
OBEC KOŠECA

Investície do infraštruktúry.
Po rokoch sa ľady pohli
Niekoľko rokovsa ľudia
v Košecimuseli uskromniť
s málom,abynásledne
mohli byť svedkaminie-
koľkýchväčších investícií.
Tie začneobec realizovať
hneďposkončení zimy.

Prvou zo štyroch schválených
investícií, ktorá je pripravená
na realizáciu, je úprava miest-
nej komunikácie v časti Noz-
drovice. Ide o časť ulice Za par-
kom, kde sa v zmysle vypraco-
vaného projektu vybuduje
moderná obojsmerná jedno-
pruhová komunikácia s vý-
hybňami. Súčasťou novej ces-
ty bude aj dažďová kanalizácia.
Druhá investícia v poradí,

ktorúzačneobec realizovať tiež
na jar tohto roka, je výstavba
mostu pri športovom areáli.
Ide o prístupovú komunikáciu
pre automobily smerujúce na
ihrisko, do zberného dvora
a k niekoľkým rodinným do-
mom.
Treťou a možno najočaká-

vanejšou investíciou z pohľa-
du obyvateľov bude rekon-
štrukciaŽelezničnejulice. Tá je

v súčasnosti vo veľmi zlom
stave. Jej súčasťou bude aj no-
vý chodník popri Podhrad-
skom potoku a v určitých čas-
tiach aj dažďová kanalizácia.
O pár dní by sme mali mať
k dispozícii projektovú doku-
mentáciu pre vybavenie po-
trebných povolení.
Štvrtou plánovanou investí-

ciou je výstavba chodníka na
Zliechovskej ulici popri ceste
III. triedy v smere do Košecké-
ho Podhradia. Tam je vyhoto-
vená zatiaľ štúdia a budú po-
kračovať v príprave detailnej-
ších projektov pre vybavenie
stavebného povolenia.

Požiarna zbrojnica
Azda najväčšia finančná čias-
tka sa za posledné dva roky in-
vestovala do prístavby požiar-
nej zbrojnice. V súčasnosti už
DHZ Košeca tieto priestory
užíva a jej členovia veľkou
mierou prispeli aj sami k to-
mu, aby sa v novej garáži cítili
príjemne. V tomto roku by ra-
di požiadali o dotáciu na re-
konštrukciu starej časti zbroj-
nice. Bude potrebné ju zatep-
liť, urobiť nové kúrenie, opra-
viť elektroinštaláciu atď.

Ďalšia väčšia investícia z ro-
ku 2016 sa týkala opravy cesty
na časti ulice Dolný majer a
V Slatinách.
Z menších investícií je

vhodné spomenúť opravy oko-
lo pamätníka padlým v SNP,
ktorý sa nachádza v centre ob-
ce.

Pomôžeúver a prebytky
v rozpočte
Všetky investície by obec nez-
vládla financovať výlučne
z vlastných prostriedkov. Na
časť investícií si požičia. Po-
slanci obecného zastupiteľstva
v minulom roku schválili na 4
veľké spomínané investície
prijatie úveru vo výške 300-
tisíc eur. Pôvodne to malo byť
viac. Celková odhadovaná su-
ma predmetných investícií
bola predbežne (rozpočtami
k projektom a štúdiám) stano-
vená vo výške viac ako 900-
tisíc eur. Už pri prvých dvoch
verejných obstarávaniach
(ulica Za parkom amost pri ih-
risku) sa obci podarilo oproti
projektovým cenám obstarať

investície v sumáre o 140-tisíc
eur lacnejšie. Prebytky z mi-
nulých rokov v rezervnom
fonde budú ďalším zdrojom fi-
nancovania.
Pre zaujímavosť: len v roku

2016 sa obci podarilo hospodá-
riť s prebytkom takmer 200-
tisíc eur. Aj z toho sa dá dedu-
kovať, že šetrenie bolo enorm-
né. Žiaľ, niekedy aj s negatív-
nym dosahom na kvalitu živo-
ta občanov, čomu sa bude obec
v budúcnosti snažiť vyvaro-
vať. Bez realizácie potrebných
investícií to jednoducho v sa-

mospráve dlhodobo nemôže
dobre fungovať.

Novécestyverzus
neopravená cestana
Železničnej ulici
Už spomínaný zlý stav cestyna
Železničnej ulici má svoj dô-
vod. Poslanci obecného zastu-

piteľstva sa rozhodli so zhoto-
viteľom kanalizácie a vodovo-
du, že nakoľko je potrebná cel-
ková rekonštrukcia cesty, ne-
bude sa po výkopových prá-
cach na tejto ulici pokladať
žiadny asfaltový povrch. Ušet-
rené metre sa použili na uli-
ciach Školská, Dolný majer
a Bálentova s cieľom urobiť po
výkopoch aspoň na niektorých
uliciach v obci nový asfaltový
koberec na celú šírku komu-
nikácie. Čo obyvatelia troch
ulíc veľmi uvítali, obyvateľom

jednej ulice sa to nepáčilo. Niet
divu, pretože jazdiť autom, bi-
cyklom (alebo chodiť pešo)
niekoľko rokov po rozkopanej
ceste, by sa nepáčilo asi niko-
mu z nás. Ešte koncom minu-
lého roka však bola časť Želez-
ničnej opäť rozkopaná – ten-
toraz z dôvodu zahustenia

elektrickej siete a osadenia
nového transformátora. Už len
pomyslenie, že by obec naj-
skôr urobila cestu, a potom ju
prevádzkovatelia inžinier-
skych sietí rozkopali, uisťuje
obec v tom, že jej postup bol
správny... Aj napriek tomu, že
vedenie obce chápe všetky
oprávnené požiadavky ľudí
z tejto ulice na čo najrýchlej-
šiu opravu/asfaltovanie. Ak
veci pôjdu dobre, v lete (resp.
na jeseň) tohto roka by nová
cestamohla byť hotová.

E-gov zastupiteľstvo
V roku 2017 začal obecný úrad
využívať modernú službu za-
stupitelstvo.egov.sk, ktorá
poskytuje poslancom OZ, ale
aj občanom niekoľko zaují-
mavých výhod. Aj týmto
spôsobom by radi zvýšili zá-
ujem občanov o dianie v obci
a zlepšili informovanosť
o veciach verejných.
Výsledky z posledného za-

sadnutia OZ, ktoré sa usku-
točnilo dňa 19. 1. 2017, už sta-

rosta obce so zamestnancami
OcÚ spracoval a dokumenty
v aplikácii sú aktualizované.
Na jednom mieste nájdete

napr.:
– aké body programu boli

prerokované,
– aké uznesenia boli schvá-

lené,
– ako hlasovali Vaši po-

slanci,
– audio nahrávku zo zasad-

nutia …

Na tomto odkaze nájdete viac zo samosprávy obce Košeca:
http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/zasadnutie/id:562

Cesta na Bálentovej ulici.

Prístavba požiarnej zbrojnice.

Cesta Dolnýmajer.

Odpadové hospodárstvo
Zmenazákonao odpa-
doch, ktorá savýrazne
dotkla samosprávv mi-
nulomroku, bolapreobec
Košecaveľmikľúčová.
Pochopili ju tuakopríle-
žitosťnazlepšenieexis-
tujúcehostavuodpado-
véhohospodárstva.

Zber a určitú časť triedenia
jednotlivých zložiek odpadov
si v obci zabezpečujú sami –
vo vlastnej réžii. Vystupujú
tak voči Organizácii zodpo-
vednosti výrobcov aj v pozícii
zberovej spoločnosti a prijí-
mateľa finančných pros-
triedkov za tieto činnosti.
Ročne týmto spôsobom zís-
kajú postačujúce zdroje na fi-
nancovanie všetkých aktivít
triedeného zberu.

V posledných mesiacoch
boli úspešní so žiadosťou na
Recyklačnom fonde a získali
dotáciu na zakúpenie ďalších
zvonových kontajnerov
a ďalšieho vybavenia zberné-
ho dvora. Teraz čakajú na vý-
sledky podanej žiadosti o do-
táciu na zabezpečenie kom-
postérov pre domácnosti.
Chápu, že len neustálou os-
vetovou činnosťou a kvalit-
nými službami dokážu u ľudí
vzbudiť dôveru v triedenie
odpadov. V konečnom dô-
sledku sú to práve obyvatelia,
ktorí platia poplatky obci za
vývoz komunálneho odpadu.
Čím menej ho vyprodukujú
a čím menej obec zaplatí za
jeho odvoz a uskladnenie na
skládke, tým menšie môže
obec tieto poplatky stanoviť.

Športové kluby majú
výborné zázemie
Vobci jedlhodobonajviac
podporovaný futbal. Fi-
nančneprispievamiestne
zastupiteľstvoFutbalo-
vémuklubuv Košeci na
ich činnosťpeknoučiast-
kou, a to zďalekanie je
všetko.

Obec zabezpečuje kompletný
servis v súvislosti so starost-
livosťou o športový areál
a futbalové ihrisko. Posledné
väčšie investície sa týkali na-
pr. modernizácie vykurova-
nia budovy šatní a v minu-
lom roku bolo vybudované
umelé zavlažovanie trávnatej
plochy. V Košeci sa však sna-
žia podporiť aj ďalšie športové
aktivity obyvateľov. Hasiči,

turisti, stolní tenisti... či ďalší
môžu existovať aj vďaka pod-
pore obce (niekedy finančnej
a niekedy v podobe možnosti
využívania obecných nehnu-
teľností na ich činnosť).

Futbalový štadión je pýchou
športovcov v Košeci.

Územný plán obce
Novýúzemnýplán jepre
obecnevyhnutnosťou.
Stáleplanýa záväzný
dokument je ešte z roku
1995a nevyhovuje sú-
časnýmpožiadavkámpre
úsekúzemnéhopláno-
vania.

Nielenže doposiaľ územný
plán je veľmi všeobecný, ale
nepokrýva ani potreby pre
udržateľný rozvoj územia.
V obci existuje niekoľko
vhodných lokalít na výstavbu
rodinných domov, ktoré po-

trebuje obec komplexne po-
súdiť a nastaviť podmienky
výstavby tak, aby vyhovovali
aktuálnym potrebám, napr.
v oblasti dopravy.
Od nového územného plá-

nu si vedenie obce sľubuje
jasnejšie pravidlá pre vydá-
vanie rozhodnutí stavebného
úradu. Obec v týchto dňoch
podpísala zmluvu so zhotovi-
teľom na vypracovanie po-
sledných etáp novej územno-
plánovacej dokumentácie
a podáva žiadosť o získanie
dotácie na jeho zhotovenie.


