v akom bol určený v roku 1985 a ťažba nerastov zostáva v 
hraniciach nezmeneného „DP Ladce II“ o rozlohe 100 ha, 02 a 21 
m2  a výkonovo v hraniciach, rešpektujúcich maximálne výkonové 
využitie PCLA, povolené v Integrovanom povolení, ktorým sa po-
voľuje vykonávanie činnosti v prevádzke Považská cementáreň, 
a. s., Ladce a v súlade s platným Plánom otvárky, prípravy a do-
bývania (POPD), t. j. bez zmeny.

 Nové zásoby na novej ploche 29 ha 45 a 59 m2 o ktorú chcela 
PCLA vo svojom Zámere rozšíriť dobývací priestor DP Ladce II, 
zostávajú pod ochranou chráneného ložiskového územia „CHLÚ 
Ladce II“ bez možnosti otvárky, prípravy a dobývania/ťažby, na-
koľko tieto plochy nie sú súčasťou dobývacieho priestoru DP Lad-
ce II a preto ani nie sú súčasťou plánu ťažobných prác.

K článku „Budeme pestovať ovocie alebo lišajníky?“

- Originál znaleckého posudku, podpísaný spracovateľom so
 znaleckou pečaťou je uložený v PCLA. Pre verejnosť sme
 distribuovali kópie, vytvorené vytlačením z CD nosiča, takže
 tieto neobsahovali odtlačok pečiatky a podpis autorov. Tento
 formálny nedostatok dnešným dňom odstraňujeme doručením
 kópie originálu na obecný úrad Košeca s tým, že na obsahovej
 stránke a vecných faktoch problematiky, ktorou sa znalecký
 posudok zaoberá, sa tým nič nemení.

- Spoluspaľovanie alternatívnych palív (termín prevzatý z le-
 gislatívy) v PCLA sa začalo v druhej polovici 80-tych rokov spo-
 luspaľovaním pneumatík. V roku 2002 sme začali so spo-
 luspaľovaním biopalív na báze mäsokostnej múčky a živočíš-
 nych tukov, v roku 2005 pribudli tuhé alternatívne palivá. Ná-
 stup alternatívnych palív v PCLA a na Slovensku kopíruje vý-
 voj cementárskeho priemyslu vo vyspelých západoeurópskych
 štátoch a po vstupe do EÚ sa stáva jeho súčasťou pod tla-
 kom legislatívy EÚ v oblasti znižovania emisii skleníkových
 plynov CO2. Stálo nás to nemalé úsilie a investície, ale pri-
 náša to aj ekonomický efekt PCLA, ako aj našim zákazníkom
 v cene cementu. Sme však hrdí najmä na to, že v ostatnom
 období PCLA vyrába cca 30 % produkcie cementu ako „zele-
 ný“ cement, vyrobený z tepla z biopalív a ročne tak uchráni
 atmosféru o 40 - 70 kt emisii škodlivých plynov CO2, za čo
 sme dostali aj viaceré významné environmentálne ocenenia



 (naposledy napr. 21. 10. 2010 Cenu Jána Bahýľa za environ-
 mentálne hodnotné priemyselnoprávne chránené technické
 riešenie).

- O lepkavom povlaku, ktorý údajne predchádzal tvorbe lišajní-
 kov, nemáme vedomosť a v našom okolí sme ho nezazname-
 nali.

- PCLA nepodala pani znalkyni „informácie“, ako sa konštatuje
 v článku, ale otázky, pretože sme sa chceli sami presvedčiť,
 ako sa vec má. Vieme, že pani znalkyňa čerpala informácie
 z osobnej obhliadky regiónu a zo svojich odborných vedomostí
 v odbore drevín.

- Výskyt lišajníkov v jednotlivých regiónoch Slovenska si možno
 overiť aj z iných zdrojov. My máme fotodokumentáciu rovna-
 kých lišajníkov aj z iných veľmi vzdialených a čistých lokalít pri-
 čom predpokladáme, že sa už nenájde vecný odborný argu-
 ment, ktorý by ich výskyt v týchto lokalitách spájal s činnosťou
 PCLA.

- Posudok bol v PCLA  pripravovaný pre účely objektívneho po-
 súdenia na verejnom prerokovaní Zámeru rozšírenia dobý-
 vacieho priestoru v lome Butkov, pretože výskyt „žltého povla-
 ku“ (dnes je nám dúfame jasné, že ide o lišajníky) bol už nie-
 koľko rokov pred tým niektorými občanmi dávaný do príčinnej
 súvislosti s činnosťou PCLA, napr. aj ako údajne „usadená
 síra na konároch“ so spaľovania alternatívnych palív (?). Na-
 koľko PCLA aj na základe nesúhlasného stanoviska obce Ko-
 šece proces realizácie Zámeru rozšírenia dobývacieho priesto-
 ru lomu Butkov v roku 2010 zastavila, neuskutoční sa ani ve-
 rejné prerokovanie ako jeden z krokov schvaľovacej procedúry.
 Z tohto dôvodu sme predmetný Znalecký posudok, ktorý sme
 už v tom čase mali vypracovaný, zaslali dotknutým obciam
 z vlastnej iniciatívy na vedomie a nenechali sme si ho len pre
 seba.

 Na záver vyjadrujeme sklamanie nad tým, keď sa aj naše do-
brovoľné kroky, ktoré sme urobili v ústrety našim susedom, vníma-
jú niektorými občanmi tak, ako vyznieva vyššie citovaný článok, 
uvedený v Košecko-Nozdrovických novinách číslo 3, 2010 s ná-
zvom „Budeme pestovať ovocie alebo lišajníky?“

 Žiaľ, či zámerne, obsah článku celkom ignoruje vecnú podsta-
tu, teda závery, z ktorých jednoznačne vyplývajú  o. i. nasledovné 
znalecky doložené fakty:

- farebné zmeny na kôre stromov v regióne nie sú „síra“, ani
 „lepkavý povlak“ z cementárne, ale prirodzené necudzopasné
 lišajníky, nepoškodzujúce ani ovocie, ani kôru stromov, nao-
 pak, do istej miery chrániace kôru pred chladným vetrom stu-
 dených vlhkých dolín (viď stanovisko reakcie časopisu Záhrad-
 kár), aj keď z iného pohľadu sa konštatuje, že nepriamo „ško-
 dia“ tým, že obrastajú konáre stromov a preto sa hovorí aj o
 ochranných opatreniach v prípade, že sú na konároch neže-
 laným stavom,

- lišajníky sú rozšírené takmer na celom zemskom povrchu a sú
 prirodzenou súčasťou prírody,

- lišajníky sú indikátorom čistoty ovzdušia, čo znamená, že sub-
 jektívne pozorovanému zvýšeniu ich výskytu v regióne muselo
 predchádzať zlepšenie čistoty životného prostredia, čo má jedi-
 né logické vysvetlenie v znížení priemyselnej výroby po roku
 1989 a v zlepšení ochrany životného prostredia zo strany zne-
 čisťovateľov, t. j. priemyslu, poľnohospodárstva, služieb a oby-
 vateľstva,

- zdravotný stav drevín v Ladcoch a okolí je porovnateľný so
 zdravotným stavom v iných lokalitách Slovenska,

- výskyt lišajníkov nie je v príčinnej súvislosti s činnosťou PCLA,
 ani s tým, v akej vzdialenosti rastú od cementárne, ale závisí
 od pre ne vhodných prirodzených pestovateľských podmienok,
 čo znamená, že by v regióne boli ako jeho prirodzená súčasť aj
 vtedy, keby v ňom nebola umiestnená cementáreň!

 Obraz, podsúvaný článkom „Budeme pestovať ovocie alebo 
lišajníky?“ verejnosti, podľa ktorého sa výskyt lišajníkov rozšíril v 
dôsledku vyššieho znečistenia životného prostredia, spôsobeného 
činnosťou PCLA, je v priamom rozpore k ich vlastnosti indikátora 
čistoty ovzdušia! Výskyt lišajníkov v Ladcoch a v regióne je preto 
najlepším priamym dôkazom zlepšenia kvality životného prostre-
dia, ku ktorému výraznou mierou prispela aj PCLA. Tento výskyt 
zároveň odhaľuje rozpory vo vyššie uvedenom Článku, ktoré po-
pierajú sami seba a preto k nim nie je potrebné viac čo dodať.
 Toto stanovisko Vám zasielame vo viere, že sa nájdu aj obča-
nia, ktorí sa dokážu na vec pozrieť a prijať ju objektívne. Preto sme 
aj vynakladali k veci svoje úsilie, čas a fi nančné zdroje. Nakoniec, 
predsa tak môže urobiť každý, kto má o vec seriózny záujem a 
chce si overiť fakty bez jednostranného predpojatia, prezrádza-
júceho buď domýšľavosť z nedostatku poznania, alebo vedomý 
účelový zámer.

 Vážení občania, každý rok sa končí 
hodnotením vykonanej práce za uplynulý 
rok na HČS a tým sa začína Nový pracovný 
rok pre všetkých členov nášho PZ.

 Momentálne má naše PZ 22 členov a 
hospodári na výmere 2100 ha. Toto naše 
PZ riadi 5-členný výbor, ktorý sa riadi plá-
nom práce. Zasadnutie výboru sa koná 
1x za mesiac. Na zasadnutiach sa výbor 
snaží riešiť všetky nastolené úlohy a tiež i 
problémy, ktoré sa priebežne vyskytnú. Na 
zasadaní sa pravidelne zúčastňuje i reví-
zor nášho PZ, ktorý prácu výboru nie len 
kontroluje, ale poukazuje na nedostatky a 
svojimi postrehmi je nápomocný pri riešení 
podaktorých úloh. Nakoľko náš revír, je po-
merne dobre zazverený, je potrebné zistiť 
požadované množstvo krmiva pre zimné 
zásobenie. Taktiež je potrebné zaistiť do-
statok kvalitného objemového, jadrového a 
dužinatého krmiva. Je potrebné zaistiť do-

statok kamennej soli na plnenie slanísk a 
toto všetko je podložené prácou všetkých 
členov. V našom PZ máme zver jeleniu, 
mufl óniu, diviačiu, srnčiu a v posledných 
rokoch i danieliu, a preto je potrebné mať 
zaistené dostatočné množstvo krmiva.
V poslednom čase sa do nášho revíru za-
túlal i medveď, ktorý bol viackrát videný 
členmi nášho PZ. Veľké škody na mufl ónej 
a srnčej zveri nám robí prítomnosť rysa. 
Drobná zver v našom PZ je pomerne slabo 
zastúpená, a preto sa na túto zver nepoľu-
je. Nakoľko náš revír patrí medzi pomerne
dobre zazverené revíri, musíme mať aj do-
poručené stavy poľovne upotrebiteľných 
psov pre výkon práva poľovníctva. Stavy 
poľovne upotrebiteľných psov nám určuje 
Lesný úrad.

 Na úseku osvetovej činnosti musíme 
zodpovedne povedať, že v tejto oblasti 
máme stále rezervy a zatiaľ sa nám nedarí 

túto oblasť dostať na požadovanú úroveň.

 V roku 2010 sa uskutočnili 3x členské 
schôdze podľa schváleného plánu práce. 
Účasť na týchto schôdzach bola 97 %, čo 
svedčí o dobrej účasti členov PZ na týchto 
zasadnutiach.

 Členovia PZ toho roku odpracovali 2 bri-
gády na pomoc Urbariátu, a to pri výsadbe 
stromov a náterov proti ohryzu. Vykonaná 
práca vedením Urbariátu bola pozitívne 
hodnotená.

 Vážení občania, práca členov nášho 
PZ ako vidíte je na prácu veľmi náročná, 
preto do budúcnosti sa budeme snažiť túto 
prácu vylepšiť a skvalitniť.

S pozdravom
Tajomník PZ



Emu Šmatlákovú
Daniela Brtáňa

Šimona Veselého
Teréziu Frýdeckú

Teréziu Jankechovú
Vanesu Balážovú

Davida Petra Balockého
Maxima Radovana Karlíka

Emmu Porubčanovú
Jakuba Barényiho
Lenku Sedláčkovú
Karolínu Karlíkovú

Jakuba Predného
Samuela Barényiho

Lukáša Vytlačila
Michala Fajlera

 Ďalšou peknou akciou činnosti  ZPOZ-u je uvítanie detí do života. Slávnosť sa konala 23. novembra 2010 v obradnej sieni Obecného 
úradu. Uvítali sme týchto najmladších občanov našej obce:

„Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš,
s ktorým aj šedinami obelený až do samej staroby dožiješ!“

 Obecný úrad a ZPOZ v Košeci úspešne zorganizoval a zú-
častnil sa osláv významných výročí našich občanov, ktorí 
uzavreli manželstvo v Košeci a aj žijú v našej obci. 

 Oslovili sme 21 jubilujúcich manželských párov, ktoré v ro-
ku 2010 oslávili zlatú, striebornú, platinovú, ba aj diamantovú 
svadbu.

 7 manželských párov prijalo naše pozvanie a zúčastnilo
sa slávnostného obradu, ktorý sa uskutočnil 12. novembra 
2010 v sobášnej sieni Obecného úradu Košeca.

 Srdečne blahoželáme jubilantom a prajeme im veľa zdra-
via do ďalších spoločne prežitých rokov.



 V dňoch 22. 11.- 26. 11. sa 40 detí 3. - 4. ročníka (z toho 9 
z Košeckého Podhradia) zúčastnilo plaveckého výcviku na pla-
várni v Púchove.

 Bol to týždeň plný športu, zábavy a prekonávania sa. Aj keď 
na začiatku mali niektorí strach a obavy, statočne zabojovali a 
poriadne si plavecký týždeň užili. Usmiate tváre na fotografi i ho-
voria za všetko. Veľká vďaka patrí plavčíčkam a plavčíkom, ktorí 
svojou trpezlivosťou, profesionálnym prístupom a zábavnými 
hrami pripravili deťom super týždeň.

 Ďakujeme aj vedeniu školy, ktoré nám plavecký výcvik 
umožnilo realizovať a Rade rodičov za fi nančný príspevok na 
dopravu.

Mgr. Z. Pavúčková

 Dňa 12. 12. 2010 sa uskutočnil v KD v Košeci už 3. ročník via-
nočného benefi čného koncertu, ktorý pripravila ZŠ s MŠ Košeca 
a  ZUŠ Košeca v spolupráci s radou rodičov.

 Žiaci a učitelia spoločne pripravili pekný kultúrny program, ktorý 
potešil srdcia všetkých prítomných. Okrem programu každá trieda 

pripravila rôzne vianočné dekorácie, vence, ikebany a drobné dar-
čeky, ktoré si mohli prítomní na mieste zakúpiť. 
 Vedenie ZŠ s MŠ Košeca a Rada rodičov srdečne ďakujú všet-
kým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešné uskutočne-
nie tohto koncertu. Vyzbieraná fi nančná čiastka bude použitá na 
zakúpenie nových školských pomôcok.   

250 g hladkej muky
100 g práškového cukru

2 kakaové pudingy
2 vanilkové cukre

1 lyžica škorice
200 g masla (hera)

1 vajce
niečo na ozdobenie

 Zo všetkých surovín vymiesime cesto a necháme ho asi hodinu odle-
žať. Potom si z celého cesta urobíme malé guľôčky a postupne ich pretlá-
čame lisom na cesnak do tvaru klbka, po pretlačení odrežeme nožom. 
Ozdobíme a pečieme na 18 stupňoch asi 6 - 10 minút podľa typu rúry. 
Koláčiky môžete obmeniť typom pudingu, ak máte radi, použite napr. ka-
ramelový, vanilkový, kokosový... budú mať inú farbu, vôňu aj chuť. Pri 
zmene pudingu môžete vynechať ingredienciu škorica. Recept je ideálny 
aj na pečenie s deťmi. Prajeme príjemné predvianočné pečenie.



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 určené na vývoz vyseparovaných zložiek kovu a skla sú rovnaké pre všetky ulice.

Zberný dvor otvorený každú 
poslednú sobotu v mesiaci 

v roku 2011 
 

  8.00 - 12.00 
Január 29.I. 
Február 26.II. 
Marec 26.III. 
Apríl 30.IV. 
Máj 28.V. 
Jún 25.VI. 
Júl 23.VII. 

August 27.VIII. 
September 24.IX. 

Október 29.X. 
November 26.XI. 
December 17.XII. 

Dni vývozu komunálneho odpadu v obci Košeca - rok 2011 
      
 Streda v mesiaci 
  1. 2. 3. 4. 5. 

Január --- 12.I. --- 26.I. --- 
Február --- 9.II. --- 23.II. --- 
Marec --- 9.III. --- 23.III. --- 
Apríl 6.IV. --- 20.IV. --- --- 
Máj 4.V. --- 18.V. --- --- 
Jún 1.VI. 8.VI. 15.VI. 22.VI. 29.VI. 
Júl 6.VII. 13.VII. 20.VII. 27.VII. --- 

August 3.VIII. 10.VIII. 17.VIII. 24.VIII. 31.VIII. 
September 7.IX. --- 21.IX. --- --- 

Október 5.X. --- 19.X. --- --- 
November 2.XI. --- 16.XI. --- 30.XI. 
December 7.XII. --- 21.XII. 28.XII. --- 

Dni vývozu separovaného odpadu v obci Košeca - rok 2011 
  Ulice Plasty Papier Kov Sklo 

as  A 31.I. 31.I. Január as  B I.II. I.II. 20.I. 20.I. 

as  A 28.II. 28.II Február as  B I.III. I.III. --- --- 

as  A 28.III. 28.III. Marec as  B 29.III. 29.III. 17.III. 17.III. 

as  A 18.IV. 18.IV. Apríl as  B 19.IV. 19.IV. --- --- 

as  A 30.V. 30.V. Máj as  B 31.V. 31.V. 19.V. 19.V. 

as  A 27.VI. 27.VI. Jún as  B 28.VI. 28.VI. --- --- 

as  A 18.VII. 18.VII. Júl as  B 19.VII. 19.VII. 14.VII. 14.VII. 

as  A 22.VIII. 22.VIII. August as  B 23.VIII. 23.VIII. --- --- 

as  A 26.IX. 26.IX. September as  B 27.IX. 27.IX. 22.IX. 22.IX. 

as  A 24.X. 24.X. Október as  B 25.X. 25.X. --- --- 

as  A 28.XI. 28.XI. November as  B 29.XI. 29.XI. 24.XI. 24.XI. 

as  A 19.XII. 19.XII. December as  B 20.XII. 20.XII. --- --- 



vlak íslo odchod cie ová ŽST pozn.
3313 5:16 Ružomberok
3315 6:16 Žilina 1
3319 8:16 Žilina
3321 12:16 Žilina
3323 13:16 Žilina
3325 14:16 Žilina
3327 15:16 Žilina
3329 16:16 Žilina
3351 17:16 Púchov
3331 18:16 Žilina
3333 2:16 Žilina
3353 21:14 Považská Bystrica 2

Smer Žilina

MATRIKA MATRIKA HLáSIHLáSI

MATRIKA MATRIKA HLáSIHLáSI

-----------------------------------
V IV. ŠTVRTROKU 2010

SA NARODILI:
-----------------------------------

Jakub Barényi, Lenka 
Sedláčková, Karolína Karlíková, 

Michal Fajler, Jakub Predný, 
Lukáš Vytlačil.

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

V IV. ŠTVRTROKU 2010
-----------------------------------
Anna Masárová, Katarína 

Vongrejová, Mária Martišová, 
Anna Lginová, Ing. Milan 

Minárik, Ján Danko, Vladimír 
Kašša, Ondrej Repa, Pavol 

Lacko, Mikuláš Palček
-----------------------------------

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

70 rokov
Oľga Kočíková, Anna Bugalová

a Helena Pružincová.
-----------------------------------

75 rokov
Jolana Jánošíková, Jozefa 

Paseková, Anna Porubčanová
a Miloš Gavurník.

-----------------------------------
80 rokov

Irena Letková, Božena Predná, 
Anna Pápyová, František Hudák 

a Albín Makás.
-----------------------------------

85 rokov
Mária Grisová

a Rozália Gajdošová
-----------------------------------
V IV. ŠTVRTROKU 2009

OSLáVILI
-----------------------------------

25 rokov spoločného života  
striebernú svadbu manželia:  

Miloslav Baláž a Blanka rodená 
Gábelová, Ivan Švehla a Mgr. 

Miroslava rodená  Zahradníková.
-----------------------------------

50 rokov spoločného života 
zlatú svadbu manželia:

Ladislav Ďuriš a Marta rodená 
Škrábiková, Silvester Janke
a Agnesa rodená Fúsková.
-----------------------------------

55 rokov spoločného života 
platinovú svadbu manželia:

Miloš Gavurník a Magdaléna 
rodená Baranová,

Emil Procházka a Mária
rodená Kolembusová.

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

vlak íslo odchod cie ová ŽST
3350 4:42 Tren ín
3310 5:40 Nové Mesto n/V
7860 6:35 Zlatovce
3314 7:43 Nové Mesto n/V
3316 11:42 Tren ín
3318 12:51 Tren ín
3320 13:42 Nové Mesto n/V
3352 14:41 Nové Mesto n/V
3322 15:42 Tren ianska Teplá
3324 17:42 Nové Mesto n/V
3326 18:29 Tren ín
3328 19:39 Nové Mesto n/V
3354 20:39 Tren ín
3356 22:55 Tren ianska Teplá

Smer Bratislava





Aktuálna tabu ka - I. trieda mladší žiaci 

# Klub Z V R P Skóre Body + Body 
1. Pružina 8 6 2 0 47 : 8 20 8 
2. Brvnište 8 6 1 1 40 : 10 19 7 
3. Podvažie 8 4 1 3 37 : 14 13 1 
4. Dolná Breznica 8 1 0 7 8 : 53 3 -9 
5. Košeca 8 1 0 7 6 : 53 3 -9 

Aktuálna tabu ka - II. trieda starší žiaci 

# Klub Z V R P Skóre Body + Body 
1. Sverepec 14 11 3 0 32 : 3 36 15 
2. Horná Poruba 14 10 2 2 29 : 11 32 11 
3. Dolné Ko kovce 14 9 1 4 35 : 18 28 7 
4. Bolešov 14 8 0 6 20 : 19 24 3 
5. Prejta 14 7 2 5 34 : 13 23 2 
6. Košeca 14 7 2 5 26 : 20 23 2 
7. Lysá 14 7 2 5 36 : 35 23 2 
8. Horovce 14 7 0 7 17 : 20 21 0 
9. Mikušovce 14 6 2 6 27 : 25 20 -1 
10. Malé Lednice 14 5 2 7 27 : 36 17 -4 
11. Dynamo Orlové - žia ky 14 4 2 8 13 : 30 14 -7 
12. Tuchy a 14 3 0 11 12 : 32 9 -12 
13. Vrchteplá 14 2 1 11 13 : 41 7 -14 
14. FK Lednica 14 1 3 10 8 : 26 6 -15 

Aktuálna tabu ka - I.trieda muži 

# Klub Z V R P Skóre Body + Body 
1. Plevník 14 10 0 4 30 : 16 30 9 
2. Jasenica 14 8 2 4 34 : 21 26 5 
3. Ilava 14 7 5 2 27 : 17 26 5 
4. Papradno 14 8 0 6 32 : 21 24 3 
5. FK Púchov "B" 14 6 4 4 35 : 26 22 1 
6. Udi a 14 6 4 4 15 : 17 22 1 
7. Visolaje 14 5 5 4 28 : 27 20 -1 
8. Horovce 14 5 4 5 27 : 29 19 -2 
9. Brvnište 14 5 4 5 21 : 27 19 -2 
10. Košeca 14 5 0 9 23 : 28 15 -6 
11. M.Lednice 14 4 3 7 18 : 25 15 -6 
12. Lysá 14 3 5 6 23 : 29 14 -7 
13. Dulov 14 3 2 9 16 : 37 11 -10 
14. D.Mariková 14 1 6 7 21 : 30 9 -12 



 Futbalový klub Košeca ďakuje všetkým fanúšikom za podpo-
ru pri majstrovských futbalových zápasoch, aj tým, ktorí nás po-
vzbudzovali nielen na našom štadióne, ale aj na štadiónoch na-
šich súperov. Ešte raz vďaka.

     Muži FK Košeca po postupe do vyššej súťaže pokračovali prvé 
zápasy vo veľmi dobrých výkonoch. Škoda, že im to nevydržalo 
do konca jesennej časti 2010. Ako nováčik I. triedy OBFZ, naši 
muži skončili pod vedením trénera Jaroslava Vojteka a vedúceho 
Ladislava Štepanoviča na 10. mieste. Veríme, že sa nám podarí 
udržať pre Košecu túto súťaž. Musia zabojovať o to všetci, hlavne 
futbalisti.

     Dorast Košeca je dlhoročným účastníkom V. ligy, kde sa po-
hybuje väčšinou v strede tabuľky. Po jesennej časti pod vedením 
trénera Jaroslava Palčeka a vedúceho Igora Štepanoviča, skončili 
v hornej časti tabuľky a to na 7. mieste. U dorastu je špecifi cké to, 
že musí pripravovať hráčov do kádra mužov, aby nemali problémy 
sa tam adaptovať, o čo sa realizačný tím bude snažiť, ale hlavná 
váha je na samotných futbalistoch.

     Po zrušení starších žiakov sme mali dve mužstvá mladších žia-
kov, z ktorých  sme na sezónu 2010/2011 mohli opäť postaviť star-
ších žiakov Košece, ktorí skončili v II. triede pod vedením trénera 
Patrika Baláža a vedúceho Petra Hanku, na peknom 6. mieste, 
lebo skoro všetci naši chlapci patria do nižšej kategórie.

 Mladší žiaci pod vedením trénera Dalibora Strečka a vedúceho 
Marcela Hoštackého sa s futbalom len zoznamujú, kde výsledky 
nie sú až tak dôležité ako ich pripravovanie do veľkého futbalu.

     FK Košeca ďakuje všetkým trénerom, vedúcim, funkcionárom 
za odvedenú prácu pri mužstvách, ktoré nie zle reprezentujú našu 
obec a želá im veľa úspechov v novom roku pri futbale.

 Taktiež ďakuje OcÚ Košeca, všetkým sponzorom a ľuďom, 
ktorí akokoľvek prispeli na dobrý chod nášho futbalového klubu.

 Všetkým priaznivcom, fanúšikom a občanom Košece praje FK 
Košeca veselé Vianoce a šťastný nový rok 2011.

Dovidenia na našom futbalovom ihrisku.

MUŽI

DORAST

STARŠÍ ŽIACIMLADŠÍ ŽIACI


