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POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ
NA VOĽBÁCH

 Dovolím si úvodným príspevkom tohto po-
sledného vydania obecných novín v roku 2014
poďakovať všetkým obyvateľom Košece a Noz-
drovíc, ktorí využili svoje volebné právo vo voľ-
bách do orgánov územnej samosprávy obce 
Košeca dňa 15. 11. 2014. Tým, že ste prišli k vo-
lebnej urne ste totiž dali jasne najavo, že máte 
seriózny záujem o dianie v našej obci. Je to do-
brý signál do budúcich 4 rokov, kedy sa budem 
spoliehať aj na to, že Vaša participácia na ve-
ciach verejných neskončila len odovzdaním 
svojho hlasu starostovi resp. poslancom obec-
ného zastupiteľstva. Budem veľmi rád, keď svo-
je námety, pripomienky, podnety, sťažnosti i prí-
padné pochvaly budete či už priamo, alebo pro-
stredníctvom zvolených zástupcov smerovať na 
obecný úrad, pretože len v takom prípade mô-
žeme neustále zlepšovať služby poskytované 
v rámci našich kompetencií Vám, našim obča-
nom.
 Zvolili sme si spoločne deviatich poslancov, 
ktorí budú rozhodovať o najdôležitejších otáz-
kach života v našej obci. Zvolený bol aj starosta 
obce, ktorý sa bude snažiť o spojenie zdanlivo 
nespojiteľného. Spojenie rôznych názorov no-
vozvolených poslancov na veci s úmyslom do-
spieť k najlepšiemu možnému výsledku, ktorý 
bude vždy rešpektovať požiadavky väčšiny oby-
vateľov a hájiť Vaše záujmy. 
 Dovolím si Vás verejne vyzvať k aktívnej 
činnosti v oblasti priamej demokracie. Váš ob-
čiansky hlas nie je len volebným hlasom. Mô-

žete ho využívať neustále v rôznych oblastiach, 
sférach a pri rôznych príležitostiach. Napríklad 
ako členovia poradných orgánov obce - komisií, 
alebo ako aktívni členovia rôznych spoločen-
ských a športových organizácií pôsobiacich na 
území našej obce. 
 Verím, že po voľbách už sa zvolení poslanci 
nebudú deliť na rôzne skupiny, ako tomu bolo 
vedome či nechtiac vo volebnej kampani. Za se-
ba môžem tvrdiť, že žiadny z kandidátov nebol
pre mňa súper či nepriateľ. Každého som re-
špektoval ako potenciálneho kolegu a spolupra-
covníka. Teraz nastal čas, aby sme sa spoloč-
nými silami pokúsili zabezpečiť želaný rozvoj 
obce a aby sme konečne využili potenciál tohto 
územia v prospech ľudí, ktorí sa tu rozhodli žiť. 
Držte nám palce a buďte tými, ktorí nás budú 
neustále inšpirovať, akceptovať i kontrolovať. 
Teším sa na spoluprácu s Vami všetkými.

Bc. Radomír Brtáň,
starosta obce

AKO POKRAČUJÚ PRÁCE
NA VÝSTAVBE KANALIZÁCIE
A VODOVODU V OBCI?

 Projekt, ktorý nám veľmi výrazne mení našu 
obec sa dostáva do druhej polovice realizácie a 
Vás určite zaujímajú ďalšie aktuálne informácie. 
Pred Vianocami sa zhotoviteľ pokúsil o úpravy 
miestnych komunikácií tak, aby v období, druhej
polovice decembra a začiatku januára bolo mož-
né vykonávať zimnú údržbu a aby cesty boli pre-
jazdné bez výraznejších komplikácií. Práce by 

sa opäť mali začať realizovať po Troch kráľoch.
Evidujeme veľa telefonátov i osobných urgen-
cií z Vašej strany, aby zhotoviteľ dbal na právo
občanov dostať sa bez problémov k svojim do-
mom. Žiaľ, nevyhli sme sa týmto situáciám a 
osobne chápem tieto vzniknuté nedostatky ako 
výsledok chýbajúcej komunikácie medzi zhoto-
viteľmi a obyvateľmi. Či už priamej komuniká-
cie, alebo aj sprostredkovanej prostredníctvom 
obecného úradu. Neustále vyzývame kompe-
tentných, aby s predstihom oznamovali pláno-
vané rozkopávky a aby oznámili aj priamo oby-
vateľom dotknutých ulíc, čo a kedy sa bude re-
alizovať. Z praxe je nám jasné, že to zhotovi-
teľ nezvláda a z toho pramenia rôzne konfl iktné 
situácie. Viem, že občanom v týchto prípadoch 
napadne jediné - zavolať starostovi. Je to z Va-
šej strany logická úvaha a snažím sa preto vždy 
po nahlásení nežiaduceho stavu v rámci mojich 
možností zasiahnuť. 
 V Nozdroviciach už sa zhotoviteľovi poda-
rilo vykonať aj vysprávky komunikácií. Aj keď sa 
objavili rôzne pripomienky k zrealizovaným akti-
vitám, ktoré chápem ako legitímne, verte, že na-
šou snahou bolo, je a bude, aby cesty po ukon-
čení výkopových prác boli v takom istom alebo 
lepšom stave, ako boli pred výstavbou kanalizá-
cie a vodovodu. O prípadných investíciách nad 
rámec investície a budovaní nových komuniká-
cií už bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo.

Bc. Radomír Brtáň,
starosta obce

Uznesenie č. 129/2014
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Ing. 
Jozefa Ďurecha zvolávaním a vedením zasad-
nutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tre-
tia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov.

Uznesenie č. 130/2014
Starosta obce poveruje poslankyňu Mgr. Miro-
slavu Švehlovú zastupovaním starostu obce 
Košeca v zmysle ustanovenia § 13b zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov.

Uznesenie č. 131/2014
Obecné zastupiteľstvo určuje: 
a) za sobášiacich poslancov pre volebné obdo-
 bie rokov 2014-2018 poslancov: 
  Mgr. Miroslavu Švehlovú
  Katarínu Turzovú
b) sobášnu miestnosť ako miesto konania so-
 bášnych obradov, a to zasadačku obecného
 úradu, nachádzajúcu sa na prvom poschodí
 Obecného úradu. Sobáše vykonávajú sobá-
 šiaci, matrikárka a členovia ZPOZ.
c) sobášne dni na piatok a sobotu.

Uznesenie č. 133/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Zriaďuje Komisiu výstavby, územného pláno-
 vania a životného prostredia.

Uznesenie č. 134/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Zriaďuje Komisiu fi nancií.

Uznesenie č. 135/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Zriaďuje Komisiu kultúry.

Uznesenie č. 136/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Zriaďuje Komisiu pre školstvo, mládež
 a šport.

Uznesenie č. 137/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Zriaďuje Komisiu na ochranu verejného po-
 riadku a bezpečnosti.

Uznesenie č. 138/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Zriaďuje Komisiu sociálnu a ZPOZu.

Uznesenie č. 139/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Zriaďuje Komisiu pre investície, rozvoj a ve-
 rejné obstarávanie.

Uznesenie č. 140/2014
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na 
ochranu verejného záujmu v zmysle čl. 7 ods. 5 
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Uznesenie č. 141/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí p. Pavla Ostrovského za predsedu komi-
 sie výstavby, územného plánovania a život-
 ného prostredia.

Uznesenie č. 142/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí  p. Radovana Kolembusa za predsedu
 komisie fi nancií.

Uznesenie č. 143/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí  Mgr. Danu Bajzíkovú za predsedu ko-
 misie kultúry.

Uznesenie č. 144/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí  Ing. Jozefa Ďurecha za predsedu komi-
 sie pre školstvo, mládež a šport.

Uznesenie č. 145/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí  p. Dáriusa Kuteja za predsedu komisie
 na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti.

Uznesenie č. 147/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Nevolí p. Máriu Kalamenovú za predsedu 
komisie sociálnej a ZPOZu.

Uznesenie č. 148/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí  p. Katarínu Turzovú za predsedu komi-
sie sociálnej a ZPOZu.
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Uznesenie č. 149/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí Ing. Janku Kantoríkovú za predsedu ko-
 misie pre investície, rozvoj a verejné obsta-
 rávanie.

Uznesenie č. 150/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Volí p. Katarínu Turzovú za predsedu komi-
 sie na ochranu verejného záujmu.

Návrh na uznesenie č. 155/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje rozpočet obce Košeca a rozpoč-
 tových organizácií obce na rok 2015 vrátane
 programov. 

Uznesenie č. 156/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizova-
nie školenia, resp. pracovného stretnutia v janu-
ári 2015 za účelom vysvetlenia, metodiky, pra-

vidiel, štruktúry a tvorby rozpočtu obce Košeca. 
Odbornými garantmi tohto školenia budú Ing. 
Podmajerská a Ing. Mináriková. Termín bude ur-
čený po mailovej dohode poslancov a pracov-
níkov obecného úradu. Za zorganizovanie je 
zodpovedná Ing. Podmajerská.

Uznesenie č. 162/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej
 činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
 školský rok 2013/2014 Základnej školy s ma-
 terskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
 bez pripomienok.

Uznesenie č. 163/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej
 činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
 školský rok 2013/2014 Základnej umeleckej
 školy Košeca bez pripomienok.

Uznesenie č. 164/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej
 kontrolórky obce na prvý polrok 2015.

Uznesenie č. 165/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
 č. 3/2014 o miestnych daniach na území ob-
 ce Košeca.

Uznesenie č. 166/2014
Obecné zastupiteľstvo
B: Schvaľuje Dodatok č. 3 k všeobecne záväz-
 nému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky
 dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka zá-
 kladnej umeleckej školy a dieťa materskej
 školy a školských zariadení zriadených na úze-
 mí obce Košeca.

POZEMOK

(1) Daňovníkom dane z pozemkov je:
 a) vlastník pozemku,
 b) správca pozemku vo vlastníctve štátu,
  správca pozemku vo vlastníctve obce ale-
  bo správca pozemku vo vlastníctve vyš-
  šieho územného celku zapísaný v katastri
  nehnuteľností.

(2) Daňovníkom dane z pozemkov je
 a) fyzická osoba alebo právnická osoba, kto-
  rej boli pridelené na obhospodarovanie
  náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho
  fondu užívaného právnickou osobou až do
  vykonania pozemkových úprav,
 b) nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má tr-
 vať najmenej päť rokov a nájomca je zapísa-
 ný v katastri,
2. má v nájme pozemky spravované Sloven-
 ským pozemkovým fondom,
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka
 uvedeného v písmene a).

(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odse-
kov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá poze-
mok skutočne užíva.

(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých
 daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov
 je každý spoluvlastník podľa výšky svojho
 spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spo-
 luvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z po-
 zemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spo-
 luvlastníci za daň ručia do výšky svojho po-
 dielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielo-
 vom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom
 dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí
 ručia za daň spoločne a nerozdielne.

STAVBA

(1) Daňovníkom dane zo stavieb je:
 a) vlastník stavby 
 b) správca stavby vo vlastníctve štátu, správ-
  ca stavby vo vlastníctve obce, alebo správ-
  ca stavby vo vlastníctve vyššieho územné-
  ho celku.

(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským po-
 zemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je da-
 ňovníkom nájomca.

(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odse-
 kov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba
 alebo právnická osoba, ktorá stavbu sku-
 točne užíva.

(4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých da-
 ňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je kaž-
 dý spoluvlastník podľa výšky svojho spolu-
 vlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlast-
 níci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb
 zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastní-
 ci za daň ručia do výšky svojho podielu na
 dani. Ak je stavba v bezpodielovom spolu-
 vlastníctve manželov, daňovníkom dane zo
 stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň
 spoločne a nerozdielne.

BYT

(1) Daňovníkom dane z bytov je:
 a) vlastník bytu alebo nebytového priestoru 
 b) správca bytu alebo nebytového priestoru
  vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo ne-
  bytového priestoru vo vlastníctve obce,
  alebo správca bytu alebo nebytového prie-
  storu vo vlastníctve vyššieho územného
  celku.

(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spolu-
 vlastníctve viacerých daňovníkov, daňovní-
 kom dane z bytov je každý spoluvlastník po-
 dľa výšky svojho spoluvlastníckeho podie-
 lu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, da-
 ňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich
 a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
 svojho podielu na dani. Ak je byt alebo neby-
 tový priestor v bytovom dome v bezpodielo-
 vom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom
 dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia
 za daň spoločne a nerozdielne.

 Dovoľujeme si dať do pozornosti občanov, že 
priznanie k dani za psa je potrebné podať na 
obecnom úrade najneskôr pri dovŕšení šiestich 
mesiacov veku psa. 
 Každému psovi je automaticky pridelená evi-
denčná známka, ktorú musí psík nosiť na oboj-
ku a podľa ktorej sa v prípade zatúlania ľahko
identifi kuje a rýchlejšie sa dostane späť k svoj-
mu majiteľovi. Daňovník je povinný písomne 
oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi 
dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povin-
nosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo 
dňa zániku daňovej povinnosti. Okrem toho je 
potrebné po zániku daňovej povinnosti vrátiť 
evidenčnú známku.

 Žiadame tiež všetkých majiteľov psov, aby 
zamedzili voľnému pohybu svojich domácich 
miláčikov po uliciach obce. 
Ďakujeme, že pomáhate robiť Košecu bez-
pečnejšou.

 Od 15. októbra 2014 nadobudol účinnosť
zákon č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺ-
ňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o miestnych da-
niach“).
 Účinnosť novely zákona o miestnych daniach 
má faktickú účinnosť až od 1. januára 2015. 

NOVINKA V DANI Z POZEMKOV
 V prípade pozemkov, na ktorých sa na-
chádza transformačná stanica alebo predajný 
stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu 
služieb, sa bude hodnota pozemku určovať vy-
násobením skutočnej výmery transformačnej
stanice alebo predajného stánku slúžiaceho
k predaju tovaru a poskytovaniu služieb v m2 a
hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej vo VZN 



č. 3/2014 o miestnych daniach na území obce 
Košeca, § č. 2 pre stavebné pozemky.

Poznámka: Daň z pozemkov vypočítava za da-
ňovníka správca dane.

ZMENY V DANI ZO STAVIEB
 Zmeny a doplnenia v oblasti dane zo stavieb 
sa týkajú vymedzenia predmetu dane zo stavieb 
a taktiež základu dane zo stavieb.
 Predmet dane zo stavieb sa rozšíril aj o stav-
by hromadných garáží umiestnených pod ze-
mou. Samostatne stojace garáže a stavby hro-
madných garáží sa rozčleňujú ako samostatné 
druhy stavieb, t. j. samostatné predmety dane.
 Predmetom dane zo stavieb sú aj stavby, 
ktoré majú jedno alebo viac nadzemných pod-
laží alebo podzemných podlaží a sú spojené so 
zemou pevným základom alebo sú ukotvené 
pilótami.
 V prípade stavieb rekreačných a záhradkár-
skych chát a domčekov na individuálnu rekreá-
ciu sa v aplikačnej praxi sa vyskytovala nejed-
notnosť výkladu. Vymedzenie predmetu dane 
zo stavieb sa preformulovalo na chaty a stavby 
na individuálnu rekreáciu.
 Na doplnenie stavby hromadných garáží 
do predmetu dane zo stavieb nadväzuje nová 

defi nícia pre základ dane z hromadných garáží 
umiestnených pod zemou. Základom dane pri 
stavbe hromadných garáží umiestnenej pod ze-
mou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom 
zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na 
úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

DAŇ ZA UBYTOVANIE OD ROKU 2015
UŽ AJ V NAŠEJ OBCI
 Priamo v zákone sa vymedzujú jednotlivé ka-
tegórie ubytovacích zariadení a precizuje sa 
znenie vymedzenia predmetu dane za ubytova-
nie. Predmetom dane za ubytovane je odplat-
né prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 
zákona č. 40/1968 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov v ubytovacom za-
riadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, 
penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, 
liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírod-
ných liečebných kúpeľov a kúpeľných lie-
čební, turistická ubytovňa, chata, stavba na 
individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kem-
ping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt 
v bytovom dome, v rodinnom dome alebo
v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zari-
adení prechodne odplatne prechodne ubytuje. 
Základ dane je počet prenocovaní. 

Sadzba dane sa stanovuje vo výške 0,50 eur 
na osobu a prenocovanie.
Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, kto-
rý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTI DE-
DENÍM - NOVÁ OSOBITNÁ ÚPRAVA
 V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dede-
ním v priebehu roka vznikne dedičovi (daňovní-
kovi) daňová povinnosť k dani z nehnuteľností 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledu-
júceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe 
právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo
rozhodnutia o dedičstve. Dedič (daňovník) je
povinný podať priznanie alebo čiastkové pri-
znanie, ak už podal priznanie, do 30 dní od 
vzniku daňovej povinnosti.
 Pokiaľ ide o vyrubenie dane z nehnuteľností, 
správca dane vyrubí dedičovi (daňovníkovi) 
rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľ-
ností od mesiaca vzniku daňovej povinnosti do 
konca kalendárneho roka v prípade, ak nevyru-
bil daň z nehnuteľností poručiteľovi dedenej 
nehnuteľnosti na príslušný kalendárny rok podľa 
stavu k 1. januáru.

 Pri príležitosti 20. výročia posvätenia chrámu Božieho sa dňa 23. 11. 
2014 konali v cirkevnom zbore Košeca slávnostné služby Božie za účasti 
brata seniora Turčianskeho seniorátu Mgr. Mariána Kaňucha a ďalších 
bratov farárov, ktorí pôsobili v Košeci.
 Prítomných privítal brat zborový dozorca Ing. Ján Šušaník. Všetkým 
sa prihovoril aj starosta obce Bc. Radomír Brtáň a básňou prispela se-
stra Božena Rusnáková. Históriu cirkevného zboru nám priblížil brat farár 
v. v. Mgr. Ondrej Peťkovský. Korene cirkevného zboru siahajú krátko do 
poreformačných čias, kedy boli evanjelické takmer všetky rodiny v Košeci
a v okolí. No v čase protireformácie cirkevný zbor zanikol. Nový cirkevný 
zbor sa začal formovať až v roku 1927, kedy sa do Košece prisťahovali 
evanjelici spod Javoriny (Bzince, Košariská a iné). Evanielici zo začiatku 
nemali svoj chrám Boží. Až v roku 1937 si prestavali bývalú krčmu na 
modlitebňu. Tá slúžila až do roku 1994, kedy bol vysvätený terajší chrám 
Boží. Základný kameň terajšieho kostola bol posvätený bratom generál-
nym biskupom ThB. Pavlom Uhorskaiom v roku 1993 a samotná po-
sviacka kostola bola o rok neskôr, v roku 1994. Nový kostol posviacal brat 
biskup Východného dištriktu Mgr. Ján Midriak.
 Na slávnostných službách Božích pri 20. výročí posvätenia kostola
v Košeci nám kázňou slova Božieho poslúžil brat senior. Za základ svojej 
kázne si vyvolil slová Žalmu 122, 1: „Radoval som sa, keď mi hovorili: 
„Poďme do domu Hospodinovho“. Hovoril ako sa Židia roztrúsení ďaleko 
od Jeruzalema tešili do chrámu. Mali iba jeden chrám, a ten bol v Jeruza-
leme. Vybrali sa na cestu plnú nebezpečenstva, aby sa stretli s ostatnými 
veriacimi. Vyzval aj nás, aby sme sa aj my takto stretávali, a tak vytvorili 
pevné spoločenstvo veriacich. Brat senior vo svojej kázni citoval nielen 
slová z Novej zmluvy, ale aj slová proroka Aggea. Nabádal, aby sme vy-
budovali nový chrám vo svojom srdci: „nemáme sa sústrediť iba na svoje 
veci, ako to urobili Židia, keď pozabudli na stavbu chrámu, ale mať Pána 
Boha a Božie veci na prvom mieste“.
 Po kázni vystúpili deti z Detskej besiedky a zo škôl Ilavského okresu.
V príhovoroch nás pozdravil najprv brat senior v. v. Mgr. Miloslav Blaho, 
ktorý pôsobil v košeckom zbore 19 rokov, po ňom sestra kaplánka v. v. 
Mgr. Zuzana Peťkovská. Spomínali na časy, keď pôsobili v našom cirkev-
nom zbore. Terajšia sestra farárka PhDr. Barbora Vontorčíková poďako-
vala všetkým, ktorí sa zaslúžili o prípravu dôstojného priebehu slávnost-
ných služieb Božích. 
 Po ukončení služieb Božích sme sa všetci stretli v zasadačke oproti 
obecnému úradu. Šikovné ruky mužov a žien pripravili pohostenie s pose-
dením. Posedenia sa zúčastnili cirkevníci a občania z Košece, z Dubnice 
nad Váhom, z Novej Dubnice i hostia z Modry. Stretnutie upevnilo naše 
cirkevné spoločenstvo. 

Anna Kováčiková,
poddozorkyňa CZ ECAV Košeca

„Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš, s ktorým aj šedinami obelený 
až do samej staroby dožiješ.“
 ZPOZ v spolupráci s Obecným úradom zorganizoval a zúčastnil sa 
osláv významných výročí našich občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Ko-
šeci a aj žijú v našej obci.
 Každý rok oslovíme manželské páry, ktoré pred 25, 50 či 55 rokmi uza-
vreli manželstvo. Túto oslavu organizujeme 1-krát ročne koncom roka pre 
všetky jubilejné páry. V roku 2014 sme oslovili 15 jubilujúcich manžel-
ských párov.
 9 manželských párov oslávilo 25 rokov spoločného života - striebornú
svadbu, 4 manželské páry oslávili 50 rokov spoločného života - zlatú svad-
bu a 2 manželské páry oslávili 55 rokov spoločného života - smaragdovú 
svadbu.
 Pre tie manželské páry, ktoré prijali v tomto roku pozvanie sme pripravili 
24. októbra 2014 oslavu ich sviatku spojenú s posedením a pohostením. 
Výročie ich sobáša sme si dovolili zapísať do pamätnej knihy obce Košeca. 
Jubilujúcim párom ešte raz srdečne blahoželáme.

Nech šťastie a zdravie sprevádza ich ďalšiu spoločnú cestu životom.

Z nehy a lásky narodí sa človek,
maličké zrnko zrelých ľudských liet.
Z nehy a lásky narodí sa človek,
najväčší zázrak, aký pozná svet.

Uvítanie detí do života je jednou z najmilších činnosti ZPOZ-u.
V obradnej miestnosti Obecného úradu sme 5. novembra 2014
uvítali 9 najmladších občanov našej obce.

Boli to: 
  Pavol Rendek
  Timea Zelmanová 
  Patrik Siran
  Tomáš Štefi na

Sofi a Blašková 
Ella Brtáňová
Nina Bašková
Ema Rafajová 
Tomáš Kašša





Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 2141
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 1308
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do OZ: 1276
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 1287
Účasť: 61,09 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
na funkciu starostu obce:
                           Počet hlasov:
1. Bc. Radomír Brtáň  nezávislý kandidát  710 
2. Bc. Pavol Ondrejka   SMER - SD     494 
3. Ing. Jozef Ďurech   nezávislý kandidát     83 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:              
                              Počet hlasov:
1. Mária Kalamenová   nezávislá kandidátka 572 
2. Mgr. Miroslava Švehlová nezávislá kandidátka 520 
3. Mgr. Dana Bajzíková   nezávislá kandidátka 485 
4. Ing. Jozef Ďurech    nezávislý kandidát 420 
5. Dárius Kutej      SMER - SD    411 
6. Katarína Turzová    nezávislá kandidátka 403 
7. Ing. Janka Kantoríková  SMER - SD    401 
8. Pavol Ostrovský    SMER - SD    378 
9. Radovan Kolembus   nezávislý kandidát 359 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného 
zastupiteľstva:
                              Počet hlasov:
  1. Mgr. Alena Jáňová   SMER - SD     351 
  2. Martin Sihlovec     nezávislý kandidát  337
  3. Ing. Anna Krupičková  SMER - SD    329
  4. Ing. Viera Slimáková   nezávislá kandidátka 323
  5. Ing. Václav Riecky   SMER - SD    321
  6. Magdaléna Belková   nezávislá kandidátka 318
  7. Tomáš Kašša     nezávislý kandidát  310
  8. Bc. Alena Kučmínová  nezávislá kandidátka 305
  9. Alena Ondričková    nezávislá kandidátka 296
10. Jozef Šmatlák     nezávislý kandidát  295 
11. Bc. Dominik Štepanovič  Zmena zdola, DÚ  281
12. Iveta Droppová     nezávislá kandidátka 225
13. Róbert Kunc      SMER - SD    223
14. Bc. Andrej Jakuš    nezávislý kandidát  207
15. Ing. Miroslav Košút   nezávislý kandidát  188
16. František Bohovič    SMER- SD     173

 Na základe prihlášky našej školy do projektu Záložka do knihy spája 
školy nám bola pridelená partnerská Základná škola Devínska 12, Nové 
Zámky. Navzájom sme sa skontaktovali prostredníctvom mailových adries 
a dohodli si počty záložiek - 200 kusov.  
 Počas celého mesiaca sa v našej škole intenzívne pracovalo na no-
vých záložkách do kníh. Tešíme sa na ďalší ročník tejto výmennej akcie.

Mgr. Švehlová Miroslava

 V dňoch od 24. 11. do 28. 11. 2014 sa žiaci 3. a 4. 
ročníka našej ZŠ s MŠ v Košeci zúčastnili základné-
ho plaveckého výcviku na plavárni v Púchove. Pla-
veckého kurzu sa zúčastnilo 45 žiakov. Niektorí žiaci, 
hlavne žiaci 4. ročníka už vedeli plávať, tí si na kurze 
zdokonaľovali plavecké techniky. No boli i takí, ktorí 
nesmelo vstúpili do bazénu a s obavami očakávali, 
čo sa bude diať. Pod vedením skúsených trénerov 
však čoskoro splývali a šantili so svojimi spolužiakmi. 
V posledný deň výcviku mali žiaci možnosť ukázať čo 
sa naučili a svoje zručnosti predviesť v rôznych súťa-
žiach. Húževnato súťažili, každý sa snažil zaplávať 
čo najlepšie. Všetci žiaci boli za svoj výkon odmenení 
diplomom a tí najlepší i sladkou odmenou. Sme radi, 
že mali naši žiaci možnosť zdokonaliť sa v plávaní. 
A samozrejme, najväčšiu radosť nám spravili tí, ktorí 
plávať nevedeli, ale naučili sa. Veď plávanie patrí 
medzi základné pohybové činnosti, ktoré by človek 
mal ovládať.

Mgr. A. Palčeková



 Dňa 27. októbra 2014 si žiaci prvého stupňa a 9. ročníka opäť netradič-
ným spôsobom pripomenuli Medzinárodný deň knižníc. Cieľom tohto dňa 
bolo zábavnými a rozmanitými formami práce s knihou podporiť u žiakov 
dobrý a trvalý vzťah ku knihe, ku školskej knižnici, k čítaniu a k poznávaniu 
nového. 
 Učitelia prvého stupňa si pripravili niekoľko aktivít, v rámci ktorých mali 
žiaci možnosť predviesť svoje komunikačné, čitateľské, výtvarné i tech-
nické zručnosti, fantáziu a tvorivé schopnosti. Na každom stanovišti žiaci 
plnili dané úlohy:

DOTVORENIE PRÍBEHU
 Žiaci v príbehoch ,,Ako Jura povláčila koza“ a ,,Dobrý skutok“ prežívali 
ďalšie šibalstvá, detské hry, trápenia i radosť, ktoré zažili Elenka s Jurkom 
u starej mamy na prázdninách so svojimi kamarátmi. Žiaci prvého ročníka 
pomocou ilustrácií tvorili, v takom poradí ako sa dej odohrával, obrázkovú 
osnovu, pomocou ktorej reprodukovali príbeh. Žiaci druhého až štvrtého 
ročníka tvorili názvy jednotlivých častí deja, vymýšľali iné zakončenie prí-
behu. Opisovali pracovný postup pri varení pudingu, rozprávali o tom, ako 
doma varia puding, čo do pudingu dávajú, ako zdobia misky. Pri čítaní 
príbehov a plnení úloh sa žiaci zabávali, no zároveň si z príbehov zobrali 
ponaučenia o úsmeve, pohladení, dobrom slove a o láske.

VÝROBA ZÁLOŽIEK DO KNÍH
 Príbeh „Prázdniny na dedine“ je o tom, ako deti trávili letné prázdniny
u starkej na dedine. Keďže dedina je spojená aj so zvieratkami, tak deti vy-
strihli a vymaľovali záložky v tvare zvieratiek. Práca ich bavila, mali radosť 
z výsledkov svojej práce.
 Vyrobené záložky sme zaslali partnerskej škole do Nových Zámkov
v rámci projektu ,,Záložka do knihy spája školy“.

VÝROBA OBALU KNIHY
 Aktivitu sme začali rozhovorom o prečítanom príbehu. Zopakovali sme 
si postavy vystupujúce v príbehu, čo všetko sa v ňom odohralo. Každý žiak 
si vybral jednu postavu, zviera alebo vec, ktorú nakreslil a vystrihol. Jed-
notlivé obrázky si deti rozložili na pripravený obal z farebného papiera
a nalepili. Nakoniec napísali názov knihy. Do aktivity sa zapojili všetci žia-
ci. Vytvorili pekné obaly na knižku.

PREZENTÁCIA KNÍH
 Táto aktivita prebiehala v priestoroch žiackej knižnice. Žiaci sa presu-
nuli pod dozorom pani knihovníčky do priestorov žiackej knižnice. Zozná-
mili sa so „strážcom knižnice“ (malá handrová postavička) a dali mu meno 
STARKNÍŽEK. V knižnici si pozreli novo zakúpené knihy: Prázdniny u sta-
rej mamy, O Guľkovi Bombuľkovi, Budkáčik a Dubkáčik. Potom z týchto 
kníh žiaci čítali úryvky a pod vedením knihovníčky besedovali o nich. 
Žiaci si v žiackej knižnici zároveň vypožičali knihy na domáce čítanie.
Najväčší záujem mali o rozprávkové knihy.

ILUSTRÁCIA PRÍBEHU
 Jednou z aktivít, ktorú žiaci plnili pri príležitosti Medzinárodného dňa 
knižníc, bola ilustrácia k prečítanému príbehu Prázdniny na dedine. Zo 

žiakov sa na chvíľu stali ilustrátori, ktorí vytvorili krásne ilustrácie hlavných 
postáv i prostredia. Deťom sa aktivita páčila, o čom svedčia ich pekné 
výtvarné práce. Z najkrajších prác sme urobili výstavku a tieto práce uve-
rejníme aj v školskom časopise „Školák“.

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU
 Všetci žiaci radi súťažia a pretože rozprávky čítajú najradšej, rozhodli 
sme sa, že formou kvízu si budú môcť preveriť svoje poznatky o rozpráv-
kach. Súťažili chlapci proti dievčatám. Počúvali ukážky z rozprávok, ktoré 
však škriatok poplietol. Ich úlohou bolo uhádnuť, z akej rozprávky bola 
ukážka, nájsť popletené slovíčka a priradiť k rozprávke správny obrázok. 
Žiaci súťažili oduševnene a myslím, že takýto návrat do sveta rozprávok 
sa im páčil.

BESEDA O KNIHE
 Keďže si v tomto roku (2014) pripomíname okrúhle 70. výročie SNP, 
rozhodla som sa túto historicky významnú tematiku pripomenúť žiakom 
aj prostredníctvom literárneho diela. Žiaci 9. ročníka sa mali možnosť 
prelúskať románom Rudolfa Jašíka Námestie svätej Alžbety. Vopred si 
rozdelili knihu po niekoľkých statiach, a tak bola interpretácia románu veľ-
mi rozmanitá a jedinečná. Iní spolužiaci zase prezentovali biografi u au-
tora. 
 Pre zdôraznenie výnimočnosti tematiky SNP si na začiatku vypočuli 
pieseň s rovnomenným názvom SNP, zhudobnenú hudobnou skupinou 
Dramatikz, ktorá navodila potrebnú atmosféru, a to aj hudobným žánrom, 
ktorý je blízky súčasnej mladej generácii. Potom si žiaci vzájomne pred-
stavili Rudolfa Jašíka ako osobnosť i ako autora literárnych diel, ktoré vy-
šli spod jeho spisovateľského pera. Azda najväčší priestor sme venovali 
analýze spomínaného diela Námestie svätej Alžbety. Žiaci správne po-
chopili spojenie dvoch dominantných motívov v diele, a to je na jednej 
strane láska, ľúbostný cit dvoch mladých ľudí a na strane druhej zase 
nepriaznivá spoločenská situácia, ktorá neúprosne mení osudy mnohých 
ľudí. Nadobudnuté vedomosti z dejepisu im pomohli lepšie sa vcítiť do 
pohnútok konania jednotlivých hrdinov románu. Napriek ornamentálnemu 
spôsobu vyjadrovania sa autora a mnohým lyrickým pasážam v diele, kto-
ré sprostredkujú informácie čitateľovi niekedy obrazne a s preneseným 
významom, žiaci knihu interpretovali správne. 

 Každá prečítaná kniha človeka priam postrčí určitým smerom. Zname-
ná to, že prečítané myšlienky z kníh ostávajú hlboko v nás a bez toho, 
aby sme o tom vedeli, nejakým spôsobom nás ovplyvnia, obohatia. Pri 
pozeraní fi lmu pasívne spracúvame predložené emócie, no pri čítaní knihy 
sme pánom svojho času, prežívania a nálad. Máme možnosť vnímať ten 
pestrofarebný svet ukrytý pod knižným obalom jedinečne a podľa vlast-
ných predstáv. Je to niečo osobné, niečo len medzi nami a knihou... O ten 
zážitok sme sa so žiakmi počas Medzinárodného dňa knižníc nenechali 
pripraviť.

Mgr. Švehlová Miroslava

 Jesenný mesiac október sa už tradične spája s úctou k starším. V tomto 
období by sme si mali viacej ako inokedy uvedomiť, čím sú pre nás všet-
kých ľudia, ktorých tváre sú zbrázdené vráskami a vlasy pokryté striebrom 
plynúceho času. Úctu, lásku, porozumenie a uznanie autority starších si 
nemožno načasovať, ani naplánovať na jeden mesiac, či jedno posede-
nie. Mali by sme ju premietať do každodenného života. 
 Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v Košeci si každoročne do svoj-
ho plánu zaraďovala posedenie s dôchodcami. Tento rok sa jej však
z priestorových dôvodov nepodarilo uskutočniť túto akciu v októbri, ale až 
v prvú novembrovú nedeľu. Malú slávnosť otvorila členka komisie Paula 
Turzová, potom sa prítomným prihovoril starosta obce p. Radomír Brtáň 
a po jeho slovách sa začal kultúrny program. V ňom sa predstavili deti zo 
školského klubu pod vedením p. uč. Moniky Staňovej a Danky Melichero-
vej, žiaci zo ZUŠ pod vedením p. uč. Janky Gregorovej a program s deťmi 
z MŠ pripravili p. uč. Erika Sláviková a Eva Körmendyová. Najmenších 
potom vystriedali tanečníčky zo skupiny Tweety. Pre prítomných bolo pri-
pravené malé občerstvenie - koláčiky a slaninové posúchy a pri odchode 
dostal každý malý darček. 
 Veríme, že všetci prítomní si z celej tejto akcie odniesli príjemný pocit
a sme radi, že s nami strávili pekné nedeľné popoludnie. 

Kultúrna komisia



 Keď farebnú jeseň vystriedala mrazivá zima, všetko sa ukladá na zimný spánok. To však nepla-
tí o ženách zo Základnej organizácie únie žien Slovenska Košeca. Tie naďalej usilovne pokračujú 
vo svojej činnosti.
 11. 10. sme si pre naše jubilantky v rámci mesiaca úcty k starším pripravili príjemné posedenie. 
V dňoch 13. a 14. 10. ženy prejavili svoju spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi zorganizovaním zbierky 
obnoseného šatstva. V októbri tiež naše členky zavítali k ženám, ktoré sa nachádzajú v penzió-
noch v Košeci a  v Dubnici nad Váhom , aby im spríjemnili návštevou deň. Okrem malej pozor-
nosti v podobe balíčka ich obdarovali oveľa vzácnejšími ľudskými darmi ako sú úsmev, pozornosť
a ochota porozprávať sa  s druhým človekom. Ženy v penziónoch boli za túto milú návštevu veľmi 
vďačné, o čom svedčil ich úsmev a pekné rozhovory.
 Spoločným kladením venca a zapálením sviečok na cintoríne sme si na sviatok všetkých zo-
snulých spomenuli na všetky bývalé členky únie, ktoré už nie sú medzi nami.
 V príjemnú decembrovú sobotu sme sa vybrali do Valašských Klobúkov na krásne vianočné 
trhy nasýtiť sa vianočnou atmosférou.
 Každú prácu treba zhodnotiť. A tak tomu bolo aj na Únii žien, kde dňa 8. 12. predsedníčka orga-
nizácie pani Jurenová zhodnotila prácu ZO ÚŽS v Košeci za celý rok. Ďalej poďakovala členkám 
za odvedenú prácu a všetkým zaželala  veľa síl a chuti do ďalšej práce. V tento deň k nám okrem
pozvaných hostí z obce a organizácii pôsobiacich v obci zavítal aj Mikuláš, ktorý nás obdaril 
peknými darčekmi a pripomenul nám, že v medziľudských vzťahoch nemáme zabúdať jeden na 
druhého a vzájomne sa počas celého roka obdarovávať láskou, pomocou a ohľaduplnosťou.
 Pomaličky odtŕhame posledné listy v kalendári a hodiny neúprosne odbíjajú posledné minúty 
starého roka. V mene výboru ZO ÚŽS v Košeci prajeme všetkým ľuďom pokojné a radostné 
prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a v novom roku 2015 veľa zdravia, lásky, 
úspechov a vzájomného porozumenia.

Výbor  ZO ÚŽS

 Po odohratí 50 majstrovských zápasoch bilancujeme, sme na pol ceste, v druhej časti je 
čo zlepšovať. Prípravkári vyhrali svoju skupinu pod vedením trénerov J. Palčeka a I. Štepa-
noviča. Žiaci pod vedením trénerov P. Kolesányiho a M. Pavlíka skončili po jesennej časti na 
deviatom mieste. Muži pod vedením trénerov L. Žiačka a L. Bugalu skončili po jeseni tiež na 
deviatom mieste. Dorast FK Košeca ako nováčik 5 ligy skupina Sever, pod vedením trénera 
P. Baláža a vedúceho F. Solíka začal prípravu na sezónu 2014-15 skoro, už 12.7. 2014. 
Káder sa postupne dopĺňal a po krátkej letnej príprave sa už 3.8. 2014 postavil na svoj prvý 
majstrovský zápas.
Po odohratí prvej štvrtiny súťaže sme sa nachádzali na 5. mieste, čo bolo na nováčika veľmi 
slušný výkon. V tejto časti súťaže však niektoré naše zápasy sprevádzala zbytočná nervozi-
ta a platili sme nováčikovskú daň - veľmi ťažké vyrovnávanie sa s prostredím a atmosférou 
zápasov (Prečín, Trenčianska Turná). V tejto časti sezóny sme začali hráčsky vypomáhať 
mužom a podarilo sa kolektív doplniť o ďalších hráčov, ktorí priniesli kvalitu do družstva.
Prostredná časť sezónny bola naša najlepšia. Vyhrali sme všetky zápasy a na konci tejto 
časti sme fi gurovali na 2. Mieste, čo bolo veľmi nečakané. Vyhrali sme ťažké stretnutia u 
súperov (Častkovce,Opatová) a doma sme nezaváhali. Prevládala všeobecná eufória, na 
stretnutia vonku cestoval početný tábor fanúšikov. Návraty boli spojené so spevom a skan-
dovaním. Team „šľapal“ ako dobre naolejovaný stroj.
Posledná časť sezóny bola, žiaľ, naša najslabšia. Podarilo sa nám doma vo vynikajúcom 
zápase poraziť dovtedy neporazenú Kanianku, ale prehrali sme po nie najhoršom výkone v 
Papradne a sezónu sme uzavreli veľmi slabým výkonom doma s Klátovou n/Vsou prehrou 
2:3. V tejto časti sa naplno preukázalo, že pokiaľ hráči nemajú správnu životosprávu pred 
zápasom, nemáme šancu bojovať o prvé miesto v súťaži. Celkovo sme nakoniec skončili na 
5. mieste. S umiestnení, s ktorým nikto nerátal môžeme byť spokojní, ale ......všetci, čo ro-
bíme okolo teamu, ba aj sami hráči si uvedomujú, že umiestnenie mohlo byť vyššie. Verím, 
že v zime spravíme všetko preto, aby nastal posun v tabuľke.
FK praje občanom KOŠECE všetko najlepšie, hodne zdravia a šťastia v novom roku.
FK ďakuje všetkým fanúšikom sponzorom a vedeniu obce za podporu.





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, Za Barborkou
Ulice, ktoré tvoria časť B sú: Rudnianska, Zliechovská, Školská, Bálentova, Prúdy, Pekárska, Sadová,
            Pod Hôrkou, Športovcov, Pri tehelni

Streda v mesiaci 
  1. 2. 3. 4. 5. 

Január 7.I. --- 21.I. --- --- 
Február 4.II. --- 18.II. --- --- 
Marec 4.III. --- 18.III. --- --- 
Apríl 1.IV. --- 15.IV. --- 29.IV. 
Máj --- 13.V. --- 27.V. --- 
Jún 3.VI. 10.VI. 17.VI. 24.VI. --- 
Júl 1.VII. 8.VII. 15.VII. 22.VII. 29.VII. 

August 5.VIII. 12.VIII. 19.VIII. 26.VIII. --- 
September 2.IX. --- 16.IX. --- 30.IX. 

Október --- 14.X. --- 28.X. --- 
November --- 11.XI. --- 25.XI. --- 
December --- 9.XII. --- 23.XII. --- 

V IV. ŠTVRTROKU 2014 
SA NARODILI:

-----------------------------------
Tomáš Kašša, Šimon Čepák, 

Alexandra Kňažková a Ella Voleská.
-----------------------------------
Z NAŠICH RADOV ODIŠLI
-----------------------------------

Marián Piskel, Vincencia Fusková, 
Terézia Reseteričová, Anna 

Brtáňová, Anton Ďuriš a Anton Opát.
-----------------------------------

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

70 rokov
Hermína Chalupková, Karol 

Chýlik, Karol Bednár, Mgr. Irena 
Zahradníková, Ondrej Antol, Anna 

Frýdecká, Milan Šlesarik a Ján Koyš.
-----------------------------------

75 rokov
Mária Balážová, Ladislav Baška, 

Brigita Meňhartová, Helena 
Porubčanová, Daniela Fuleková,
Ján Škrovánek a Anton Pagáč.

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

Pavlína Ďurišová a Eva Hoštáková.
-----------------------------------

85 rokov 
Božena Jarabáková, Vilma 

Sedláčková a Vendelín Vaniak.
-----------------------------------

V IV. ŠTVRTROKU 2014
OSLáVILI

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

Vladimír Letko a Daniela rodená 
Hrbáčková. 

-----------------------------------
50 rokov spoločného života 

zlatú svadbu manželia:
Ladislav Gábel a Mgr. Irena rod. 

Golejová.
-----------------------------------

55 rokov spoločného života 
smaragdovú svadbu manželia:

Jozef Bugala a Oľga rod. 
Körmendyová.

-----------------------------------
Ospravedlnenie

Redakčná rada Košecko - nozdro-
vických novín sa ospravedlňuje 
p. Františkovi Košíkovi za chybu 
tlače, kvôli ktorej v predchádza-
júcom čísle novín chýbalo medzi 

jubilantami jeho priezvisko. 

Dovoľujeme si mu preto doda-
točne popriať k jeho 70. narode-

ninám všetko najlepšie!


