Rok 2011
Január
6. januára – v ranných hodinách (cca o 4.oo hod.) neznámy páchateľ podpálil vchod do
budovy v areáli Telovýchovnej jednoty Varín.
13. januára – uskutočnilo sa druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik,
- zapisovateľa: Ing. Patrik Miho,
- program obecného zastupiteľstva,
- pracovný úväzok zástupcu starostu na 30%,
- mesačný plat zástupcu starostu vo výške 24% platu starostu a odmeny vo výške 30%
platu starostu obce, odmena sa vypláca vždy po ukončení štvrťroku a schvaľuje ju
obecné zastupiteľstvo,
- zásady odmeňovania poslancov,
- termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na každý posledný štvrtok v mesiaci,
- schvaľuje 7 stálych komisií pri obecnom zastupiteľstve – Sociálna komisia, Stavebná
komisia, Finančná komisia, Komisia životného prostredia a verejného poriadku,
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu, Bytová komisia, Komisia na ochranu
verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie,
- predsedu sociálnej komisie p. Ľudmilu Porubčanskú,
- predsedu stavebnej komisie - p. Marek Tabaček,
- predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku - Ing. Vladimír Štefánik,
- predsedu komisie školstva, kultúry, mládeže a športu – PaedDr. Emília Surovcová,
- predsedu finančnej komisie – Ing. Michal Cvacho,
- predsedu bytovej komisie – Mgr. Karol Tichý,
- predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie – Ing.
Peter Málik,
- členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie – PaedDr.
Emília Surovcová, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Michal Cvacho a Marek Tabaček,
- zrušenie bodu 5 v oddieli I. schvaľuje uznesenia číslo 7/2006 z 28. 6. 2006,
- orgány Obecného podniku služieb Varín, s.r.o.: Valné zhromaždenie a konateľ,
- výberovú komisiu na riaditeľa Obecného podniku služieb Varín, s.r.o. v zložení:
Miroslav Williger, JUDr. Peter Rybár, Mgr. Karol Tichý,
- kritéria výberového konania na riaditeľa Obecného podniku služieb Varín, s.r.o.:
bezúhonnosť, predloženie opisu z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, minimálne
stredoškolské vzdelanie s maturitou technického smeru, prax v technickom odbore
minimálne 10 rokov, profesijný životopis, písomný podnikateľský zámer činnosti
Obecného podniku služieb Varín, s.r.o., skúsenosti s vedením kolektívu a riadiacou
činnosťou, uchádzač nesmie mať majetkovú účasť v právnickej osobe s predmetom
podnikania v rovnakej alebo podobnej činnosti ako Obecný podnik služieb Varín,
s.r.o.,
- zrušenie bodu 7 v oddieli I. Schvaľuje uznesenia číslo 1/2006 z 21.12.2006,
- osoby oprávnené sobášiť: Miroslav Williger, Mgr. Karol Tichý, Ľudmila Porubčanská,
- všeobecne záväzné nariadenie obce Varín číslo 1/2011 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
kalendárny rok 2011,

členov výberovej komisie na odporúčanie výberu nájomcu na chatu Fatranka
v zložení: Miroslav Williger, Marek Tabaček, Ing. Vladimír Štefánik, JUDr. Peter
Rybár, Ing. Michal Cvacho,
- priznanie zabezpečenia stravovania v zmysle § 152 Zákonníka práce, služobného
mobilného telefónu a služobného auta starostovi obce p. Miroslavovi Willigerovi,
- pozemok parcelné číslo 3230/1 o výmere 7m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods.8 písmeno e) zákona číslo 138/1991 Zbierky o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že na pozemku stojí časť stavby žiadateľa,
- predaj pozemku parcelné číslo 3230/1 o výmere 7m2 p. Jozefovi Hrivovi s manželkou
za cenu 13,30 eur/m2,
- investíciu na rekonštrukciu strechy obecnej budovy na Fatranskej ulici 1060 (Bajovec)
vo výške 8 513,98 eur,
- pomenovanie ulice od mosta cez rieku Varínka (pri kostole) proti prúdu rieky Varínka
až po ulicu Ondreja Meszarosa názvom Kpt. Ladislava Pfliegla.
Neschvaľuje:
- doplnenie bodu 16 v programe zasadnutia obecného zastupiteľstva – zmena členov rady
školy,
- predsedu komisie školstva, kultúry, mládeže a športu Mgr. Karola Tichého,
- vrátenie alikvotnej čiastky investícií p. Petrovi Kekelymu preinvestovaných na chate
Fatranka.
Berie na vedomie:
- poverenie zastupovaním starostu Ing. Vladimíra Štefánika v súlade so zákonom
369/1991 Zbierky zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Ukladá:
- uskutočniť výberové konanie na nájomcu chaty Fatranka,
- vypracovať zmenu organizačnej schémy obce Varín,
- odvysielať reláciu v Obecnom rozhlase o vykonávaní kontroly OUŽP na likvidáciu
odpadu,
- požiadať Slovenskú poštu o predloženie zmluvy so Slovak Telekom k udeleniu
súhlasu na prenájom časti nehnuteľnosti,
- predložiť návrh zmeny rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva.
21. januára – v spoločenskej sále pri Kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnil
Fašiangový ples so začiatkom o 19tej hodine. Túto tanečnú zábavu usporiadal Miestny odbor
Matice slovenskej vo Varíne – Únia žien.
-

Február
V dňoch 4., 11. a 18. februára sa konali Popoludnia s rozprávkou vždy so začiatkom o 13.3o
hodine v knižnici – program pre detských čitateľov.
4. februára – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnil maškarný ples pre
dospelých so začiatkom o 19.oo hodine.
V dňoch 4., 11. a 18. februára sa v miestnej knižnici konali popoludnia s rozprávkou so
začiatkom o 13.3o hodine.
10. februára – V zmysle §12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 369/1990
Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvolal tretie riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré sa konalo v zasadačke Obecného úradu
Varín o 16:00 hod. s nasledujúcim programom:
1.Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé sa
uznášať, nakoľko je z 11 zvolených poslancov prítomných 10. Ing. Peter Málik sa
ospravedlnil.

2. Schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a uznesení obecného zastupiteľstva,
návrhovej komisie
• zapisovateľ: Ing. Patrik Miho • overovatelia zápisnice a uznesení OZ: JUDr. Peter Rybár,
PaedDr. Emília Surovcová • členovia návrhovej komisie: Jozef Rovňan, Karol Boka, Ing.
Patrik Miho
3. Výber riaditeľa Obecného podniku služieb Varín, s.r.o.
Starosta obce konštatoval, že všetci uchádzači splnili podmienky výberového konania.
Následne prečítal profesijné životopisy jednotlivých uchádzačov a požiadal jednotlivých
uchádzačov, aby predniesli svoj podnikateľský zámer. Poslanci boli požiadaní, aby
uchádzačom kládli otázky až po odprezentovaní sa. Prednesenie podnikateľského zámeru
bolo v poradí, v akom prichádzali prihlášky do výberového konania. Prvý uchádzač Igor
Zimen predniesol svoj podnikateľský zámer a poslanci Ing. Vladimír Štefánik a JUDr. Peter
Rybár položili otázky. Ako druhý predniesol svoj podnikateľský zámer Ing. Ladislav Konc a
poslanci Ing. Vladimír Štefánik a JUDr. Peter Rybár položili otázky. Ako tretí predniesol svoj
podnikateľský zámer Ing. Stanislav Korenčiak a poslanci Ing. Vladimír Štefánik, Marek
Tabaček a Ing. Michal Cvacho položili otázky. Ako štvrtý predniesol svoj podnikateľský
zámer Karol Boka a poslanci Ing. Vladimír Štefánik a JUDr. Peter Rybár položili otázky.
Róbert Panáček sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva nedostavil. Poslanci požiadali o čas
na rozmyslenie.
Poslanci po diskusii určili nasledovné poradie uchádzačov: Ing. Ladislav Konc, Karol Boka,
Igor Zimen, Ing. Stanislav Korenčiak
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosti uchádzačov o miesto riaditeľa
Obecného podniku služieb Varín, s.r.o. a schvaľuje poradie uchádzačov. Zároveň ukladá
oznámiť uchádzačom poradie, ktoré bolo určené obecným zastupiteľstvom a ukladá do 10tich dní oznámiť prvým dvom uchádzačom, že do konca marca 2011 budú vyzvaní
k definitívnemu ukončeniu výberu riaditeľa Obecného podniku služieb Varín, s.r.o.
4. Prenájom nebytových priestorov
Starosta obce predniesol materiál k bodu 4 a vyzval poslancov na diskusiu. V diskusii
vystúpili: JUDr. Peter Rybár, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Vladimír Štefánik a Ing. Michal
Cvacho. Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného úradu predniesli svoje stanovisko.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia: Predseda
návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia číslo 3/2011. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
berie na vedomie žiadosť o úpravu priestorov firmy MK FOOD, s.r.o. a schvaľuje dodatok
číslo 1 k nájomnej zmluve číslo NZ002/2011 pre firmu MK FOOD, s.r.o. podľa predložených
podkladov s nasledujúcimi zmenami: Nebytové priestory sa prenajímajú na
dobu 3 rokov od 15.2.2011 do 14.2.2014.
5. Schválenie zmeny zásad odmeňovania poslancov
Starosta obce predniesol materiál k bodu 5 a vyzval poslancov na diskusiu. V diskusii
vystúpili: Ing. Jozef Kabatier, JUDr. Peter Rybár a Ing. Michal Cvacho. Hlavný kontrolór
obce a prednosta obecného úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh
uznesenia číslo 4/2011.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov v znení
predložených podkladov.
6. Vzdanie sa funkcie zástupcu starostu, menovanie zástupcu starostu – informácia.
Starosta obce informoval poslancov, že zástupca starostu Ing. Vladimír Štefánik sa vzdal
funkcie zástupcu starostu. Starosta obce podľa zákona 369/1990 Zbierky zákona o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov poveril zastupovaním starostu Ing. Michala Cvachu a to
na celý úväzok.

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie vzdanie sa Ing. Vladimíra Štefánika z
funkcie zástupcu starostu a poverenie Ing. Michala Cvachu zastupovaním starostu v rozsahu
celého úväzku.
Poslanec Ing. Vladimír Štefánik vo funkčnom období 2010-2014 bude do 31.8.2012 pracovať
bez nároku na odmenu.
7.Záver
Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil tretie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
11. februára – členovia Matice slovenskej vo Varíne s občanmi Varína sa zúčastnili
spomienkovej slávnosti na Jozefa Martinčeka pri pamätníku v parku na námestí.
12. februára – Centrum voľného času vo Varíne zorganizovalo pre rodičov s deťmi
autobusový výlet na Donovaly – na preteky psích záprahov „Šprint – čistokrvné plemená).
V miestnej kinosále sa od 14.oo do 18.oo hodiny konal detský diskokarneval s ocenením
všetkých masiek.
12. februára – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne pripravilo počas tohtoročných fašiangov
niekoľko podujatí, jedným z nich bol aj detský diskokarneval, kde sa stretli škôlkari i školáci
a užili si kopec zábavy.
14. februára – mladú ženu z Varína prichytili s drogami, pri prehliadke našli plastové vrecko
s pervitínom, množstvo zodpovedali obvyklým 400 dávkam. Žena bola obvinená z drogovej
trestnej činnosti a stíhaná bude vo väzbe. Hrozí jej 10 rokov.
15. februára – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne pripravilo pre členov speváckeho zboru
a dychovej hudby Varínčanka zábavné posedenie.
17. februára – miestne kultúrne stredisko usporiadalo fašiangový program pre dôchodcov
s občerstvením konaný v kinosále od 16.oo hodiny.
24. februára – v zasadačke Obecného úradu vo Varíne sa uskutočnilo štvrté zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
V zmysle §12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 369/1990 Zbierky o obecnom
zriadení v znení neskorších noviel starosta obce zvolal zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo
Varíne so začiatkom o 16.05 hodine a ukončením o 21.50 hodine. Starosta navrhol
nasledovný program:
1. Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko je z 11 zvolených poslancov prítomných 10. Ing. Vladimír
Štefánik sa ospravedlnil a oznámil, že bude meškať.
2. Schválenie programu
Starosta obce prečítal návrh programu štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva a spýtal sa
poslancov, ci majú návrh na zmenu programu. Návrh na zmenu nebol prednesený, starosta
obce dal hlasovať o návrhu programu zasadnutie.
3. Určenie zapisovateľa, určenie overovateľov zápisnice a uznesení, voľba návrhovej
komisie
Starosta obce podal nasledovný návrh: zapisovateľ: Ing. Patri Miho, overovatelia zápisnice –
Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, členovia návrhovej komisie – Jozef Rovňan, Ing. Patrik
Miho. Návrh bol prijatý.
Po hlasovaní sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavili p. Peter Haluška a Ing. arch.
Ján Burian s Ing. arch. Peter Nezval. Z tohto dôvodu dal starosta obce hlasovať o zmene
programu.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Jozefa Rovňana – hlavného kontrolóra, aby
predniesol materiál k bodu Kontrola plnenia uznesení. Hlavný kontrolór predniesol materiál
k úlohe 5.2 uznesenia číslo 30/2010 z 5. 8. 2010 – naďalej sledovať stav prípravy stavby

„Termické zhodnocovanie odpadu spoločnosti VAS Žilina – Mojšová Lúčka“ a priebežne
informovať poslancov na zasadnutia obecného zastupiteľstva vystúpil Ing. Michal Cvacho –
zástupca starostu a prečítal stanovisko obce k projektu Termického zhodnocovania odpadu
spoločnosti VAS Žilina – Mojšová Lúčka. Starosta obce vyzval poslancov k diskusii o tomto
bode. V diskusii vystúpili všetci poslanci, starosta obce, prednosta obecného úradu a hlavný
kontrolór obce. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh
uznesenia. Obecného zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie stanovisko obce k projektu
Termického zhodnocovania odpadu spoločnosti Vas Žilina – Mojšová Lúčka zaslané na
Ministerstvo životného prostredia. Poveruje starostu obce osobne predniesť spolu so
starostami dotknutých obcí stanovisko k projektu Termického zhodnocovania odpadu
spoločnosti VAS Žilina – Mojšová Lúčka u ministra životného prostredia. Ukladá
zorganizovať petíciu občanov proti tomuto projektu. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 10/2011.
Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce, aby pokračoval v prednesení materiálu k bodu
Kontrola plnenia uznesení. V diskusii vystúpili: Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier,
Marek Tabaček, Ing. Patrik Miho, Miroslav Williger a Jozef Rovňan. Hlavný kontrolór obce
a prednosta obecného úradu predniesli svoje stanovisko. Uznesenie č. 11/2011 Obecné
zastupiteľstvo vo Varíne:
- berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení
- ukladá predložiť správu o finančnom stave firmy Obecný podnik služieb Varín, s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo uznesenie č.11/2011 prijalo.
5. Doplnenie členov do Rady školy za zriaďovateľa
Starosta obce predniesol materiál k bodu 5, poslankyňa PaedDr. Emília Surovcová ozrejmila
poslancom, aké právomoci má rada školy. Starosta obce vyzval poslancov na diskusiu,
v ktorej vystúpili: starosta obce, Mgr. Karol Tichý, Ing. Vladimír Štefánik a PaedDr. Emília
Surovcová. Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného úradu predniesli svoje stanovisko.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. Predseda
návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia číslo 12/2011.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne odvoláva členov Rady školy pri Základnej škole s materskou
školou Ondreja Štefku, ktorí boli delegovaní za zriaďovateľa – Ing. Karol Strásky, Janka
Zaparaníková, Mgr. Dalibor Mišura, Ing. Patrik Miho. Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 12/2011.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia číslo 13/2011 zo štvrtého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva vo Varíne, konaného dňa 24.2. 2011 k bodu Doplnenie členov do
Rady školy za zriaďovateľa. Obecné zastupiteľstvo deleguje zástupcov zriaďovateľa do Rady
školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku: Miroslav Williger, Mgr.
Dalibor Mišura, Ing. Peter Málik, Ing. Mariana Bohačiaková. Uznesenie č. 13/2011 bolo
schválené.
6. Doplnenie členov do komisií Obecného zastupiteľstva vo Varíne
Starosta obce vyzval predsedov komisií, aby predniesli návrhy na členov komisií.
Predsedkyňa komisie Ľudmila Porubčanská navrhla za členov Sociálnej komisie pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne nasledujúcich členov: Mária Chovancová, Mária Zelinová, PaedDr.
Emília Surovcová, Zuzana Salátová. Hlasovanie číslo 60: za schválenie Márie Zelinovej,
Márie Chovancovej a PaedDr. Emílie Surovcovej a Zuzany Salátovej za členov Sociálnej
komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne – za: 10, proti 0, zdržali sa: 0, nehlasovali 1,
obecné zastupiteľstvo návrh prijalo.
Predseda komisie Marek Tabaček navrhol za členov Stavebnej komisie pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne nasledujúcich členov: Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing.
Jozef Repáň, Juraj Tabaček. Hlasovanie číslo 61: Obecné zastupiteľstvo navrhnutých členov
schválilo - za 10, proti 0, zdržali sa: 0, nehlasovali 1.

Predseda komisie Ing. Michal Cvacho navrhol za členov Finančnej komisie pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne nasledujúcich členov: Ing. Marián Androvič, Ľubomír Sečkár, Mgr.
Alena Šimlíková, Ľudmila Porubčanská ml.
Hlasovanie číslo 62: Obecné zastupiteľstvo navrhnutých členov schválilo - za 10, proti 0,
zdržali sa: 0, nehlasovali 1.
Predseda komisie Životného prostredia a verejného poriadku Ing. Vladimír Štefánik navrhol
za členov komisie nasledujúcich členov: Štefan Porubčanský, Ján Kardoš, Ing. Milena
Košturiaková, Štefan Noha. Hlasovanie číslo 63: Obecné zastupiteľstvo navrhnutých členov
schválilo - za 10, proti 0, zdržali sa: 0, nehlasovali 1.
Predseda komisie PaedDr. Emília Surovcová navrhla za členom Komisie školstva, kultúry,
mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne nasledujúcich členov: Mgr. Karol
Tichý, Mgr. Mariana Bohačiaková, Jana Zaparaníková, Katarína Schmidtová, Jozef Ďugel,
Peter Beniač, Martin Lopušan. Hlasovanie číslo 64: Obecné zastupiteľstvo navrhnutých
členov schválilo - za 10, proti 0, zdržali sa: 0, nehlasovali 1.
Predseda komisie Mgr. Karol Tichý navrhol za členov Bytovej komisie pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne nasledujúcich členov: Ľudmila Porubčanská, Ing. Jozef Kabatier,
Ľubomír Sečkár, Ján Hodoň. Hlasovanie číslo 65: Obecné zastupiteľstvo navrhnutých členov
schválilo - za 10, proti 0, zdržali sa: 0, nehlasovali 1.
Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce
požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. Predseda návrhovej
komisie prečítal návrh uznesenia číslo 14/2011.
Obecné zastupiteľstvo deleguje:
- do Sociálnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne nasledujúcich členov:
Mária Zelinová, Mária Chovancová, PaedDr. Emília Surovcová, Zuzana Salátová.
- do Stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne nasledujúcich členov:
Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Jozef Repáň, Juraj Tabaček.
- do Finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne nasledujúcich členov:
Ing. Marián Androvič, Ľubomír Sečkár, Mgr. Alena Šimlíková, Ľudmila Porubčanská
ml.
- do komisie Životného prostredia a verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve vo
Varíne nasledujúcich členov: Štefan Porubčanský, Ján Kardoš, Ing. Milena
Košturiaková, Štefan Noga.
- do Komisie Školstva, kultúry, mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne
nasledujúcich členov: Mgr. Karol Tichý, Mgr. Mariana Bohačiaková, Jana
Zaparaníková, Katarína Schmidtová, Jozef Ďugel, Peter Beniač, Martin Lopušan.
- do Bytovej komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne nasledujúcich členov:
Ľudmila Porubčanská, Ing. Jozef Kabatier, Ľubomír Sečkár, Ján Hodoň.
Hlasovanie číslo 66: hlasovaním bol návrh schválený – za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 1. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 14/2011.
Prenájom chaty Fatranka
Starosta obce požiadal predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu, aby predniesol materiál.
Prednosta obecného úradu oznámil, že dňa 13. 1. 2011 bola zvolená komisia obecného
zastupiteľstva a v oddiele 4 Ukladá v bode 4.1 jej bola uložená úloha uskutočniť výberové
konanie na prenájom chaty Fatranka. Oznam bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce dňa 28. 1. 2011. Uchádzači predložili svoje ponuky do 10. 2. 2011. Prednosta
obecného úradu požiadal predsedu komisie Ing. Michala Cvachu, aby zhodnotil priebeh
zasadnutia komisie. Predseda komisie oznámil, že do výberového konania sa prihlásil iba
jeden uchádzač, ktorý nepredložil všetky podklady. V diskusii vystúpili: Ing. Michal Cvacho,
Ing. Peter Málik, Marek Tabaček, Ing. Jozef Kabatier a na niektoré otázky odpovedal p. Peter
Haluška za súťažiaceho.

Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce
požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. Predseda návrhovej
komisie prečítal návrh uznesenia číslo 8/2011. Konštatuje, že neboli uchádzačom dodané
všetky požadované podklady do výberového konania. Ukladá vypísať nové výberové konanie
na prenájom Chaty Fatranka do konca apríla 2011.
7. Doplnok územného plánu
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. arch. Jána Buriana a Ing. arch. Petra
Nezvala, aby predniesli materiál k bodu doplnok územného plánu. Ing. arch. Ján Burian
vysvetlil poslancom, že na základe objednávky Obce Varín bolo spracované zadanie
územného plánu, ktoré bolo predložené na pripomienkovanie dotknutým orgánom štátnej
správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám. Pripomienky boli vyhodnotené
a zaslané na Krajský stavebný úrad v Žiline, ktorý odporučil predmetné zadanie schváliť.
Ing. arch. Peter Nezval predniesol svoju predstavu o vzhľade námestia.
V diskusii vystúpili: Ing. Jozef Kabatier, Ing. arch. Ján Burian, JUDr. Peter Rybár, Ing. arch.
Peter Nezval, Ing. Patrik Miho, starosta obce. Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného
úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby
prečítal návrh uznesenia. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia číslo 9/2011 –
Doplnok územného plánu. Obecného zastupiteľstvo konštatuje, že zadanie pre Územný plán
zóny Varín Centrum – Námestie sv. Floriána bolo po dobu viac ako 30 dní vystavené na
úradnej tabuli obce a bolo prerokované s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy,
právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 20 Stavebného zákona.
Akceptované pripomienky podotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických
a fyzických osb sú zapracované v dopracovanom Zadaní pre Územný plán zóny Varín
Centrum – Námestie sv. Floriána, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších
stupňov územnoplánovacej a projektovej dokumentácie.
Krajský stavebný úrad v Žiline po prerokovaní, vyhodnotení pripomienkového konania
a zapracovaní pripomienok do obsahu Zadania pre Územný plán zóny Varín Centrum –
Námestie sv. Floriána vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 20 ods. 5) Stavebného
zákona listom č. 2011/00399/HRI zo dňa 17. 2. 2011, v ktorom konštatuje, že obsah návrhu
Zadania a postup jeho obstarania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi
predpismi a zároveň odporúča Obecnému zastupiteľstvu vo Varíne predmetné zadanie
schváliť.
Súhlasí s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických osôb k návrhu Zadania pre Územný plán zóny Varín Centrum – Námestie sv.
Floriána, s vyhodnotením pripomienok fyzických osôb k návrhu Zadania pre Územný plán
zóny Varín Centrum – Námestie sv. Floriána.
Schvaľuje zadanie pre Územný plán zóny Varín Centrum – Námestie sv. Floriána podľa § 20,
ods. 7) písmeno c) Stavebného zákona.
Uznesenie č. 9/2011 bolo prijaté.
8. Stránka obce Varín
Starosta obce požiadal predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu, aby predniesol materiál.
Prednosta obecného úradu predniesol materiál a oznámil, že z dôvodu zaneprázdnenia
nemôže ďalej vykonávať administráciu knihy návštev na internetovej stránke obce Varín.
Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce
požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. Predseda návrhovej
komisie prečítal návrh uznesenia číslo 15/2011. Uznesenie č. 15/2011 zo štvrtého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva vo Varíne, konaného dňa 24.2. 2011 k bodu Stránka obce Varín
zastupiteľstvo z dôvodu zosúladenia obecnej stránky so zákonom 275/2006 o informačných
systémoch verejnej správy, schvaľuje pozastavenie niektorých častí obecnej stránky. Obecné
zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 15/2011.

9. Prenájom a úprava priestorov – Slovenská pošta, Coop Jednota, MiPe plast, s.r.o.
Slovenská pošta: Starosta obce predniesol materiál k tomuto bodu rokovania. V diskusii
vystúpili: starosta obce, Peter Rybár, prednosta obce, Ing. Vladimír Štefánik, Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Michal Cvacho. Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného úradu predniesli
svoje stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh
uznesenia č. 16/2011. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spolumajiteľa budovy
na adrese Jozefa Martinčeka 131, 013 03. Ako podielový spoluvlastník nehnuteľnosti /stavby/
- viacúčelová budova so súpisným číslom 131, postavená na parcelnom čísle 404/3 zapísanie
na liste vlastníctva číslo 2150 katastrálneho územia Varín. Obec Varín má spoluvlastnícky
podiel 9/25, Coop Jednota Žilina, Spotrebné družstvo, Predmestská 71, 010 01 Žilina má
podiel 9/25 a Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 7/25. Obec
Varín súhlasí s prenájmom vyššie označenej nehnuteľnosti v jej časti o výmere 121,32 m2
podlahovej plochy, ktorá sa nachádza na prízemí nehnuteľnosti a to na základ nájomnej
zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. ako nájomcom a Slovenskou
poštou, a.s. ako prenajímateľom. Hlasovanie číslo 68: uznesenie č.16/2011 bolo prijaté, za:
11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0.
COOP Jednota: Starosta obce predniesol materiál k bodu „Prenájom a úprava priestorov“,
časť 2 a otvoril diskusiu. V diskusii vystúpili: starosta obce, Ing. Vladimír Štefánik Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Michal Cvacho. Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného úradu predniesli
svoje stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh
uznesenia. Uznesenie číslo 17/2011 zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Varíne: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosť spolumajiteľa budovy na
adrese Jozefa Martinčeka 131, 013 03 Varín o osamostatnenie rozvodov vykurovania, ktoré
vykoná žiadateľ na vlastné náklady. Ďalej ukladá vyvolať jednanie so spolumajiteľmi
a vypracovať predbežnú finančnú analýzu komplexnej rekonštrukcie vykurovania.
Hlasovaním bolo uznesenie č. 17/2011 schválené.
MiPe Plast, s.r.o.: prednosta obecného úradu oznámil, že 24. 2. 2011 o 13.50 hodine žiadateľ
oznámil, že stratil záujem o prenájom priestorov, na ktoré si podával žiadosť.
10. Rôzne – zmena rokovacieho poriadku – informácia, rolety v učebni informatiky
v základnej škole, žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia
Starosta obce predniesol materiál a oznámil, aké sú problémy v Základnej škole s materskou
školou Ondreja Štefku vo Varíne a otvoril diskusiu. Uznesenie číslo 18/2011: Obecné
zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje zakúpenie roliet do učebne informatiky v počte 6 kusov,
schvaľuje vybudovanie verejného osvetlenia na ulici Kpt. Ladislava Pfliegla. Berie na
vedomie prehľad podielu hlasov potrebných na schválenie rôznych typov rozhodnutí
obecného zastupiteľstva. Ukladá požiadať minimálne 3 firmy o zaslanie cenových ponúk na
výber roliet do učebne informatiky v základnej škole a vybrať ponuku s najvýhodnejšou
cenou. Hlasovanie číslo 70: uznesenie bolo prijaté.
Plán kontrolnej činnosti:
Hlavný kontrolór obce predniesol svoj plán kontrolnej činnosti. Starosta obce otvoril diskusiu.
V diskusii vystúpili: hlavný kontrolór obce, JUDr. Peter Rybár, prednosta obecného úradu.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia č. 19/2011.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
s nasledujúcimi bodmi:
- kontrola hospodárenia s majetkom obce – inventarizácia,
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – priebežne,
- kontrola platenia nájomného nájomníkmi v nájomných bytoch,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle zákona č. 152/1998 Zbierky zákona
o sťažnostiach a zákona č. 242/1998 Zbierky zákona o petičnom práve,

kontrola výdavkov a finančných operácií obce za II. polrok 2010 na úseku tovarov
a služieb,
- kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov,
- kontrola nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí,
- kontrola realizovania správnych a priestupkových konaní v zmysle zákona č. 71/1996
Zbierky zákona o správnom konaní, zákona č. 219/1996 Zbierky zákona doplneného
zákonom č. 214/2009 Zbierky zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a zákona č. 372/1990 Zbierky zákona o priestupkoch.
Uznesenie č. 19/2011 bolo hlasovaním číslo 71 prijaté.
Predĺženie nájmu stávkovej kancelárie:
Hlavný kontrolór obce predniesol materiál. Starosta obce otvoril diskusiu. V diskusii
vystúpili: hlavný kontrolór obce, JUDr. Peter Rybár, Ing. Michal Cvacho, prednosta obecného
úradu, Ing. Jozef Kabatier.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje predĺženie doby umiestnenia prevádzky stávkovej
kancelárie Fortuna SK, a. s., Karpatská 23, 811 05 Bratislava v reštaurácii Amfora, Námestie
sv. Floriána 347, 013 03 Varín na dobu od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012 s možnosťou požiadania
o predĺženie stanovenej doby. Uznesenie č. 20/2011 bolo prijaté hlasovaním číslo 72.
Navýšenie ceny za opravu strechy:
Starosta obce oznámil, že cena na opravu strechy obecnej budovy na Fatranskej ulici 1060
/Bajovec/, ktorá bola schvaľovaná uznesením 2/2011, je potrebné navýšiť o 1702,82 eur, čo
predstavuje výšku DPH. Obecné zastupiteľstvo hlasovaním číslo 73 návrh prijalo.
11. Záver
Starosta obce Miroslav Williger sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil tretie
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
25. februára – o 15.oo hodine sa v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varína
uskutočnilo spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov činnosti: „Termické
zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS Žilina – Mojšová Lúčka“ na životné prostredie,
podľa § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rokovanie sa uskutočnilo za účasti spracovateľa
Správy o hodnotení – Ekojet, s.r.o., Bratislava a zástupcami obce Varín.
25. februára – sa konal 15-ty ročník varínskeho plesu so začiatkom o 20.oo hodine
v miestnej kinosále. V rámci kultúrneho programu vystúpili mažoretky a ľudový zabávač.
-

Marec
V dňoch 4., 11., 18. a 25. marca sa vždy popoludní od 13.3o hodiny konali Popoludnia
s rozprávkou - program s rozprávkami, rozprávkovými postavami pre všetky deti, ktoré majú
rady rozprávky, knihy a čítanie.
5. marca - v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne sa uskutočnila „fašiangová
zábava“ s pochovávaním basy, ktorej sa okrem členov zúčastnili aj občania Varína a vdp.
Dalibor Mišura. Touto zábavou sa ukončilo fašiangové obdobie.
10. marca – sa uskutočnilo piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke
obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- zapisovateľa, overovateľov zápisnice a uznesení obecného zastupiteľstva: Ing. Vladimír
Štefánik a Mgr. Karol Tichý, návrhovej komisie: Jozef Rovňan a Ing. Patrik Miho,
- schválenie kúpnej ceny a kúpy pozemkov PK 1018/532, PK 1018/546, PK 1018/547, PK
1018/368, PK 1018/369 (areál Fontis).
Otvorenie: Zástupca starostu ospravedlnil neprítomnosť starostu obce na rokovaní obecného
zastupiteľstva, ktorého sa nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. V zmysle zákona

369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších noviel, v takýchto prípadoch vedie
rokovanie zástupca starostu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemkov C-KN parcely číslo 1018/546 ostatné
plochy výmere 1488 m2, C-KN parcely číslo 1018/547 ostatné plochy o výmere 1120 m2, CKN parcely číslo 1018/551 ostatné plochy o výmere 445 m2, C-KN parcely číslo 1018/552
ostatné plochy o výmere 215 m2, C-KN parcely číslo 1018/554 ostatné plochy o výmere 42
m2 podľa geometrického plánu číslo 27/2011.
- schvaľuje vynaloženie nutných nákladov (riadne doložených a vyúčtovaných( spojených
s kúpou predmetných parciel.
12. marca – v meste Litovel v Českej republike sa konal prvý ročník medzinárodnej
nepostupovej súťaže mažoretiek vo formáciách baton – palička a pom pom – strapce,
zúčastnilo sa jej 41 súťažných skupín z Čiech a Slovenska. Centrum voľného času vo Varíne
reprezentovalo 20 dievčat pod vedením umeleckej vedúcej Mgr. Lucky Michálkovej, dievčatá
získali zlatú medailu v kategórii Baton Junior, v kategórii Baton Senior striebornú
a v kategórii Pom-Pom Senior opäť zlatú medailu.
18. marca – v miestnej knižnici sa pre mladých čitateľov knižnice uskutočnilo podujatie Noc
v knižnici so začiatkom o 19.oo hodine.
18. – 20. marca – sa uskutočnili medzinárodné plavecké preteky „Jarná cena Žiliny“, kde naši
plavci z Varína získali ocenenia: Barbora Topoľská tretie miesto v disciplíne 50 m znak
a Vlado Štefánik tretie miesto v disciplíne 100 m voľný spôsob.
25. marca - Noc v knižnici - V rámci mesiaca knihy pripravilo Miestne kultúrne stredisko vo
Varíne pre detských čitateľov program s názvom "Noc v knižnici". Deti strávili v knižnici
nielen večer, ale aj celú noc. Vyskúšali si orientáciu v knižnici hľadaním určenej knihy,
zručnosť si mohli vyskúšať na modelovaní balónikov, maľovaní, zabavili sa pri súťažiach, no
asi najatraktívnejšou bolo hľadanie pokladu.
31. marca – uskutočnilo sa šieste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu.
Program:
1. Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko je z 11 zvolených poslancov prítomných 9. Ing. Vladimír
Štefánik a Ing. Peter Málik sa ospravedlnili.
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zapisovateľ – Jozef Rovňan, overovatelia zápisnice – Ing. Michal Cvacho, Karol Boka,
členovia návrhovej komisie – Jozef Rovňan, Marek Tabaček.
4. Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo ukladá vypracovať zmenu organizačnej schémy obce Varín.
K uzneseniu č. 8/2011 z 24. 2. 2011 predložil správu o finančnom stave firmy OPS Varín,
s.r.o. Ing. Michal Cvacho. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu
o finančnom stave firmy OPS Varín, s. r. o. a správu o plnení uznesení z obecného
zastupiteľstva.
5. Návrh dodatku číslo 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Varín 3/2009
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v domove
sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob určenia úhrady
a platenie úhrady.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje návrh dodatku číslo 2 k všeobecne záväznému
nariadeniu obce Varín číslo 3/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za sociálne
služby, spôsob určenia úhrady a platenie úhrady.

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín číslo 2/2011 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov a podmienkach nájmu v bytových domoch vo
vlastníctve Obce Varín.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Varín číslo 2/2011
o podmienkach prideľovania nájomných bytov a o podmienkach nájmu v bytových domoch
vo vlastníctve Obce Varín.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín číslo 3/2011 o výške mesačného
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
školských zariadeniach a výchovno-vzdelávacích zariadeniach Obce Varín.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín
číslo 3/2011 o výške mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
8. Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
Obecné zastupiteľstvo ukladá vstúpiť do jednania s majiteľom pozemku pod uličkou
s možnosťou odkúpenia za schválenú cenu obecným zastupiteľstvom.
Neschvaľuje žiadosť p. Pavla Syneka o povolenie umiestnenia prístavby (zastrešenia vchodu
domu č. p. 35.
Žiadosť p. Anny Buchtovej o prenájom priestorov haly a garáže bývalej baliarne Fontis,
žiadosť p. Mareka Martinčeka o prenájom priestorov strojníckej dielne (dvojgaráže) – areál
Bajovec. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá písomne oznámiť záujemcom, že vo veci
prenájmu haly a dvojgaráže na parcele č. 1033/4 obec bude postupovať v zmysle zákona č.
25/2006 Zbierky zákona o verejnom obstarávaní o nakladaní s majetkom obce.
Starosta obce predniesol ďalší materiál k bodu 8 žiadosť p. Antona Hurtu s manželkou p.
Helenou Hurtovou o odkúpenie garáže (garáž, ktorá patrí k areálu Bajovec a susedí
s pozemkom žiadateľov). Starosta obce vyzval poslancov na diskusiu. Hlavný kontrolór obce
predniesol svoje stanovisko a stanovisko prednostu obecného úradu. Predseda návrhovej
komisie prečítal návrh uznesenia číslo 28/2011:
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
- Neschvaľuje zrušenie uznesenia 31/2010 v oddiele 2 v bode 2.1 odpredaj pozemku
parcely číslo 1033/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 vo vlastníctve obce
Varín pre p Antona Hurtu s manželkou, Fatranská 720, 013 03 Varín,
- Ukladá vstúpiť do jednania s p. Antonom Hurtom s manželkou o výmene garáže
(garáž, ktorá patrí k areálu Bajovec a susedí s pozemkom žiadateľov) za pozemok CKN parcely č. 643, 656, ktorého vlastníkom sú žiadatelia.
9. Kontrola pozemkov pod IBV Záhumnie – informácia
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie informáciu kontrolóra o kontrole
pozemkov pod IBV Záhumnie a stave účtu, cez ktorý sa pozemky účtujú.
10. Interpelácie poslancov
Starosta obce otvoril bod rokovania č. 10 Interpelácie poslancov. K danému bodu vystúpil
Karol Boka, ktorý sa pýtal na možnosť odstránenia elektrického stĺpa, na ktorom bol
v minulosti uchytený kábel káblovej televízie. Elektrický stĺp je pred p. Brežnou na Ulici Dr.
Jozefa Tisu.
11. Záver
Starosta obce poďakoval prítomných za účasť a ukončil šieste zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Apríl
V dňoch 1., 8. a 15. apríla sa v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne v knižnici
uskutočnili „Popoludnia s rozprávkou“ so začiatkom o 13.3o hodine.
Od 1. apríla sa v miestnom kultúrnom stredisku v rámci zlepšovania kondície konali:
pondelok – zumba od 18.oo hodiny, utorok – aerobik od 18.oo hodiny, streda – kalanetika od
18.oo hodiny, zumba od 19.oo hodiny.
2. apríla – Hip Hopéri z Centra voľného času vo Varíne sa pod vedením lektorky Mirky
Košútovej zúčastnili na súťaži Tanečný festival pod Straníkom v dvoch kategóriách: scénický
tanec a showdance, kde v oboch kategóriách získali prvé miesto a dokonca aj cenu poroty za
celkový umelecký dojem.
V tento deň sa súťaže na Technickej univerzite v Ostrave – Porube – Stars Cup 2011
zúčastnili aj mažoretky. Z 94 prihlásených klubov sa v kategórii Pom-Pom umiestnili na
druhom a piatom mieste, v kategórii Baton na štvrtom mieste.
6. apríla – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo už tradičný zájazd do
Jablonky.
V dňoch 8., 15. a 29. apríla sa konali Popoludnia s rozprávkou so začiatkom vždy o 13.3o
hodine v knižnici – program pre detských čitateľov knižnice.
8. apríla – sa v zasadačke obecného úradu konalo siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva
vo Varíne.
Zloženie sľubu poslanca: Starosta obce oznámil poslancom, že Ing. Vladimír Štefánik sa
vzdal mandátu poslanca na základe §25 ods.2 písm. c, zákona 369/1990 Zbierky zákona.
Oznámenie bolo doručené do podateľne obecného úradu dňa 31.3.2011. Prvým náhradníkom
v poradí na mandát poslanca je Ing. Marián Androvič. Starosta požiadal volebnú a mandátovú
komisiu aby preskúmala, či kandidát na poslanca nemá zákonom stanovené prekážky na
zloženie sľubu a nadobudnutie mandátu poslanca. Mandátová a volebná komisia konštatovala,
že nenašla žiadne prekážky, ktoré by bránili Ing. Mariánovi Androvičovi zložiť sľub poslanca.
Starosta obce vyzval Ing. Mariána Androviča, aby zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva. Ing. Marián Androvič zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 30/2011
Zloženie sľubu poslanca
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie:
1. Vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Vladimíra Štefánika
2. Výsledky volieb do orgánov miestnej samosprávy z 27.11.2010
b) Konštatuje, že Ing. Marián Androvič zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
9. apríla – sa konalo finále súťaže Miss Slovensko 2011, v ktorom nás reprezentovala Vierka
Brežná, ktorá sa dostala do prvej šestice finalistiek.
15. apríla – uskutočnil sa 15ty ročník „Dňa narcisov“, v rámci celého Slovenska sa do
projektu zapojilo 16 114 dobrovoľníkov. Vo Varíne organizovala túto akciu trinásty raz Únia
žien. Členky únie vyzbierali do pokladničky Ligy proti rakovine sumu 641,55 eur
a pedagógovia a žiaci v základnej škole sumu 129,12 eur. Z Varíne celkom putovalo na Ligu
proti rakovine 770,67 eur.
25. apríla – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne zorganizoval pre svojich členov aj
nečlenov veľkonočný výlet – výstup pod Suchý so zrazom o 10.oo hodine pred farským
kostolom, odkiaľ sa záujemcovia mohli mikrobusom odviezť po rampu Pod Jedľovinou.
30. apríla – na Námestí svätého Floriána sa uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti
sviatku sv. Floriána – patróna hasičov. Pán farár poďakoval hasičom a vyzdvihol ich náročnú
prácu, pri ktorej veľakrát s nasadením vlastného života zachraňujú životy iných.

Máj
1.mája – sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne uskutočnil koncert hudobnej skupiny
Galgani Michala Bobáňa so začiatkom o 16.oo hodine. Pre nepriaznivé počasie sa koncert
presunul do kinosály.
5. mája – sa uskutočnilo ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so začiatkom
o 16.oo hodine.
Kontrola plnenia úloh
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení úloh
zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie informáciu starostu obce o podpísaní
projektu Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne.
Žiada starostu obce jednať so spoločnosťou SSE – distribúcia o možnosti rekonštrukcie
rozvodov elektrickej energie na Námestí sv. Floriána.
Odsúhlasenie odmeny pre starostu
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje starostovi obce štvrťročnú odmenu vo výške 20%
mesačného platu za prvý štvrťrok 2011.
Poistenie majetku obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie cenové ponuky poisťovní na poistenie
majetku Obce Varín a schvaľuje ako najvýhodnejšiu ponuku na poistenie majetku obce
ponuku poisťovne Kooperativa. Ukladá jednať o možnosti ďalšieho zníženia ceny poistenia
s poisťovňou Kooperativa a žiada starostu obce podpísať poistnú zmluvu s poisťovňou
Kooperativa.
Prenájmom majetku obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ruší Bod 6 v oddiele 1. Schvaľuje uznesenia číslo 8/2007 zo
dňa 14.12.2007 a schvaľuje minimálnu cenu prenájmu nebytových priestorov prenajímaných
Obcou Varín na 10 €/m2.
Prenájmom majetku obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje prednostu obecného úradu ako osobu poverenú
organizovať výberové konania na prenájom majetku obce. Kritériom pre výber uchádzača
bude najvýhodnejšia cena, ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak. Schválená bola aj
komisia na výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nebytových priestorov v zložení:
• Miroslav Williger
• Ing. Michal Cvacho
• Ing. Patrik Miho
Obecný podnik služieb
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne navrhuje starostovi obce z ekonomických dôvodov
optimalizovať počet zamestnancov v Obecnom podniku služieb Varín s.r.o. vzhľadom na
súčasnú situáciu na päť zamestnancov.
Vyhodnotenie výberového konania na prenájom chaty Fatranka
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu komisie určenej na výber nájomcu
na Chatu Fatranka, určuje dobu nájmu na 15 rokov s opakovanou opciou na 5 rokov.
Ukladá:
- rokovať s uchádzačmi v poradí v akom boli určení komisiou: 1. Hodoň Ján 2. Az profi
s.r.o. 3. Pekelský Michal 4. Turisticko-cyklistický klub 5. Trnovec Jozef
- pripraviť návrh nájomnej zmluvy
Vyradenie pohľadávok:
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje účtovne vysporiadať pohľadávku v súlade
s účtovnými pravidlami.

Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosť p. Dušana Ďurinu o vydanie
rozhodnutia k územnému plánu v obci a schvaľuje odkúpenie časti pozemku od pani
Chochulovej na prechodovú uličku medzi ulicami P. O. Hviezdoslava a Jozefa Martinčeka.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje odpustenie časti nájmu nebytových priestorov
v budove na adrese Jozefa Martinčeka 113 vo výške 93,26 za obdobie od 1.2.2011 do
31.3.2011, počas, ktorého v týchto priestoroch prebiehala rekonštrukcia.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosť o opravu cesty a ukladá oznámiť
p. Franekovi, že cesta bude opravená v rámci rozpočtových možností obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje použitie betónových tvárnic na vydláždenie
priestoru pod prístreškom na chate Rozbehov.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosť firmy DS INVEST, s.r.o. o
odpredaj pozemku a neschvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce Varín pod IBV
Záhumnie
Prekládka zastávky ŽSR
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosť firmy Železnice Slovenskej
republiky o vyjadrenie k preloženiu zastávky Železnice Slovenskej republiky b) Neschvaľuje
prekládku vlakovej zastávky zo súčasného umiestnenia na navrhované.
Znečisťovanie okolia obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje umiestnenie štyroch zábran na pozemkoch číslo
3259/1,
1479/2, 1821/74, 1632/3 po rokovaní s dotknutými organizáciami.
Dotácia CVČ na lukostrelecké preteky
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje dotáciu CVČ Varín vo výške 1500 eur na
lukostrelecké
preteky.
V dňoch 6., 13., 20. a 27. mája sa v knižnici uskutočnilo Popoludnie s rozprávkou pre všetky
deti, ktoré majú v obľube knižky a čítanie.
V dňoch 4. – 8. mája sa konal farský zájazd Wroclav – Berlín – Postupim. Hlavnými bodmi
programu bola prehliadka metropoly Sliezska Wroclavi, nazývanej aj Benátky na Ondre,
návšteva baziliky a hrobu sv. Hedvigy Sliezskej, prehliadka Berlína – pamätník Berlínskeho
múru na Bernauer Strasse, zámok Charlottenburg, celodenný výlet do Postupimi, prehliadka
zámku Sanssouci a celodenné prehliadka Berlína.
8. mája – na Námestí svätého Floriána vo Varíne sa uskutočnilo kultúrne pásmo venované
všetkých mamám pri príležitosti Dňa matiek, kde účinkovali deti z materskej i základnej
školy.
14. mája – uskutočnila sa siedma púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstvo
v Krakowe, ktorej sa zúčastnili aj občania Varína.
V tento deň sa takisto aj varínski lukostrelci zúčastnili 3. kola Grand Prix v družobnom
poľskom mestečku Jaworze.
15. mája – v rámci varínskej kultúrnej jari sa uskutočnil koncert folklórneho súboru Závadské
ženy so začiatkom o 17.oo hodine.
18. mája – sa konalo deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke Obecného
úradu vo Varíne.
Priemyselný park Zátepličie od Váhu
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie výstavbu fotovoltickej elektrárne v časti
priemyselného parku Zátepličie od Váhu podľa predloženej prvej alternatívy investora
PROMA s.r.o. Žilina s maximálnym výkonom 3,5 MW v zmysle stavebného povolenia
vydaného 30.4.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 5.5.2010 a realizáciu priemyselných
objektov na ploche cca 8 ha za podmienok navrhnutých investorom PROMA s.r.o. Žilina a to

ročným príspevkom na chod obce vo výške 10000 eur bez DPH. Príspevok bude zaplatený na
15 rokov vopred vo výške 150000 eur bez DPH pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.
21. mája – v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne sa uskutočnil 2. Varínsky
majáles od 20.oo hodiny. O zábavu sa postarala skupina Ajeto.
22. mája – na námestí sa uskutočnil koncert hudobnej skupiny Akordeonika, v ktorom
účinkovali študenti ZUŠ Bojnice. Koncert začal o 17.oo hodine.
26. mája – sa konalo deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v zasadačke
obecného úradu so začiatkom o 16.oo hodine.
Kontrola plnenia uznesení:
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení úloh
zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- návrh Všeobecne záväzného nariadenie Obce Varín 4/2011 o určení a zmene názvu
ulíc a iných verejných priestranstiev na území Obce Varín
- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín 4/2011 Územný plán obce Varín
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie informáciu starostu obce o potrebe
vypracovania územného plánu pre celú obec Varín a súhlasí s vypracovaním územného plánu
obce Varín.
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby rokoval o možnosti spolufinancovania
územného plánu obce Varín.
Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne:
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie výsledky výberového konania na miesto
riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.
Voľba predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku:
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje Štefana Nogu za predsedu komisie životného
prostredia a verejného poriadku.
Správa o rozpočte obce:
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu Ing. Michala Cvachu o stave
rozpočtu obce Varín.
Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
a) Prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska: Obecné zastupiteľstvo vo
Varíne schvaľuje prenájom nebytových priestorov v objekte Zdravotné stredisko Varín, Nám.
sv. Floriána 1, kancelária č. 42 a 43 nájomcovi Jana Bačinská za cenu 21,- € /m2/ rok (bez
energií).
b) Vykúpenie pozemkov pod cesty od Urbárskej obce Varín: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
neschvaľuje:
- kúpu pozemkov parcela číslo 3203/1, 1018/475, 1018/477 a pozemkov pod cesty na
IBV Hate
- žiadosť o odkúpenie pozemku pod komerčnú bytovku.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie opätovnú žiadosť firmy DS INVEST,
s.r.o. o odkúpenie pozemkov na výstavbu bytovky a neschvaľuje odpredaj pozemku na
výstavbu bytového
Domu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá vypracovať návrhy výstavby komerčných bytov na
IBV Záhumnie.
Záver: Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
28. mája - sa v miestnej kinosále uskutočnil 2. ročník majálesu so začiatkom o 20.oo hodine.
Do tanca hrala skupina Ajeto.
Varínski lukostrelci sa zúčastnili pri Nových Zámkoch štvrtého kola Grand Prix.

Jún
3. júna – pri príležitosti Dňa detí sa na Námestí svätého Floriána uskutočnil koncert pre deti,
v ktorom veselé pesničky zaspievali Mária Podhradská a Richard Čanaky.
5. júna – sa na futbalovom ihrisku uskutočnil kultúrny program pre deti pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí.
Akciu zorganizoval Ľubomír Sečkár (SMER), program uvádzal Mgr. Karol Tichý. Vystúpili:
superstárista Miro Jaroš, Varínsky lukostrelecký klub a Dobrovoľný hasičský zbor Varín.
12. júna – vystúpil na námestí detský folklórny súbor z Bratislavy – Studienka, ktorý v roku
2011 oslávil 25-te výročie svojho založenia.
15. júna – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo autobusový zájazd do
Jablonky.
18. júna – sa vo Varíne stretla európska lukostrelecká špička na 6.kole pretekov Grand Prix.
Súťaže sa zúčastnilo 126 lukostrelcov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.
19. júna – sa vo Varíne konali farské hody. V popoludňajších hodinách sa konal na námestí
koncert gospelovej folkovej skupiny Kéfas.
27. júna – v obradnej sieni Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne sa starosta obce
prihovoril jubilantom – 70, 80 a 90ročným a prejavil záujem o ich cenné rady do života.
28. júna – starosta obce slávnostne uvítal do života malých Varínčanov a zaželal im
plnohodnotný život a krásne detstvo.
30. júna – sa konalo jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so začiatkom
o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov je 9 poslancov prítomných. Ing.
Peter Málik a Ing. Jozef Kabatier sa ospravedlnili, že budú meškať.
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie:
Hlasovanie číslo 129 hlasovanie za schválenie zapisovateľky – Mária Tichá, overovateľov
zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - Ing. Michal Cvacho, Štefan Noga, člena
návrhovej komisie - Jozef Rovňan. Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 2
Návrh bol prijatý.
Prerokovanie záverečného účtu obce: starosta obce vyzval predkladateľku materiálu Máriu
Cvachovú,
účtovníčku obce, aby predniesla materiál k bodu Prerokovanie záverečného účtu obce.
Účtovníčka obce predniesla materiál Záverečný účet a výročnú správu obce.
Starosta obce predniesol Správu nezávislého audítora, ktorý vykonal audit účtovnej uzávierky
obce Varín a odporúčací list audítora. Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce, aby
predniesol Správu hlavného kontrolóra za rok 2010. Hlavný kontrolór obce predniesol správu
za rok 2010. V diskusii vystúpili: Ing. Michal Cvacho, Ing. Karol Strásky, Ing. Peter Málik,
Mária Cvachová, Miroslav Williger, Karol Boka, JUDr. Peter Rybár, Ing. Marián Androvič,
Jozef Rovňan, Mgr. Anna Bielková
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie
na vedomie správu k záverečnému účtu obce Varín za rok 2010 a Výročnú správu obce Varín
za rok 2010, správu nezávislého audítora a odporúčací list, správu hlavného kontrolóra obce
za rok 2010 a schvaľuje záverečný účet obce Varín za rok 2010 s výhradami, ktoré sú
uvedené v odporúčacom liste audítora, výročnú správu obce za rok 2010 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá predložiť správu o vykonaných opatreniach
v súvislosti s nakladaním s finančnými prostriedkami v Základnej škole s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne, ktoré boli vyplatené ako odmeny za práce na projektoch
z Európskych fondov.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá riešiť výhrady uvedené v odporúčacom liste audítora,

informovať obecné zastupiteľstvo o vykonaných nápravných opatreniach.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje možnosť použiť finančné prostriedky z
rezervného fondu na bežné výdavky obce z dôvodu výpadku na podielových daniach.
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Jozefa Rovňana, hlavného kontrolóra obce, aby
predniesol materiál k bodu Kontrola plnenia uznesení. Hlavný kontrolór obce predniesol
materiál k bodu Kontrola plnenia uznesení a starosta obce vyzval poslancov k diskusii.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o plnení
úloh zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín 5/2011 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Varín. Starosta obce vyzval
predkladateľa materiálu Jozefa Rovňana, hlavného kontrolóra obce, aby predniesol materiál k
bodu Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín 5/2011 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Varín. Hlavný kontrolór obce
predniesol materiál a starosta obce vyzval poslancov k diskusii. Všeobecne záväzne
nariadenie 5/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín 5/2011
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce
Varín s týmito zmenami: • doplniť definíciu pojmov trhovisko, príležitostný predaj
a ambulantný predaj • vymedziť priestorovo, kde sa ambulantný predaj môže poskytovať.
Starosta obce podal poslancom informácie o fungovaní a problémoch obce, ktoré sa
momentálne riešia:
a) Informácia o postupe pri prijímaní územného plánu zóny Varín centrum
b) Informácia o obsadení miesta riaditeľky Centra voľného času Varín počas zástupu
materskej a rodičovskej dovolenky
c) Informácia o príprave prieskume trhu na zhotoviteľa internetovej stránky obce
d) Informácia o ďalšom konaní v porušení územného plánu v záhradkárskej osade.
Starosta obce vyzval svojho zástupcu, aby predložil dopracované informácie o rozpočte obce
na rok 2011. Zástupca starostu predložil poslancom spracované materiály k rozpočtu obce na
rok 2011. Starosta obce vyzval poslancov k diskusii.
Hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko.
UZNESENIE č. 63/2011 - Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie informáciu
starostu obce o postupe pri prijímaní územného plánu zóny Varín centrum, informáciu
starostu obce o pohovore na obsadenie miesta riaditeľky Centra voľného času vo Varíne
počas zástupu materskej a rodičovskej dovolenky, informáciu starostu obce o príprave obnovy
internetovej stránky obce, informáciu starostu obce o pokračovaní v konaní pri porušení
územného plánu v záhradkárskej osade, informáciu zástupcu starostu o stave rozpočtu obce
na rok 2011, vzdanie sa Ing. Jozefa Kabatiera funkcie predsedu Rady Centra voľného času vo
Varíne a členstva v tejto rade.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 63/2011.
Majetok obce /kúpa, predaj, prenájom/
a) Žiadosť o súhlas k umiestneniu dočasného oplotenia
Starosta obce predniesol žiadosť Miroslava Stehlíka o súhlas k umiestneniu dočasného
oplotenia. Starosta obce vyzval poslancov k diskusii.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje žiadosť Miroslava Stehlíka na umiestnenie
dočasného oplotenia a to počas doby výstavby, ktorá je určená v stavebnom povolení.
b) Žiadosť o odkúpenie stavby- TES.
Starosta obce predniesol žiadosť firmy TES Media s.r.o. o zakúpenie stavby na parcele číslo
351/3. Starosta obce vyzval poslancov k diskusii.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne neschvaľuje odpredať stavbu na parcele 351/3 firme TES
Media s.r.o. a ukladá rokovať s firmou TES Media s.r.o. o možnostiach prenájmu stavby na

parcele číslo 351/3.
c) Žiadosť o povolenia práva prechodu cez pozemok. Žiadosť o povolenie demontáže pletivá
a výstavby oplotenia. Starosta obce predniesol žiadosť p. Júliusa Androviča ml. o povolenie
na právo prechodu cez parcelu číslo 1720/12 a demontáž časti oplotenia. Vzhľadom k tomu,
že obec nie je vlastníkom parcely č. 1720/12, obecné zastupiteľstvo sa žiadosťou nemôže
zaoberať. Uvedenú skutočnosť obec oznámi žiadateľovi.
d) Žiadosť o súhlas s výlučným právom na odkúpenie parcely Starosta obce predniesol
žiadosť Anny Paňákovej o výlučné právo na odkúpenie pozemku. Starosta obce vyzval
poslancov k diskusii.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o súhlas s výlučným právom na odkúpenie
pozemku pre Annu Paňakovú.
e) Žiadosť o prenájom kancelárie: Starosta obce predniesol žiadosť MAS o prenájom
priestorov v budove zdravotného strediska. Starosta obce vyzval poslancov k diskusii.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť MAS o prenájom priestorov v budove
zdravotného strediska, ukladá uskutočniť výberové konanie na prenájom nebytových
priestorov v budove zdravotného strediska a určuje komisiu na výberové konanie na prenájom
nebytových priestorov v zložení: • Ing. Marián Androvič, • Ing. Michal Cvacho, • JUDr. Peter
Rybár
f) Žiadosť o dlhodobý prenájom: Starosta obce predniesol žiadosť p. Petra Halusku o
dlhodobý prenájom priestorov na parcele číslo 1632/1 a 1632/2. Starosta obce vyzval
poslancov k diskusii.
Vzhľadom k tomu, že budovy na parcele 1632/1 a 1632/2 nie sú zapísané na LV pre Obec
Varín, OZ sa žiadosťou nemôže zaoberať. Uvedenú skutočnosť obec oznámi žiadateľovi.
Odsúhlasenie odmeny starostu a novela zákona č. 253/1994 Zbierky zákona
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje odmenu starostovi obce za mesiac apríl a máj
2011 v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.12.2010 vo výške 20 % z platu.
Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce, aby predniesol materiál k bodu programu
Novela zákona č. 254/1994 Zbierky zákona, v zmysle ktorej má obecné zastupiteľstvo
rozhodnúť o plate starostu obce s účinnosťou od 1.6.2011. Hlavný kontrolór predniesol
uvedený materiál, starosta obce vyzval poslancov k diskusii. V diskusii vystúpili:
JUDr. Peter Rybár, Ing. Michal Cvacho, Ing. Marián Androvič, Ing. Peter Málik.
UZNESENIE č. 69/2011 - Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje starostovi obce plat vo
výške 2500 € mesačne.
Výstavba komerčnej bytovky
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne neschvaľuje odpredaj stavebného pozemku na výstavbu
komerčnej bytovky na IBV Záhumnie.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil jedenáste zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Júl
3. júla – sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne uskutočnil kultúrny program varínskych
detí Bodka za školským rokom so začiatkom o 17.oo hodine.
6. júla – v Centre voľného času vo Varíne sa o 15.30 hodine uskutočnila beseda so
Stanislavom Cabadajom na tému: Omyly-fikcie vo fyzike-matematike/kozmológii a jednotná
teória vesmíru triezvou logikou.
7. júla – sa v rámci prázdninových podujatí pre deti konal zájazd spojený s návštevou
Oravského hradu pre deti s rodičmi.
10. júla – sa deti so svojimi rodičmi v rámci prázdninových podujatí zúčastnili návštevy
múzea slovenskej dediny v Martine.

15. júla – sa na Námestí svätého Floriána uskutočnila oslava 19-teho výročia Deklarácie
o zvrchovanosti Slovenskej republiky so začiatkom o 19.oo hodine. Program uvádzal Mgr.
Karol Tichý a náladu spríjemnila dychová hudba Varínčanka.
28. júla – sa v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne uskutočnilo 12-te
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov je 9 poslancov prítomných.
Karol Boka ospravedlnil svoju neprítomnosť a Ing. Jozef Kabatier sa ospravedlnil, že bude
meškať.
Schválenie programu: Starosta obce prečítal návrh programu dvanásteho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, spýtal sa poslancov, či majú návrh na zmenu programu. Návrh na zmenu
programu nebol prednesený. Starosta dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia.
Poslanec Štefan Noga oznámil vznik Kresťanskodemokratického klubu pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne s počtom členov 6. Členmi klubu sú: Ing. Marián Androvič, Ing.
Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília
Surovcová. Predsedom klubu bude Štefan Noga.
Určenie zapisovateľa, určenie overovateľov zápisnice a uznesení, voľba návrhovej komisie:
• zapisovateľ: Ing. Patrik Miho • overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik
• členovia návrhovej komisie: Jozef Rovňan, Ing. Patrik Miho
Kontrola plnenia uznesení:
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Jozefa Rovňana – hlavného kontrolóra, aby
predniesol materiál k bodu Kontrola plnenia uznesení.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení úloh
zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Odpočet práce za 7 mesiacov:
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie:
- informáciu o stave Základnej školy s materskou školou O. Štefku Varín
- informáciu o stave priemyselného parku
- informáciu o stave starého a nového cintorína
- informáciu o stave zdravotného strediska
- informáciu o stave prevádzke Bajovec
- informáciu o stave záhradkárskej osady
- informáciu o stave IBV Záhumnie
- informáciu o stave ciest v obci
- informáciu o stave športového areálu Juraja Sobolu
- informáciu o stave Chaty Fatranka
- informáciu o stave rozpočtu
- informáciu o plánoch na ďalšie obdobie
Stanovisko k technickej štúdii:
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu – prednostu obecného úradu,
aby predniesol materiál k bodu Stanovisko k technickej štúdii.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosť firmy PK OSSENDORF s.r.o.
o stanovisko k technickej štúdii a schvaľuje Variant C3, D3 diaľničného a cestného
prepojenia Žilina – Dubná skala.
Zároveň neschvaľuje ostatné varianty diaľničného a cestného prepojenia Žilina – Dubná
skala, z dôvodu nasledujúcich negatív: • zvýši sa hlučnosť, prašnosť o emisie v katastri obce,
ktorý už je nadmerne zaťažovaný inými zdrojmi tohto znečistenia • varianty zasahujú do
územia, ktoré má v pláne obec využívať na rekreačné účely • varianty zasahujú do obytnej
Zóny • varianty narušia vzhľad doliny
Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom):

Žiadosť o poskytnutie pozemku: Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing.
Patrika Mihu, prednostu obecného úradu, aby predniesol materiál k bodu Majetok
obce - Žiadosť o poskytnutie pozemku. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne neschvaľuje
žiadosť p. Ondreja Šepeša o poskytnutie pozemku,
- Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku: Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu, prednostu obecného úradu, aby predniesol materiál k
bodu Majetok obce – Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku. Prednosta
obecného úradu predniesol materiál a starosta obce vyzval poslancov k diskusii.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom
kancelárie v objekte Zdravotného strediska na adrese Námestie sv. Floriána 1002
s víťazom výberového konania OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ za cenu
3500 €/rok s energiami.
- Prenájom priestorov zámočníckej dielne na Bajovci Starosta obce vyzval
predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu, prednostu obecného úradu, aby predniesol
materiál k bod Majetok obce – Prenájom priestorov zámočníckej dielne na Bajovci.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom
priestorov bývalej zámočníckej dielne na adrese Fatranská 1061 s víťazom
výberového konania firmou Anna Buchtová Varínska Tlačiareň / Elektro AB za cenu
10€/m2/rok.
- Žiadosť o prenájom, kúpu garáže: Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing.
Patrika Mihu, prednostu obecného úradu, aby predniesol materiál k bod Majetok obce
– Žiadosť o prenájom, kúpu garáže. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje
prenájom garáže na pozemku parcela č. 1033/4 v katastrálnom území Varín a ukladá
vypísať výberové konanie na prenájom nebytových priestorov.
Interpelácie poslancov: Miroslav Williger, starosta obce, vyzval poslancov aby položili svoje
otázky.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá vykonať kontrolu skládok materiálu na verejných
priestranstvách.
Záver: Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
dvanáste zasadnutie zastupiteľstva.
-

August
6. augusta – v športovom areáli Juraja Sobolu vo Varíne sa uskutočnil priateľský benefičný
futbalový zápas medzi starými pánmi z Varína a tímom Smer-SD. Výťažok celej akcie bol
venovaný na Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Straník. Vyzbieralo sa
265 eur.
11. augusta – v zasadačke obecného úradu sa o 16.oo hodine uskutočnilo trináste zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Program:
1. Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov je 7 poslancov prítomných. Ing.
Jozef Kabatier, Ing. Peter Máli, Štefan Noga a JUDr. Peter Rybár sa ospravedlnili.
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal návrh programu trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, spýtal
sa poslancov, či majú návrh na zmenu programu. Návrh na doplnenie programu od poslancov
nebol prednesený. Starosta obce dal návrh na zmenu poradia bodov programu a to bod
programu 9 (bude prejednávaný pred bodom 4). Starosta obce dal hlasovať za program
zasadnutia s navrhnutými zmenami. Návrh programu zasadnutia bol prijatý.
3. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Hlasovanie za schválenie zapisovateľa – Ing. Patrik Miho, overovateľov zápisnice zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva – Ľudmila Porubčanská, JUDr. Peter Rybár, členov
návrhovej komisie – Jozef Rovňan a Ing. Patrik Miho – návrh bol prijatý.
4. Kontrola plnenia úloh
Uznesenie č. 80/2011: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o plnení úloh, ukladá vyzvať majiteľov skládok zistených hlavným
kontrolórom obce na ich odstránenie.
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 6/2011 o výške mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti centra voľného času o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje toto nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov o podmienky úhrady v školskej jedálni
s nasledujúcimi zmenami oproti návrhu: v č. 1, bode 7 sa suma 0,96€ nahrádza sumou 0€
a suma 0,01€ sa nahrádza sumou 0€.
6. Projekt „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo
Varíne“
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Michala Cvachu – zástupcu starostu, aby
predniesol materiál k bodu Projekt „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych
komunikácií vo Varíne“. Uznesenie č. 81/2011 k bodu Žiadosť o zmenu územného plánu
v lokalite Hlboké a Rudy – obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave
projektu „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne“,
uznesenie bolo prijaté.
7. Projekt „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice, súpisné
číslo 1015, Varín“
Uznesenie č. 82/2011 k bodu Projekt „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu
hasičskej zbrojnice, súpisné číslo 1015, Varín“ obecné zastupiteľstvo schvaľuje aj práce
navyše na tomto projekte – stavebné úpravy a nadstavba objektu hasičskej zbrojnice vo výške
9632,52€.
8. Internetová stránka obce
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu – prednostu obecného úradu,
aby predniesol materiál, obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá jednať o možnosti zníženia
ceny s firmami Infocom, s.r.o., Bros Computing, s.r.o. a Lukášom Jaroščiakom.
9. Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku – starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing.
Patrika Mihu, prednostu obecného úradu, aby predniesol materiál k bodu Majetok
obce (kúpa, predaj, prenájom). Žiadateľ Ing. Vladimír Štefánik vysvetlil svoje
stanovisko. Starosta obce vyzval poslancov k diskusii. Uznesenie č. 79/2011 obecné
zastupiteľstvo ukladá a žiada doplniť podklady k žiadosti o odkúpenie pozemku.
b) Prenájom priestorov garáže na Bajovci: predkladateľ materiálu oznámil, že do
výberového konania na prenájom garáže na Bajovci neboli predložené ponuky.
Z tohto dôvodu sa obecné zastupiteľstvo ďalej týmto bodom nezaoberalo.
10. Interpelácie poslancov
Hlavný kontrolór obce predniesol žiadosť firmy Doxx, a.s. o súhlas s umiestnením videohry
v prevádzke Central Cafe, Námestie sv. Floriána 34, 013 03 Varín. Žiadosť firmy Program,
s.r.o. o vyjadrenie k umiestneniu videohry v pohostinstve Pod Lipami, Železničná 389, 013 03

Varín a v Bistre Amfora, Námestie sv. Floriána 347, 013 03 Varín. Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje tieto žiadosti. Ing. Jozef Kabatier písomne predložil nasledujúce žiadosti: žiada
preveriť v zmysle poslednej aktualizácie zákonníka práce nárok na vyplatenie odstupného
zamestnankyni spoločného školského úradu z dôvodu zániku jedného pracovného miesta,
žiada zistiť konkrétne dôvod odchodu ZŠ Terchová zo Spoločného školského úradu Varín,
predložiť poslancom výsledky a závery finančnej kontroly Základnej školy s materskou
školou Ondreja Štefku vo Varíne zameranej na nesprávne čerpané a následne nesprávne
zaúčtované finančné prostriedky, žiada zvolať stavebnú komisiu na základe ústneho podnetu
Mgr. Jozefa Košúta na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 28. 7. 2011, kde
poukázal na zámenu varných kotlov v stravovacom zariadení materskej školy, ktorá je
v rozpore s predloženou ponukou víťazného uchádzača z výberového konania.
11. Záver
Starosta obce pozval poslancov obecného zastupiteľstva na prehliadku objektu hasičskej
zbrojnice, po obhliadke poďakoval prítomným za účasť a ukončil trináste zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
September
16. septembra – sa uskutočnil 7. ročník nočného prechodu Malou Fatrou – Romantika na
Malofatranských kopcoch, ktorú iniciovala predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej
Emília Cvachová. V čase varínskej pastorácie kaplána Františka Duraja sa prechody obnovili
a konali pravidelne počas šiestich rokov. Tento rok sa tradícia opäť obnovila a účastníci
nočného výletu si odniesli krásny zážitok.
21. septembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do
Jablonky.
V dňoch 24. – 25. septembra sa konal už tradičný Dožinkový a remeselníky jarmok, ktorý
organizuje ZO SZZ v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom Varín, obcou Varín
a farským úradom. Tento rok sa konal už siedmy ročník.
V miestnom kultúrnom stredisku sa v rámci jarmoku konala výstava ovocia, zeleniny
a kvetov (pelargónie, fuksie, begónie, slnečnice a iné). Pestrá paleta jasných farieb ovocia,
zeleniny i kvetov krásne ladila so zaujímavými dekoráciami, ktoré vlastnoručne vyrobili
učiteľky a deti materskej školy. Z výstavy odišli niektorí účastníci aj s ocenením: p. František
Ďuraj (pepino gold), p. Zuzana Cvachová (gigant), p. Karol Cabadaj (jablká), p. Helena
Salátová (kvet), p. Mičo (tekvica), p. Bárdy (hrušky), p. Štefan Miho (kvaka), p. Säčiková
(granátové jablká), Marek Cvacho (kôš s dekoráciou zeleniny), p. Stráska (kápia), p. Bohačiak
(patizóny), p. Ján Beniač (mrkva) a p. Zimenová (teknice). Pán Staňo získal cenu za
vlastnoručne vyrobené hrable.
Obsahom dožinkového jarmoku bol aj bohatý kultúrny program na námestí, guláš a atmosféra
plná pohody a radosti.
Zábava vyvrcholila koncertom varínskych kapiel s názvom „O5 zapojení“ – koncert
varínskych kapiel Varínčanka, Present, Retro, The Stars, Melodic Maurus, Kozmos 3. Na
koncerte si nielen všetky vekové kategórie Varínčanov, ale i ľudia z blízkeho či
vzdialenejšieho okolia mohli spolu s hudobníkmi zaspievať, zatancovať, zabaviť sa
a zaspomínať na kapely, ktoré v minulosti svojimi vystúpeniami obohacovali kultúrny život
celého regiónu.
25. septembra – svätá omša o 10.30 hodine sa niesla v znamení poďakovania za tohtoročnú
úradu. Varínski farníci priniesli symbolické obetné dary.
28. septembra – sa o 16.oo hodine v miestnej knižnici uskutočnila beseda s liečiteľkou Dr.
Kašíkovou na tému Filozofia starostlivosti o zdravie.

Október
1.októbra – sa v reštaurácii Autocampingu o Varín zišli členovia varínskej základnej
organizácie telesne postihnutých. Organizácia má 42 členov. Výbor predniesol krátku správu
o činnosti, ktorá sa uskutočnila od poslednej výročnej schôdze a po nej si členovia minútou
ticha a uctili pamiatku jedného zosnulého člena. Prijali členstvo ďalších dvoch občanov
a posedenie ukončili vystúpením hudobníkov, ktorí sa tu zastavili zo svadby.
6. októbra – v zasadačke obecného úradu sa uskutočnilo 14-te zasadnutie Obecného
zastupiteľstva vo Varíne so začiatkom o 16.oo hodine.
Program:
1. Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov je 8 poslancov prítomných. Ing.
Peter Málik a Ľudmila Porubčanská sa ospravedlnili. Ing. Jozef Kabatier sa ospravedlnil, že
bude meškať.
2. Schválenie návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal návrh programu trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, spýtal
sa poslancov, či majú návrh na zmenu programu. Návrh na doplnenie programu od poslancov
nebol prednesený.
3. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
Členovia návrhovej komisie – Jozef Rovňan a Ing. Patrik Miho
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Jozefa Rovňana, hlavného kontrolóra obce, aby
predniesol materiál. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o plnení úloh zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukladá vynaložiť
potrebné kroky na odstránenie prístrešku, ktorý sa nachádza na pozemku parc. číslo 3183/2
pri objekte č. s. 35. Ďalej ukladá predložiť výsledky finančných kontrol vykonaných na
Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne a kópie schválených odmien jej
bývalému riaditeľovi bývalým starostom obce v súvislosti s projektom Počujem a zabudnem,
vidím a zapamätám si, zahrám sa a pochopím. Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 80/2011
prijalo.
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 7/2011
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu – prednostu obecného úradu,
aby predniesol materiál. Poslanec JUDr. Peter Rybár podal návrh na zníženie výšky poplatku
na pobyt dieťaťa v materskej škole oproti návrhu na 12 €. Obecné zastupiteľstvo návrh
neprijalo.
Poslanec Mgr. Karol Tichý podal návrh na zníženie výšky poplatku na pobyt dieťaťa
v materskej škole oproti návrh na 11 €. Obecné zastupiteľstvo návrh neprijalo.
Poslanec Ing. Marián Androvič podal návrh na zníženie výšky poplatku na pobyt dieťaťa
v materskej škole oproti návrhu na 10 €. Obecné zastupiteľstvo návrh neprijalo.
Starosta obce Miroslav Williger podal návrh na zníženie výšky poplatku na pobyt dieťaťa
v materskej škole oproti návrhu na 12,90 €. Obecné zastupiteľstvo návrh neprijalo.
Poslanec Ing. Michal Cvacho, zástupca starostu obce, podal návrh na zníženie výšky poplatku
na pobyt dieťaťa v materskej škole oproti návrhu na 11 €. Obecné zastupiteľstvo návrh
prijalo.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo
7/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o výške mesačného
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti centra voľného času, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

a podmienky úhrady v školskej jedálni s nasledujúcimi zmenami oproti návrhu – suma 12,90
€ sa nahrádza sumou 11 €.
6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 8/2011
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu, aby predniesol materiál.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo
8/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb,
o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob určenia úhrady a platenie úhrady
s nasledujúcimi zmenami oproti návrhu: výraz „Spolu racionálna strava“ nahradiť „Úhrada
spolu (pri poberaní racionálnej stravy)“, výraz „Spolu diabetická strava“ nahradiť „Úhrada
spolu (pri poberaní diabetickej stravy)“. Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Varín číslo 8/2011.
7. Určenie dátumu voľby hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č. 88/2011 k bodu Určenie dátumu voľby hlavného kontrolóra obce Varín –
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne vyhladuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 24.11.
2011 a poveruje prednostu obecného úradu organizovaním výberového konania na funkciu
hlavného kontrolóra Obce Varín, komisiu na otvorenie obálok v zložení: Miroslav Williger,
Ing. Michal Cvacho a Ing. Patrik Miho. Komisia otvorí obálky dňa 14.11. 2011, o otvorení
obálok vyhotoví zápis a úspešných uchádzačov pozve na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo ustanovuje termín na odovzdanie prihlášok do výberového konania na
9. 11. 2011 do 12.oo hodiny, pracovný čas hlavného kontrolóra na 1/3 ustanoveného
týždenného pracovného času, čas na prezentáciu uchádzača na zasadnutí obecného
zastupiteľstva bude 10 minút, požiadavky: úplné stredné vzdelanie, bezúhonnosť dokladovanú
výpisom z registra trestov, užívateľské ovládanie počítača. Náležitosti prihlášky: Podľa
zákona 369/1990 o obecnom zriadení v zmení neskorších predpisov: čestné vyhlásenie
o súčasnom zamestnaní, podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, alebo členstve
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť, profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného
zaradenia, súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve. Hlavný kontrolór obce bude volený verejným hlasovaním s nástupom do práce
od 4. 12. 2011. Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 88/2011 prijalo.
8. Žiadosť o zmenu územného plánu v lokalite Hlboké a Rudy
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosť stavebníkov v lokalite Hlboké
a Rudy a stanovisko výboru záhradkárov. Nevyhovuje žiadosti predkladateľov o zmenu
územného plánu. Uznesenie č. 86/2011 bolo prijaté.
9. Žiadosť o riešenie podnetu občanov
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu, aby predniesol materiál.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosť občanov o riešenie podnetu
a ukladá požiadať o premiestnenie značky začiatok a koniec Obce Varín od križovatky pri
Horárni za dom č. s. 307.
10. Zriadenie meračov tepla na Bytovke 1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť nájomníkom o namontovanie meračov tepla
a ukladá zvolať domovú schôdzu obyvateľov Bytovky 1 na adrese Jozefa Martinčeka 130/6
a vysvetliť spôsob rozpočítania tepla pri používaní meračov.
11. Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
a) Majetko-právne vysporiadanie parcely číslo 1159/2 a 3237/8
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá vykonať kontrolu správnosti vyhotovenia
geometrického plánu na parcelu 3237/8. Uznesenie č. 91/2011 bolo prijaté.
b) Odkúpenie parcely 851/5

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá vykonať kontrolu dokladov v štátnom archíve o kúpe
pozemku 851/5. Uznesenie č. 92/2011 bolo prijaté.
c) Žiadosť o zriadenie vecného bremena – SPP
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne poveruje starostu obce rokovať s SPP – distribúcia vo veci
uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Uznesenie č. 93/2011
bolo prijaté.
d) Odsúhlasenie kúpy pozemku – Hrivová, Haluškovia
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje 1. Kúpu C-KN parcely číslo 89/1 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 52m2 a C-KN parcely číslo 93/3 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 24 m2, obidve v katastrálnom území Varín od Anny Hrivovej. 2. Kúpu C-KN parcely
číslo 92/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 36m22 v podiele 1/3, C-KN parcely číslo
93/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 v podiele 1/3, C-KN parcely číslo 95/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2 v podiele 1/3 a C-KN parcely číslo 96 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 v podiele 1/3 všetky v kat. území Varín od
Františka Halušku a Pavlíny Haluškovej. 3. Kúpu C-KN parcely číslo 92/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 36m2 v podiele 2/3, C-KN parcely číslo 93/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 21 m2 v podiele 2/3, C-KN parcely číslo 95/1 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 36 m2 v podiele 2/3 a C-KN parcely číslo 96 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 38 m2 v podiele 2/3 všetky v kat. území Varín od Františka Halušku.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 94/2011.
e) Odsúhlasenie kúpy pozemku – Tomašov
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje kúpu C-KN parcely číslo 90/4 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 260m2 a C-KN parc.č. 97/2 - záhrada o výmere 38 m2, obidve v
katastrálnom území Varín od Petra Tomašova a Anny Tomašovej. Uznesenie číslo 95/2011
bolo prijaté.
f) Odsúhlasenie zámeny pozemku – Salátová
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje zámenu vlastníckeho podielu v nehnuteľnostiach
parcela registra C KN parcely číslo 75/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m 2
a parcela registra C KN parcely číslo 75/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m 2 za
spoluvlastnícky podiel Heleny Salátovej v nehnuteľnosti parcela registra C KN parcely číslo
75/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2 bez finančného vyrovnania. Uznesenie
číslo 96/2011 bolo prijaté.
g) g) Odsúhlasenie prevodu pozemku – Volčková
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje bezodplatný prevod spoluvlastníckeho podielu vo
výške ¼ z nehnuteľnosti - parcela registra C KN parcely číslo 75/1 z Marta Volčková na Obec
Varín. Uznesenie číslo 97/2011 bolo prijaté.
h) Žiadosť o kúpu budovy - TES Media, s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne neschvaľuje predaj pozemku parcelné číslo 483/3
v katastrálnom území Varín a ukladá rokovať s TES Media o prenájme nebytových priestorov
nachádzajúcich sa na parcele 351/3.
12. Žiadosť o povolenie prevádzkovania videohier
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Jozefa Rovňana, hlavného kontrolóra obce, aby
predniesol materiál k bodu Žiadosť o povolenie prevádzkovania videohier. Hlavný kontrolór
obce predniesol materiál a starosta obce vyzval poslancov k diskusii. V diskusii vystúpili:
hlavný kontrolór obce a prednosta obecného úradu, ktorí predniesli svoje stanovisko. Starosta
obce požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo vo
Varíne neschvaľuje žiadosť SYNOT TIP, spol. s.r.o., Továrenská štvrť 1467/24, 059 51
Poprad – Matejovce o súhlas o umiestnenie videohry v prevádzke Staničný bufet, ul.
Železničná, 013 03 Varín. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 99/2011.
13. Vyradenie motorových vozidiel

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje vyradenie motorových vozidiel: Volkswagen Golf
s evidenčným číslom ZA 285 EE, Volkswagen Golf s evidenčným číslom ZA 201 DT,
Volkswagen Golf bez evidenčného čísla, VAZ s evidenčným číslom ZA 203 DT a Avia s
evidenčným číslom ZA 295 EE. Uznesenie číslo 100/2011 bolo prijaté.
14. Žiadosť o pomoc
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosť p. Svobodu a ukladá stavebnej
komisii zvolať sedenie za účasti oboch strán. Uznesenie č. 101/2011 bolo prijaté.
15. Informácie poslancom
Starosta obce, Ing Michal Cvacho a Ing. Patrik Miho predniesli poslancom informácie o
činnosti Obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.
16. Interpelácie poslancov
Miroslav Williger, starosta obce, vyzval poslancov aby položili svoje otázky. V diskusii
vystúpili: Karol Boka, Ing. Jozef Kabatier, Mgr. Karol Tichý, JUDr. Peter Rybár
17. Záver
Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil štrnáste
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
12. októbra – sa v zasadačke obecného úradu uskutočnilo 15-te zasadnutie Obecného
zastupiteľstva vo Varíne so začiatkom o 16.oo hodine.
Otvorenie:
Zástupca starostu ospravedlnil starostu obce a konštatoval že obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov je 7 poslancov
prítomných. Karol Boka, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik a JUDr. Peter Rybár sa
ospravedlnili.
Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: Zástupca starostu obce
prečítal návrh programu pätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva a spýtal sa poslancov
obecného zastupiteľstva, či majú návrh na zmenu programu. Keďže návrh na zmenu nebol
prednesený, zástupca starostu obce dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia. Návrh bol
prijatý.
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie:
Zástupca starostu obce určil Ing. Patrika Mihu ako zapisovateľa a podal nasledovný návrh: •
overovatelia zápisnice: Ing. Marián Androvič, Štefan Noga • členovia návrhovej komisie:
Jozef Rovňan, Ing. Patrik Miho
Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva: Ing.
Marián Androvič, Štefan Noga a členov návrhovej komisie: Jozef Rovňan a Ing. Patrik Miho.
Návrh bol prijatý.
Projekt „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne“:
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- realizáciu projektu „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych
komunikácií vo Varíne“ so spoluúčasťou 46 589,40 €
- dofinancovanie neoprávnených výdavkov v projekte „Úprava verejných priestranstiev,
chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne“ vo výške 63 262,88€
Jednorazová sociálna výpomoc:
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci občanovi Jurajovi Lovásovi vo výške
26,56 eur,
- poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci občianke Eve Káčerovej a Martinovi
Káčerovi vo výške 16,60 eur na osobu, t. j. 33,20 eur,
- poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci občanovi Antonovi Staňovi vo výške
16,60 eur,

-

poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci občanovi Jozefovi Adamčíkovi vo výške
16,60 eur,
poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci občanom Ján a Helena Zelinová vo
výške 33,20 eur pre každého.

Záver:
Zástupca starostu Ing. Michal Cvacho, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
15. – 16. októbra – viac ako 140 pretekárov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa
zišlo vo Varíne, aby si počas dvojdňových pretekov zmerali sily v 3D lukostreľbe
v samostatných pretekoch aj v skupinkách. Celkovým víťazom sa stal Igor Zajac z Bratislavy,
za ním sa umiestnil Timotej Žák z Varína a Poliak Tadeusz Boronský.
19. októbra – v rámci októbra – mesiaca úcty k starším sa uskutočnilo podujatie venované
všetkým varínskym dôchodcov – spoločenské posedenie v kultúrnom stredisku
s občerstvením a kultúrnym programom.
23. októbra - o 16.00 sa v kinosále uskutočnil spomienkový program na varínskeho rodáka,
kňaza a národovca Ondreja Meszároša (otca Bernolákovcov) a jeho 270-výročie narodenia.
Program zorganizovalo miestne kultúrne stredisko v spolupráci s miestnym odborom matice
slovenskej.
26. októbra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do
Jablonky.
November
V dňoch 2.,9.,16.,24. a 30. novembra sa vždy o 14.30 hodine uskutočnilo v miestnej knižnici
Popoludnie s rozprávkou.
24. novembra – sa konalo 16-te riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu.
V zmysle §12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zbierky o obecnom
zriadení v znení neskorších noviel starosta obce zvolal zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo
Varíne.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov je 10 poslancov prítomných.
Ing. Jozef Kabatier sa ospravedlnil.
Určenie zapisovateľa. Určenie overovateľov zápisnice a uznesení, voľba návrhovej komisie:
Starosta obce určil ako zapisovateľku Máriu Tichú a podal nasledovný návrh: • overovatelia
zápisnice: Karol Boka, Ing. Michal Cvacho • členovia návrhovej komisie: Jozef Rovňan, Ing.
Patrik Miho
Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Karol Boka, Ing. Michal Cvacho a členov návrhovej komisie - Jozef Rovňan a Ing. Patrik
Miho.
Voľba hlavného kontrolóra obce: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie
prihlášky uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra obce a konštatuje, že v stanovenom
termíne podali kompletnú prihlášku s požadovanými dokladmi a prílohami len dvaja
uchádzači.
Starosta obce vyzval uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra obce, aby sa v zmysle
uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 88/2011 bod e 3 prezentovali. Dve uchádzačky o
funkciu hlavného kontrolóra v obci sa prezentovali postupne v abecednom poradí. Starosta
obce vyzval poslancov k diskusii.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne volí Ing. Helenu Gregovú do funkcie hlavného kontrolóra
obce Varín a žiada starostu obce podpísať s Ing. Helenou Gregovou pracovnú zmluvu

a zároveň súhlasí, aby Ing. Helena Gregová ako hlavná kontrolórka obce pracovala ako
odborný zamestnanec na Katastrálnom úrade v Žiline.
Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom):
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 483/3: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje
predaj pozemku parcelné číslo 483/3 v katastrálnom území Varín o výmere 66 m2, za cenu
14,0 €/m2 Ing. Vladimírovi Štefánikovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa s dôvodu, že
pozemok žiadateľa svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom
žiadateľa.
b) Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 1037/26: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
schvaľuje predaj pozemku parcelné číslo 1037/26 v k.ú. Varín o výmere 9 m2 za cenu 14,0
€/m2 žiadateľovi Viliamovi Bordáčovi ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
pozemok žiadateľa svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom
žiadateľa.
c) Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 1037/26: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
neschvaľuje predajom časti pozemku PKN číslo 3321/2 v katastrálnom území Varín.
d) Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 1037/26: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy číslo NZ010/2011 s p. Nogovou Evou k dátumu
31.12.2011.
d) Prenájom budovy – TES Media, s.r.o.: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy na nebytové priestory nachádzajúce sa na adrese Jozefa
Martinčeka 1063, parcela č. 351/3 v katastrálnom území Varín o výmere 15m2 za cenu 22,50
€/m2, v celkovej cene 337,5 € plus internetové pripojenie pre všetky body vo vlastníctve Obce
Varín za 1€/rok/ internetové napojenie počas celej doby nájmu na obdobie 10 rokov s opciou
na 5 rokov.
Kontrola plnenia uznesení: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu
hlavného kontrolóra obce o plnení úloh zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a žiada starostu
obce, aby požiadal právnickú kanceláriu o vypracovanie právneho postupu vzhľadom na
zistenia kontroly, vykonanej v Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
kontrolórom obce dňa 1.12.2010.
Žiadosť o preplatenie cestovného: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne neschvaľuje žiadosť o
preplatenie cestovného pre školopovinné deti z ulice Koňhorská.
Žiadosť o dotáciu Miestneho odboru Matice slovenskej: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
neschvaľuje pridelenie finančnej podpory Miestnemu odboru Matice slovenskej vo výške
103,35 €.
Zriadenie meračov tepla v bytovke 1: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá vykonať
zabezpečenie vykonania odbornej prehliadky regulácie vykurovacieho zariadenia v bytovke č.
1.
Starosta obce Miroslav Williger predniesol poslancom informácie o havarijnom stave
kanalizácie v jedálni a realizácii tukovej kanalizácie v Základnej škole s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne a o audite, ktorý sa v súčasnosti vykonáva v Základnej škole
s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.
Záver: Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
šestnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
26. novembra – sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne uskutočnil tradičný Ondrejský
jarmok. Od rána do popoludňajších hodín „stánkari“ ponúkali rôzne tovary a výrobky na
predaj, taktiež sa podávali rôzne špeciality. O kultúrny program sa postarala dychová hudba
Varínčanka.
28. novembra – sa v obradnej sieni uskutočnila slávnosť „Uvítania do života“ 19tich malých
Varínčanov narodeným v mesiacoch máj – október 2011.

30. novembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo autobusový zájazd do
Jablonky.
December
1. decembra – sa v obradnej sieni Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne zišli jubilujúci
spoluobčania, ktorí sa v druhom polroku 2011 dožili okrúhlych 70, 80 a 90 rokov. Starosta
obce im poďakoval za všetko, čo urobili v prospech svojej rodiny a našej obce a do ďalších
rokov im poprial pokoj v duši, pevné zdravie, veľa lásky a porozumenia.
3. decembra – sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne uskutočnilo stretnutia Mikuláša
s deťmi so začiatkom o 15.oo hodine. Pre všetky deti bola pripravená rozprávka „Polepšený“
v časoch: 11.oo hod., 13.3o hod. a o 16.3o hodine.
5. decembra – v rámci Mikulášskej benefície sa varínsky Mikuláš objavil na pediatrickom
oddelení Fakultnej nemocnice v Žiline, kde mnohým deťom vyčaril úsmev na tvári
a obdaroval ich sladkým prekvapením. Na akcii sa podieľali: Ľubomír Sečkár, PaedDr.
Ľubomír Galbavý, Peter Papala, Mgr. Iveta Medveďová, Ján Hodoň, Karol Tichý, Ľubomír
Tichák, Marián Lorek, Juraj Synák, Emília Cvachová.
14. decembra – sa v zasadačke obecného úradu konalo 17-te zasadnutie Obecného
zastupiteľstva vo Varíne so začiatkom o 16.oo hodine.
Otvorenie: Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov je 9 poslancov
prítomných. Štefan Noga sa ospravedlnila JUDr. Peter Rybár sa ospravedlnil, že príde neskôr.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a uznesení, voľba návrhovej komisie: Starosta
obce určil ako zapisovateľku Máriu Tichú a podal nasledovný návrh: • overovatelia zápisnice:
Karol Boka, Ing. Michal Cvacho • členovia návrhovej komisie: Ing. Helena Gregová, Ing.
Patrik Miho, overovatelia zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva – Karol Boka a
Ing. Michal Cvacho a členov návrhovej komisie – Ing. Helena Gregová a Ing. Patrik Miho.
Obecné zastupiteľstvo návrh prijalo.
Starosta obce v zmysle zákona 369/1990 Zbierky zákona navrhol hlavnej kontrolórke obce
mesačnú odmenu vo výške 25%. Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
Obecné zastupiteľstvo prijalo:
- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 9/2011 o miestnych daniach
s nasledujúcimi zmenami: I. V §1 ods. 1 sa rok 2011 nahrádza rokom 2012 II. V §11
ods. 1 písmeno b) sa rok 2011 nahrádza slovami: príslušného Roka III. V §11 ods. 1
písmeno c) sa rok 2011 nahrádza slovami: príslušného Roka IV. V §13 ods. 3 sa
písmeno b) pripája za písmeno a) V. V §13 ods. 3 sa písmeno c) mení na písmeno b)
VI. V §13 ods. 3 sa písmeno d) pripája za písmeno b) VII. V §13 ods. 3 sa písmeno e)
mení na písmeno c) VIII. V §13 ods. 3 sa písmeno f) mení na písmeno d) IX. V §13
ods. 7 druhá veta pokračuje v prvej X. V §16 ods. 1 v tabuľke sa pri sadzbe za ostatne
predajné stánky mení sadzba z euro/m2 na sadzbu euro/m2/deň XI. V §16 ods. 1 v
tabuľke sa pri sadzbe za umiestnenie skládky tuhých palív mení sadzba z
euro/m2/ďalšie dni na sadzbu euro/m2/každý ďalší deň XII. V §16 ods. 1 v tabuľke sa
pri sadzbe za umiestnenie skládky materiálu mení sadzba z euro/ m2/ďalšie dni na
sadzbu euro/ m2/každý ďalší deň XIII. dopĺňa sa § 27 Zrušovacie ustanovenie a
pôvodný § 27 sa mení na §28
- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 10/2011 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s nasledujúcimi zmenami: I. V §3 ods. 1
sa dopĺňajú právnické Osoby II. V §5 ods. 2 sa za rodným číslom spojka a nahrádza
spojkou alebo III. V §5 ods. 3 sa na začiatok vety vkladá slovo Poplatník IV. V §5
ods. 4 sa na začiatok vety vkladá slovo Poplatník V. V §7 ods. 2 znie nasledovne:
Obec je oprávnená žiadať k predloženému dokladu v cudzom jazyku jeho preklad do

slovenského jazyka. VI. V §7 ods. 3 sa za slovo obdobie vkladá slovo najneskôr VII.
V §7 ods. 4 sa za slovo dokladu vkladá slovo najneskôr a rok 2011 sa nahrádza
slovami určeného Obdobia VIII. V §8 ods. 4 sa za slovo sadzbu vkladajú slová podľa
zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov IX. V §8 ods. 7 sa
slovo hlásená nahrádza slovom hlásený X. V §8 ods. 8 sa slovo bývajúcej nahrádza
slovom bývajúcemu a slovo hlásenej nahrádza slovom hlásenému XI. V §8 ods. 9 sa
slovo ktorá nahrádza slovom ktorý, slovo oprávnená nahrádza slovom oprávnený a
slovo vedenú nahrádza slovom evidovanú XII. V §8 ods. 12 sa slovo ktorá nahrádza
slovom ktorý a slovo jej nahrádza slovom jeho XIII. V §8 ods. 8 sa slovo bývajúcej
nahrádza slovom bývajúcemu a slovo hlásenej nahrádza sovom hlásenému XIV.
Vypúšťa sa §9 Konanie XV. Doplňuje sa nový §9 Zrušovacie ustanovenie
Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom):
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 1037/10: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá
vypísať obchodnú verejnú súťaž na predaj parcely č. 1037/10 v katastrálnom území Varín o
výmere 59 m2, pričom kupujúci uhradí aj všetky náklady spojené so zameraním a predajom
uvedenej parcely.
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 121/2011.
b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o výmere 32,84 m2 p. Bohačiakovej Adriane v cene 10,€/m2/rok + náklady na energie.
c) Kúpa pozemku - Košturiaková
d) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje
prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku vo Varíne na poschodí spoločnosti
GYNTAV s.r.o., M. Bela 3460/68,010 15 Žilina za cenu 10,-€/m2 a náklady na energie.
ROZPOČET OBCE NA ROK 2012
Vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podal Ing. Patrik Miho. Poslanci
mali v písomných podkladoch k dispozícii materiál číslo 5-17/201, ktorý obsahoval: návrh
uznesenia, dôvodovú správu, prílohu č.1 – návrh rozpočtu na rok 2012, príloha č.2 - Návrh
rozpočtu Obecného hasičského zboru, príloha č.3 - Návrh rozpočtu Dobrovoľného hasičského
zboru, príloha č.4 - Návrh rozpočtu eRko, príloha č.5 - Návrh rozpočtu Základnej organizácie
telesne postihnutých, príloha č.6 - Návrh rozpočtu FK Fatran Varín, príloha č.7 – Návrh
rozpočtu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, príloha č.8 - Návrh rozpočtu
Zariadenia opatrovateľskej služby Varín, n. o., príloha č.9 - Žiadosť o zriadenie verejného
osvetlenia, príloha č.10 - Žiadosť o rozšírenie miestneho rozhlasu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá spracovať plán rozvoja kultúrnych a spoločenských
aktivít v obci a podujatí na rok 2012.
Pred ďalším hlasovaním bolo udelené slovo osobám s poradným hlasom, ktorý nevyužili.
V diskusii bol vznesený pozmeňujúci návrh k uzneseniu s nasledujúcim znením: V návrhu
rozpočtu obce Varín na rok 2012 navrhujem presunúť ¼ finančných prostriedkov z kapitoly
08.2.0 kultúrne služby, položka 611 – mzdy a platy a položka 620 – poistné a príspevok do
poisťovní na kapitolu 01.1.1.6 výdavky verejnej správy položka 630 – tovary a služby. Návrh
bol prijatý.
Informácie poslancom: Starosta obce Miroslav Williger predniesol poslancom informácie o
postupe prác pri budovaní kanalizácie v jedálni a realizácii tukovej kanalizácie v Základnej
škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, o umiestnení svetelnej signalizácie na
prechode pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne a pripravovanej
inventarizácii majetku obce.

Záver: Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
25. decembra – popoludní o 14.15 hodine sa uskutočnilo predstavenie živý Betlehem spojený
s Jasličkovou pobožnosťou, ktorú pripravili deti z Varína.
30. decembra – členovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne sa zúčastnili
výstupu na chatu pod Suchý. Bol to už tretí ročník výstupu.
Rozpočet obce v roku 2011
Celkové príjmy obce

2.227.591,- €

Celkové výdavky obce

2.133.000,- €

Hospodárenie obce - zisk

25.415,- €
Výstavba v obci v roku 2011

-

Rekonštrukcia, modernizácia budovy Obecného úradu Varín
Rekonštrukcia strechy Bajovec
Rekonštrukcia, modernizácia objektu Hasičskej zbrojnice
Vypracovanie Územného plánu Námestia sv. Floriána
Výstavba detských ihrísk- MŠ a bytovka č.3

V roku 2011 sa pracovalo na viacerých projektoch. Niektoré boli do konca roku 2011 aj
úspešne ukončene, niektoré prešli do roku 2012.
Cez MAS (Miestna akčná skupina) Terchovská dolina sa pripravili projekty z „Programu
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 – Obnova a rozvoj obcí.
Obec Varín ukončila a úspešne odovzdala projekt – Výstavba detských ihrísk, stavebné
úpravy obecného úradu a autobusovej zastávky – Varín-Koňhora.
Výška zrealizované projektu bola v sume 85 065 €. Projekt bol kontrolovaný
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a bol odovzdaný bez nedostatkov. Boli v ňom
dodržané všetky rozpočtové pravidlá.
V spolupráci s Úradom práce Žilina na základe ustanovenia § 50 – protipovodňové aktivity
a odstraňovanie škôd po povodniach boli zamestnaní aj dlhodobo nezamestnaní občania
Varína. Pracovali na čistení potoka, hlavne prečistenie potoka pri horárni, upravil sa splav
a koryto, prečistil sa aj Šošinský potok.
Najviac pozornosti sa však venovalo Koňhorskému potoku. Tento po každom väčšom daždi
a dlhodobejších zrážkach robieval našim spoluobčanov veľké problémy. Vďaka dobrej
spolupráci a dobrým pracovným vzťahom s Povodím Váhu sa obci podarilo vybudovať nové
koryto potoka, ktoré pojme a odvedie viac vody a zároveň bude aj bezpečnejšie v odolávaní
a prívalom nárazových vôd. Hodnota vybudovaného diela je takmer 18 000 €.
Riešili sa taktiež požiadavky pracovníčok školskej kuchyne, ktoré upozorňovali na dlhodobé
problémy so zdravotnou inštaláciou a kanalizáciou, ktorá sa už veľa rokov javila ako
nefunkčná.
V apríli bola na Krajský školský úrad Žilina predložená požiadavka na riešenie havarijnej
situácie v základnej škole. Zdravotná inštalácia a kanalizácia je stará – neprechodná
a protispádová, bez čistiacich kusov, bola vybudovaná bez lapačov tuku. Z kuchyne
neodtekali výlevky, v pivničných priestoroch z kanalizácie vytekali odpady na elektrické
rozvody a rošty. Po mnohých jednaniach v novembri 2011 Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo projekt na havarijný stav, ktorý sa skladal
z dvoch častí: zdravotechnická inštalácia a tuková kanalizácia.

Finančný objem predstavoval 58 747 €. Z toho zriaďovateľ – Obec Varín z vlastných zdrojov
poskytol finančné prostriedky vo výške 5 875 €. Projekt bol v decembri 2011 úspešne
zrealizovaný.
Výstavba a rekonštrukcia parku: boli urobené chodníky, nové inštalácie, detské ihrisko a nová
výsadba. Na Hrnčiarskej ulici bola urobená nová cesta zo živice až po dom MUDr. Bugáňa.
Boli vybudované nové chodníky na Bernolákovej a Školskej ulici, rozpočet na tieto aktivity
bol 940 000 €, hradil sa z eurofondov, obec prispela 5% z celkovej čiastky.
Ponuka tovarov a služieb v obci v roku 2011
COOP Jednota – Námestie sv. Floriána a Fatranská ulica, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Koruna – Hrnčiarska ulica, zodpovedná vedúca Monika Chabadová, ponúka široký sortiment
potravinárskeho tovaru, mäsové, mliečne výrobky, cukrovinky, ovocie a zeleninu.
Pekáreň Potravinka – Jozefa Martinčeka 48, majiteľ Ľuboslav Moravčík, ponúka široký
sortiment čerstvých pekárenských výrobkov, mäsové a mliečne výrobky, cukrovinky.
Večierka - Martinčekova ulica, široký sortiment potravinárskeho tovaru + základné
hygienické potreby. Majiteľ: p. Puček.
Ovocie a zelenina – Námestie svätého Floriána 39 – majiteľka Danka Jánošíková, Jozefa
Martinčeka 130/6A, 013 03 Varín, sortiment rôzne druhy ovocia, zeleniny, niektoré druhy
trvanlivých potravín.
Ľudmila Cvachová Potraviny-LUMIC, Antona Bernoláka 831/18, 013 03 Varín
Vinotéka Miriam Fujdiaková – predaj sudového a značkového vína s priamou
konzumáciou, darčekové koše.
Vikamont, v.o.s. - prevádzkovanie kurzových stávkových hier pre Doxx, s.r.o. v pohostinstve
Varínka
Pedikúra a manikúra - Alena Androvičová, prevádzkovanie v zdravotnom stredisku
Mäso a údeniny – Vilma Ondrušová, Ulica A. Trizuljaka 803, mäso, údeniny, koreniny.
Inštalprofing, s.r.o. - Martinčekova 35
Pedikúra – manikúra – nechtový dizajn – Jana Ďuríčková (masáž nôh a rúk, parafínový
zábal rúk, peeling rúk a nôh), suterén zdravotného strediska, Námestie sv. Floriána 1002,
Varín
Drogéria – kozmetika – doplnky, Námestie sv. Floriána 37, majiteľka: Janka Žideková, SNP
455, 013 05 Belá
Reštaurácia a pizzeria u babky – Jozefa Martinčeka 128, ponuka jedál a nápojov, možnosť
zorganizovania rôznych rodinných alebo spoločenských akcií, majiteľ: p. Kurnocík
Reštaurácia a penzión Lystra, Martinčekova 108, Marianna Androvičová, Lysica 236,
ponúka reštauračné služby s možnosťou ubytovania.
Semko – majiteľ Irena Šimlíková, Námestie svätého Floriána, sortiment – záhradkárske
potreby a pomôcky.
Kvetinárstvo – Námestie svätého Floriána, majiteľ Katarína Kubíková, ponúka rôzne kytice,
obrazy, darčeky, keramiku.
Kvetinárstvo - Anna Bačinská, M. R. Štefánika 368/17, 013 03 Varín, areál Zdravotné
strediska Varín, ponúka rezané kvety, kvety v črepníkoch, vence a doplnkový sortiment.
Rozličný tovar + komisionálny predaj – Námestie svätého Floriána 47, majiteľka p.
Margita Talafová. Ponúka dennú tlač, školské a kancelárske potreby, drobný tovar, staršie
veci s možnosťou kúpy i predaja.
Potraviny/drogéria - Námestie sv. Floriána 348, p. Milena Rosenbergová.
Varínska tlačiareň/Elektro AB - Anna Buchtová - p. Anna Buchtová, Krivánska 806/1,
013 03 Varín, ponúka rôzne druhy elektronických spotrebičov, doplnky, žiarovky, baterky

a iný sortiment. Zároveň ponúka ofsetovú tlač, kompletné riešenia od návrhu až po väzbu,
katalógy, brožúry, knihy, letáky, prospekty, kalendáre a vizitky.
Obuv Fatra - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Edita Bulejčíková, Bottova 457, Varín
so sortimentom obuv a kožená galantéria.
Vapa – Námestie svätého Floriána, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, so sortimentom drobného
tovaru, bižutérie, hračiek, rôznych druhov metrového textilu a galantérneho tovaru.
Kožušníctvo – Sama Chalupku 884, majiteľka Anna Bučeková, výroba, oprava a úprava
kožušinových výrobkov.
Teby – Námestie svätého Floriána, majiteľ Peter Janek, zodpovedná vedúca Emília
Cvachová, ponúka dámsky, pánsky a detský kusový textil.
Impulse – predajňa textilu a odevov, Hrnčiarska , majiteľka Helena Lovásová, Pod Vajánkom
253, 013 03 Varín.
Dominko – Fatranská ulica, zodpovedná vedúca Anna Bohačiaková, prevádza opravu odevov
a výmenu zipsov do búnd, nohavíc a sukní.
Ho Lan Le Thi, A. Bernoláka 831, 013 03 Varín – ponúka rôzne druhy textilu a obuvi na
Námestí svätého Floriána.
Miroslav Fujdiak - ROKER, Pod Vajánkom 250, 013 03 Varín – elektrická inštalácia.
Intos – Jozefa Martinčeka 65, majitelia Ing. Ján Papan a Peter Zicho, zodpovedná vedúca
Anna Zichová, so sortimentom obuvi, koženej galantérie a nábytku rôzneho druhu.
Predajňa textilu a doplnkov, Námestie sv. Floriána 36, a Ľudová predajňa – Námestie
svätého Floriána 35, majiteľ – p. Bolček.
Kaderníctvo AJA – J. Bottu 495, Varín, majiteľka p. Alena Kubová - ponúka dámske,
pánske a detské kadernícke služby.
Kadernícky salón Alen – Alena Kubalová, Námestie sv. Floriána 2 – zdravotné stredisko,
ponúka dámske, pánske a detské kadernícke služby.
Kaderníctvo Tália – Októbrova 675, 013 03 Varín, majiteľka: p. Cíbiková, ponúka dámske
a pánske kadernícke služby, otvorene pondelok, utorok, štvrtok a piatok 13.oo – 17.oo hod.
Drogéria – kozmetika – Ulica Jozefa Martinčeka, vedúca p. Irena Chalupjanská, ponúka
všetok drogistický tovar.
Rozličný tovar – majiteľ: p. Zdenko Amrich, J. Martinčeka 122/22, Varín na okraji areálu
Základnej školy vo Varíne pre predaj školských potrieb, baleného potravinárskeho tovaru
a iných potrieb pre žiakov.
Monus - Jozefa Martinčeka 77, majiteľ Vojtech Brezáni, zámočníctvo, klampiarstvo,
sklenárstvo a opravy.
Zberné suroviny – Starohradská ulica, ponúka výkup druhotných surovín.
Pavol Chabada Plynoservis, Hviezdoslavova 553, 013 03 Varín - Technické testovanie
a analýzy
Michal Rendek JAVOR, Májová 681, 013 03 Varín – rozmnožovanie rastlín, predaj.
Slovenská sporiteľňa, a. s. na Ulici Jozefa Martinčeka, vedúca p. Daniela Stráska. Poskytuje
služby ako vkladné knižky, termínované vklady, vkladové listy, bežné účty fyzických osôb,
bežné účty právnických osôb, devízové účty, stavebné sporenie, zmenáreň, uzatváranie
všetkých druhov životných a úrazových poistení, poistenie mládeže, uzatváranie všetkých
druhov majetkových poistení.
Očná optika – Jozefa Martinčeka 113, majiteľ Ing. Milan Macák, zodpovedná vedúca Mária
Miháliková, ponúka vyhotovenie nových okuliarov, oprava, úprava, čistenie a predaj rôznych
druhov okuliarov.
Pohrebná služba – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Jozef Bugáň, nepretržitá služba
kompletných pohrebných a cintorínskych služieb.

Práčovňa – suterén Zdravotného strediska vo Varíne, ponúka služby: pranie obliečok,
plachiet, obrusov.
MIPE Plast, s. r. o. – Peter Bugáň, Národná 16, 010 01 Žilina – Varín, P.O.Hviezdoslava
551, ponúka okná, dvere z PVC, parapety, žalúzie a rolety + montáž.
Atlanta – Jozefa Martinčeka 62, majiteľ Anton Kovalčík, ponúka mäso, údeniny a masové
výrobky.
Anton Pojezdala TONO, Jána Bottu 498/6, 013 03 Varín – pneuservis.
Boháčiak Ján, Kamence 713, 013 03 Varín - Inštalácia kanalizačných, výhrevných a
klimatizačných zariadení
Boka Pavol, J.Martinčeka 79, 013 03 Varín - Oprava a údržba motorových vozidiel
Kamenárstvo – majiteľ Ivan Riedl, Martinčekova 52, výroba pomníkov, predaj vencov,
lampášov, váz.
Kamenárstvo a autodoprava: Ulica Jána Bottu, majiteľ Milan Minarčík ponúka výrobu,
úpravu, opravu, montáž pomníkov, autodoprava AVIOU s plachtou.
Mika bar – Farská ulica, majiteľka Ing. Miriama Panáčková – Porubčanská, ponúka
alkoholické a nealkoholické nápoje s posedením.
Pizzeria Stanka – Martinčekova ulica 128, majiteľ: Stanislav Androvič, ponuka rôznych
druhov pizze, jedlá na objednávku, alkoholické a nealkoholické nápoje. Možnosť rodinných
osláv v reštaurácii.
Pošta Varín - Ulica Jozefa Martinčeka, vedúca p. Cvachová, ponúka služby: stávková služba,
peňažná služba, zapísané zásielky – balíky, doporučené listy a donáška listových zásielok do
domu vrátane dôchodkov.
Oprava vstrekovacích čerpadiel naftových motorov nákladných vozidiel – Ulica Jozefa
Martinčeka, majiteľ p. Boka.
Ekodendra – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Martin Weiner, ponúka predaj okrasných
drevín, predaj dreva, paliva, reziva spolu s dopravou.
Stavoglobal - autodoprava, autoškola, predaj stavebného materiálu – Jozefa Martinčeka 116,
majiteľ: Ľubomír Tichák.
Urbárske pozemkové spoločenstvo Varín – Ulica Milana Rastislava Štefánika ponúka
predaj úžitkového dreva.
Alon – Alena Ondrušová, Ondreja Meszaroša 738/14, 013 03 Varín, ponuka textilného tovaru
a kancelárskych potrieb.
Andrea Rosenbergová, Starohradská 281/17, 013 03 Varín, ponúka široký sortiment
potravín, ovocia a zeleniny, alkoholických a nealkoholických nápojov, drogériu.
Boma – majiteľ Ján Bobáň, Námestie sv. Floriána, reštaurácia a pohostinstvo.
Satja, s.r.o. - Jozef Rampašek, Hviezdoslavova 83, výroba a montáž plastových okien
a dverí.
Cyklošport – Martinčekova 77, majiteľ Ing. Patrik Miho, ponúka predaj a servis bicyklov,
náhradné diely, súčiastky.
Agra Váh – poľnohospodárske družstvo.
JORAS – Jozef Bačinský, Železničná 1001, Automobily - opravy a servis, pneuservis,
mechanické, elektrikárske práce, príprava automobilov na STK, predaj pneumatík
a náhradných dielov, diagnostika automobilov, montáž ťažných zariadení.
Drevoštýl Varín – Michal Kubík, Železničná 1001, výroba okien a balkónových dverí,
zábradlí, nábytku a bytových doplnkov.
Dana Chabadová, Ondreja Meszároša 606/17, 013 03 Varín – ponuka textilu a doplnkov.
IZO-VA VARÍN, s.r.o. - Hrnčiarska 1034, izolácie proti vode oxidovanými asfaltovými
pásmi, ochranné reflexné nátery, frézovanie nerovností na plochých strechách a iné služby.
Pod lipami - Miroslava Bieliková, ubytovací hostinec, Železničná 389, ponúka služby:
reštaurácia a ubytovanie v dvoj, troj- a päťposteľových izbách.

E-TRAVEL.SK, s.r.o., Nám. Sv. Floriána 25/34, 013 03 Varín – cestovná agentúra.
Emília Milová, DENTRI - MED, Nám. sv. Floriána 227, 013 03 Varín - Výroba lekárskych
a dentálnych nástrojov a potrieb.
Taxi služba – Ján Hodoň, preprava osôb.
Mobilná veterinárna služba – MVDr. Peter Priputen, J. Jánošíka 863/2, 013 03 Varín
Lekáreň Lenka – predaj liekov.
Auto-Moto-Raj - predaj, servis motorových vozidiel, umyváreň, pneuservis.
Kozmetika Viktória – vedúca p. Janošková, ponúka kozmetické služby.
Obecná matrika v roku 2011

Varín mal k 31. 12. 2011 3724 obyvateľov, z toho 754 detí do 15 rokov.
Farnosť Varín
Farská matrika:
Krsty – 61, z toho 37 dievčat a 24 chlapcov
Sobáše – 23
Pohreby – 39, z toho 15 žien a 24 mužov
Od 5. novembra 2011 sa v priestoroch základnej školy začali stretnutia budúcich birmovancov
vždy so začiatkom o 9.oo hodine. Birmovanci boli rozdelení do skupín podľa abecedy.
Skupiny birmovancov sa striedali u jednotlivých vedúcich podľa tém.
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
V dňoch 19. – 20. januára sa uskutočnil zápis škôlkarov do prvého ročníka základnej školy.
11. februára sa už tradične uskutočnila fašiangová zábava pre deti – detský karneval pre
žiakov prvého stupňa, kde deti predviedli kreativitu a fantáziu v tvorbe masiek.

16. marca sa uskutočnil „Slávik školy 2011, porotkyne Mgr. Tropková, Mgr. Synáková
a Mgr. Smolková vyberali zo žiakov 1. – 4. Ročníka. Umiestnenie v kategórii spev: 1. miesto
– Majka Zatraková, 2. miesto – Saška Jánošíková, 3. miesto – Emka Gecelovská.
20. apríla sa žiaci prvého až deviateho ročníka v rámci svetového Dňa Zeme zúčastnili
upratovania širšieho okolia školy, pozbierali všetky odpadky a tým prejavili cit k ochrane
prírody a zvýšili si ekologické povedomie.
Od 9. do 13. 5. 2011 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni
v Relaxačno-informačnom centre Terchovej v Terchovej.
28. septembra sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do
krásneho kúta Západného Slovenska – na Myjavu, kde si prezreli Pamätnú izbu v rodnom
dome Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou, ktorá je venovaná pamiatke známej
spisovateľky kníh pre deti.
V dňoch 5. – 11. októbra sa žiaci školy zúčastnili tradičnej výstavy ovocia a zeleniny, ktorú
aranžovali žiačky 9. ročníka. Košíky a tácky plné hrozna, jabĺk, hrušiek a rôznej zeleniny
dopĺňali postavičky vyrobené z gaštanov. Najväčšiu pozornosť pútal „zeleninový strážca
výstavy“ vyrobený z tekvic,e patizónu a feferónky. Výstavu dopĺňali básničky a kresby
žiakov 5.B triedy.
Na jeseň sa v materskej škole ukončila úprava detského ihriska – nové hojdačky a preliezky.
Centrum voľného času vo Varíne
Krúžky v roku 2011:
Spoločensko-vedné oddelenie:
- spevácky krúžok – lektor Monika Halúsková
Esteticko-výchovné oddelenie:
- moderné tance
- mažoretky – lektor Mgr. Lucia Michálková
- hra na gitaru – lektor Elena Nemcová
- hudobná kapela – lektor Peter Beniač
- úvod do sveta DJ – lektor Igor Cvacho
Prírodovedno-environmentálne oddelenie:
- kynológia – lektor Róbert Androvič
- od semienka k rastlinkám – lektor Mgr. Jana Šepešová
- mladý záchranár – lektor Viera Matúšková
Pracovno-technické oddelenie:
- lukostreľba – lektor Jozef Ďugel ml.
- výtvarná výchova pre materské školy – lektor Magda Látečková
- výtvarná výchova pre základné školy – lektor Sidónia Stanková
Telovýchovno-športové oddelenie:
- fitnes – lektor Bc. Tomáš Strásky
- posilňovanie – lektor Ján Košturiak
- lezenie – lektor Ing. Patrik Miho
- minibasketbal – lektor Karol Badura
- basketbal – lektor Karol Badura
- futbal – lektori Mgr. Kákoš, Šulgan, Komačka, Cvacho
- turistika – lektor Róbert Androvič
- aerobik pre materské školy – lektor Andrea Androvičová
- jazda na koni – lektor Petra Repáňová
- volejbal – lektor Lenka Šepešová.
Varínski lukostrelci začali rok 2011 úspešne. Bodovali už na prvom preteku sezóny v Divíne
pri Lučenci, ktorého sa zúčastnilo okolo 80 strelcov z piatich štátov. Varínsky klub

reprezentovali dvanásti lukostrelci, ktorí si počínali veľmi úspešne a získali celkom sedem
medailí. Veľkých úspechom bol zisk všetkých troch medailí v kategórii chlapcov.
7. mája sa zúčastnili 2. Kola Grand Prix v Hodoníne, kde opäť zabodovali a domov priniesli
tri medaily. Lukostrelci zorganizovali aj pretek vo Varíne Pod Jedľovinou dňa 18. júna, kde
sa zúčastnili členovia šiestich štátov.
12. marca sa konal pvý ročník medzinárodnej nepostupovej súťaže mažoretiek vo formáciách
baton – palička a pom pon strapce v meste Litovel v Českej republike. Zúčastnilo sa jej 41
súťažných skupín z Čiech a Slovenska.
Centrum voľného času vo Varíne reprezentovalo 20 dievčat pod vedením umeleckej vedúcej
Mgr. Lucky Michálkovej, získali dve zlaté medaily a jednu striebornú v kategóriách Baton
Junior 1. miesto, Baton Senior 2. miesto a Pom-pon Senior 1. miesto.
2. apríla sa HipHopéri zúčastnili tanečného festivalu pod Straníkom pod vedením lektoky
Mirky Košútovej. V oboch kategóriách – scénický tanec a showdance skončili na prvom
mieste a dokonca získali aj cenu poroty za celkový umelecký dojem.
V dňoch 15. – 20. mája 2011 sa uskutočnil Európsky týždeň mládeže. Tento týždeň aktivít
centier voľného času chcel upriamiť pozornosť na aktívnu prácu s deťmi a mládežou v rámci
Slovenska. Do kampane sa zapojilo 45 centier voľného času, aj to varínske.
Vyvrcholením bol piatok 20.mája o 14.oo hodine, kedy sa vo všetkých centrách sadili stromy.
Miestne kultúrne stredisko vo Varíne a jeho činnosť v roku 2011
Miestne kultúrne stredisko Varín zastrešuje knižnicu, Varínsky spevácky zbor, dychovú
hudbu Varínčanka a v roku 2011 okrem vydávania obecných novín Varínčan tiež
organizovalo a organizačne zabezpečovalo nasledovné podujatia:
V mesiacoch január – jún a september – december pravidelne týždenne pripravilo pre deti
program s názvom Popoludnie s rozprávkou – čítanie vybraných kníh, rozprávok a príbehov,
beseda s detským čitateľom, tvorba kresleného príbehu a pod.
Vo februári, počas fašiangov pripravilo:
12.2. detský diskokarneval,
17.2. v spolupráci so základnou a materskou školou fašiangové posedenie pre varínskych
seniorov spojené s kultúrnym programom,
22.2. spoločenské stretnutie členov Varínskeho speváckeho zboru a dychovej hudby
Varínčanka,
25.2. 15 varínsky ples
Počas celého marca – mesiaca knihy sa uskutočňovali besedy o knihách - v spolupráci so
základnou školou sa uskutočnilo 8 informatívnych besied o fungovaní knižnice a spôsobe
vypožičiavania kníh
18.3. Noc v knižnici – program pre detských čitateľov spojený s prenocovaním v knižnici
23.3. beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou
6.4. autobusový zájazd do Jablonky
14.4. beseda o ochrane prírody
28.4. veľkonočný koncert
V mesiacoch máj – jún Miestne kultúrne stredisko Varín organizovalo:
1.5. Koncert hudobnej skupiny Galgani
5.5. - 9.5. Autobusový zájazd Berlín - Postupim
8.5. Slávnostný program ku Dňu matiek
15.5. Vystúpenie folklórnej skupiny Závadské ženy
21.5. 2. varínsky majáles
22.5. Koncert hudobnej skupiny Akordeonika
3.6. Koncert pre deti – Mária Podhradská a Richard Čanaky

12.6. Vystúpenie folklórneho súboru Studienka z Bratislavy
15.6. Autobusový zájazd do Jablonky
19.6. Koncert hudobnej gospelovej skupiny Kéfas pri príležitosti farských hodov
22.6. Koncoročný koncert žiakov hudobných kurzov
27.6. Stretnutie jubilantov
28.6. Uvítanie do života
Prázdninové mesiace júl – august:
3. 7. v spolupráci so základnou a materskou školou a centrom voľného času pripravilo
akadémiu varínskych detí
7.7. prázdninový výlet pre deti a rodičov na Oravský hrad
15.7 oslavu 19. výročia zvrchovanosti Slovenskej republiky
8.8. Prázdninový výlet pre deti a rodičov do Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch
V septembri otvorilo vzdelávacie hudobné kurzy – klavír, gitara, spev
21.9. sa uskutočnil autobusový zájazd do Jablonky
24.9. sa uskutočnil 7. dožinkový a remeselnícky jarmok
25.9. poďakovanie za úrodu
28.9. starostlivosť o zdravie - beseda s fyzioterapeutkou
9.10. Október – mesiac úcty k starším – program pre varínskych seniorov
23.10 v spolupráci s MO Matice slovenskej sa uskutočnil spomienkový večer Ondrej
Meszároš – otec Bernolákovcov / pri príležitosti 270. výročia narodenia nášho rodáka/
26.10. autobusový zájazd do Jablonky
V novembri sa uskutočnila beseda o histórii našej obce
21.11. stretnutie jubilantov
22.11. uvítanie do života
30.11. autobusový zájazd do Jablonky
3.12. sa uskutočnil program - Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka na
Námestí sv. Floriána
15.12. vianočný koncert
Kultúrne stredisko spolupracuje so Základnou školou s materskou školou Ondreja Štefku vo
Varíne, Centrom voľného času Varín, MO Matice slovenskej vo Varíne, Farským úradom
Varín a spoločenskými organizáciami v obci.
Vzdelávacie kurzy organizované Miestnym kultúrnym strediskom Varín v roku 2011
navštevovalo: 42 detí a 12 dospelých. Okrem kultúrno- spoločenských a vzdelávacích aktivít
a pravidelného vydávania obecných novín Varínčan MKS pracovalo a aj v súčasnosti pracuje
na znovuoživení divadelného súboru. Autobusové zájazdy do Jablonky organizuje výlučne na
základe požiadaviek občanov.
Miestna knižnica disponuje 13 290 zväzkami kníh
- z toho je 3272 titulov odbornej literatúry pre dospelých
- 5936 titulov krásnej literatúry pre dospelých
- 465 titulov odbornej literatúry pre deti
- 3617 titulov krásnej literatúry pre deti
Čitatelia si môžu požičať aj 10 titulov periodík – novín, časopisov.
V roku 2011 knižnicu navštívilo 2003 čitateľov, ktorí si vypožičali 9668 kníh a 843
časopisov.
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne
Dňa 21. januára 2011 členovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne usporiadali
v spolupráci s úniou žien ples. O kultúrny program a zábavu sa postarala hudobná skupina
Forte, mažoretky a Adamko Kubala. Plesovú náladu spestrila Otília Kadašiová zo Strečna.

Miestny odbor Matice slovenskej sa každoročne angažuje v mnohých kultúrno-spoločenských
podujatiach, spomienkach na známe osobnosti.
Tento rok 13. februára si jej členovia pripomenuli 74. Výročie úmrtia rodáka, kňaza
a národovca Jozefa Martinčeka, ktorý sa na Slovensku angažoval ako ľudovo-výchovný
pracovník, organizoval ochotníctvo, založiť čitateľský spolok a tiež spolok gazdovskopotravinársky. V Amerike bol organizátorom kultúrneho a náboženského života našich
krajanov. V rokoch 1914 – 1918 patril medzi významné politické osobnosti zahraničného
odboja. Zomrel 13. februára 1937 v americkom meste Syracuse.
Spomienková slávnosť sa vo Varíne uskutočnila 11. februára 2011 pri pamätníku v parku na
Námestí svätého Floriána.
V mesiaci apríl v dome Matice slovenskej vo Varíne bola verejnosti sprístupnená výstava
ručných prác s tematikou jari a Veľkej noci. Návštevníci okrem vystavených exponátov mohli
obdivovať aj šikovné ruky medovnikárky pani Valicovej zo Strečna, ktorá predvádzala svoje
umenie zdobenia medovníčkov, Dušana Lenárta a Jožka Ďugla zručne pletúcich veľkonočné
korbáče. Všetci návštevníci mali možnosť aj ohodnotiť exponáty. Prvé miesto získali práce
pani Anny Lopušanovej, tkorá používala techniku krakelovania a servítkovania, na druhom
mieste sa umiestnil venček a ostatné práce pani Marty Cabadajovej, tretie miesto obsadili
práce žiakov z Centra voľného času Varín.
Každý prvý pondelok v mesiaci v čase od 18.3o hodiny bol v Dome Matice slovenskej na
Hrnčiarskej ulici „deň otvorených dverí“. Matičiari ponúkali možnosť preštudovať si
historickú i súčasnú literatúru, vo fotodokumentoch sa zoznámiť s historickým Varínom,
pozrieť si stálu expozíciu – Dedičstvo našich otcov, DVD z činnosti Miestneho odboru
Matice slovenskej a prečítať si Slovenské národné noviny.
V pondelok 25. apríla o 10.oo hodine sa začal výlet členov – veľkonočný výstup pod Suchý.
V dňoch 17. – 20. apríla a 25. – 30. apríla sa konala akcia Prebúdzanie jari s mnohými
exponátmi týkajúcimi sa hlavne Veľkej noci a veľkonočných tradícií.
15. júla si varínski matičiari pripomenuli výročie zvrchovanosti Slovenskej republiky, kde
kultúrnym programom prispela dychová hudba Varínčanka rôznymi skladbami. Programom
sprevádzal Mgr. Karol Tichý.
30. decembra sa členovia zúčastnili výstupu na chatu pod Suchým. Výstup bol už tretím
v poradí.
Výlety matičiarov:
1.5. – Vršatec, 29.5. Fačkovské sedlo-Vyšehrad-Nitrianske Pravno, 26.6. – Železné,
Chabenec, Chopok, Jasná, 24.7. Banská Štiavnica-Sitno, 21.8. – Podbanské, Kamenistá,
Bystré sedlo, 26.8. – 30.8. – Rakúske Alpy – národný park Hohe Tauern, Glossglockner
a okolie, 2. 10. – Stankovany, Šíp, Dierová.
Dobrovoľný hasičský zbor vo Varíne
Tento rok sa neuskutočnil tradičný pochod masiek obcou, nakoľko budova hasičskej zbrojnice
bola v rekonštrukcii.
V sobotu 5. marca sa v kinosále kultúrneho strediska uskutočnila „fašiangová zábava“ spojená
s pochovávaním basy. Členovia hasičského zboru ako aj zúčastnení občania Varína sa tak
rozlúčili s obdobím fašiangov.
Dňa 22. 3. sa v okolí varínskeho autocampingu rozšíril menší požiar, ktorý sa vďaka
priaznivému vetru rýchlo šíril ďalej. Hneď po nahlásení sa na miesto dostavil pán Peter Noga,
ktorý bezprostrednou reakciou hneď požiar zlikvidoval. Požiar vznikol následkom
nepozornosti – pravdepodobne odhodením cigaretového ohorku do suchej trávy.
30. apríla sa vo farskom kostole uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti oslavy sv.
Floriána – patróna hasičov (4. 5.). Zúčastnili sa jej aj hasiči z obcí – Dolná Tižina, Terchová,

Krasňany, Lutiše, Mojš, Lysica a Nededza. Spolu s bratmi priniesli obetné dary – symboly
hasičstva – prúdnicu, prilbu a najdôležitejšiu potrebu hasičov – vodu.
Oslavu Veľkej noci začali hasiči strážou pri Božom hrobe na Veľký piatok 22. apríla. Na
Bielu sobotu sa striedali v strážení s bratmi hasičmi z Krasnian, vo večerných hodinách
organizačne zabezpečovali slávnostný sprievod Obcou Varín po obrade Vzkriesenia.
Urbárska obec Varín
Výbor a zamestnanci Urbárskej obce Varín svoju činnosť zamerali hlavne na prípravu
porastov na zimu. Plánovanú ťažbu ukončili a pokračujú ťažbou stromov napadnutých
škodcami, taktiež pracujú na ochrane mladých stromčekov proti ohryzu.
Veľmi dôležitou časťou činnosti výboru v roku 2011 bolo ukončenie výstavby „Protipožiarnej
cesty Rázsochy“.
V priebehu augusta a hlavne septembra poverení členovia vedenia Urbárskej obce
spolupracujú s našimi urbárnikmi na preukazovaní vlastníctva urbárskych hlasov, t.j. podielov
na majetku urbáru, tentokrát na podiely v lese.
Výsledkom bude zapísanie podielov na listy vlastníctva prostredníctvom komisie ROPEu
v Obci Varín. Plán sa však nesplnil, nakoľko termín bol veľmi krátky a úloha veľmi náročná.
Klub telesne postihnutých vo Varíne
Dňa 4. marca 2011 sa členovia klubu miestnej organizácie telesnej postihnutých stretli
v Pizzerii „U babky“ na výročnej schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť za predchádzajúci
rok.
K 31. 12. 2010 mala organizácia 39 členov, na výročnej členskej schôdzi sa rozrástla
o ďalších štyroch. Aktuálne v roku 2011 členskú základňu tvorilo 43 členov.
Rokovania sa zúčastnilo 36 členov organizácie. Medzi sebou privítali predsedníčku Krajského
centra telesne postihnutých p. Máriu Antalovú, predsedu okresného centra pána Jozefa
Capeka, predsedníčku sociálnej komisie Obecného zastupiteľstva vo Varíne pani Ľudmilu
Porubčanskú. Starosta obce pán Miroslav Williger sa z dôvodu služobnej cesty mohol
zúčastniť iba časti rokovania.
Správu o činnosti organizácie predniesol jej predseda pán Alojz Zajac, ktorý tiež skonštatoval,
že všetky úlohy, stanovené na rok 2010, boli splnené. Členovia si okrem iného v minulom
roku pripravili mikulášsky večierok, oslávili 90-tiny najstaršej členky pani Rozálii Gáborovej
a teiž nezabudli na tých, ktorí ich rady už navždy opustili.
Pani Antalová oboznámila prítomných s novinkami v sociálnej oblasti, možnosťami využívať
niektoré výhody – príspevok na benzín na motorové vozidlo, možnosti kúpeľnej liečby
a rekondičných pobytov a tiež upozornila na platnosť preukazov ZŤP.
Členovia organizácie si v družnej debate odovzdali svoje skúsenosti a rady a poďakovali
vedeniu obce za finančnú pomoc.
1. októbra – sa v reštaurácii Autocampingu o Varín zišli členovia varínskej základnej
organizácie telesne postihnutých. Organizácia má 42 členov. Výbor predniesol krátku správu
o činnosti, ktorá sa uskutočnila od poslednej výročnej schôdze a po nej si členovia minútou
ticha a uctili pamiatku jedného zosnulého člena. Prijali členstvo ďalších dvoch občanov
a posedenie ukončili vystúpením hudobníkov, ktorí sa tu zastavili zo svadby.
Jaskyniarsky klub vo Varíne
Jaskyniarsky klub Varín si v roku 2010 pripomenul 10 rokov svojej existencie.
Dejiny speleológie vo Varíne však siahajú omnoho ďalej, až do roku 1959, keď skupina
varínskych horolezcov zložení Ondrej Bugáň, Ivan Cvacho, Fero Androvič a Ondrej
Mestický prvýkrát zostupuje do Strateneckej priepasti. Táto skupina sa neskôr pripája ku

geomorfológovi Ľubomírovi Viliamovi Prikrylovi, ktorý začína vykonávať profesionálny
prieskum v Malej Fatre. V tomto zložení pracujú ako spelelogický krúžok pri Považskom
múzeu. Skúmajú v Strateneckej a Krivánskej priepasti, Kukurišovej a Kryštálovej jaskyni.
Vyhotovujú aj prvé mapy z týchto jaskýň. Začínajú sondovať v Belských vyvieračkách, kde
sa im podarí postúpiť 8m do výtokovej šošovky. Strelecké práce vtedy zabezpečuje podnik
Lom a vápenka Varín. Skúmajú aj v jaskyniach Bradlového pásma v okolí Lysice. Krúžok
pracuje až do začiatku 70-tych rokov. prieskumných akcií, ktoré organizuje krúžok sa
zúčastňuje aj mnoho ďalších občanov Varína a okolia. Po jeho zániku ostáva aktívny z tejto
skupiny iba Ondrej Bugáň. Ako pracovník ochrany prírody zostupuje do mnohých
významných jaskýň a priepastí na Slovensku a v zahraničí. Spomeniem aspoň Barazdaláš,
Silická ľadnica a Kraľovianske jaskyne. V roku 1970 spolu s Vojtechom Bukovinským
vyhotovujú a osadzujú prvý uzáver na Kryštálovej jaskyni v Malej Fatre. Jaskyňa je
významná výskytom kryštálov kalcitu. Zúčastňuje sa jaskyniarskeho týždňa v Štefanovej v
roku 1970. V rámci týždňa sa uskutočňuje zostup a zameranie Krivánskej priepasti. Tejto
akcie sa zúčastňuje aj Ondrej Bugáň. Za svoju činnosť pri prieskume Malej Fatry je ocenený
čestným uznaním Slovenskej speleologickej spoločnosti. Ďalším významným medzníkom vo
varínskej speleológii je vznik jaskyniarskej pracovnej skupiny Minotaurus na čele s Edom
Piovarčim v roku 1980. Táto skupina znova rozbieha prieskum v Malej Fatre na plné obrátky.
Najskôr samostatne a neskôr ako súčasť Oblastnej skupiny 16 Terchová, ktorá sa neskôr
premenuje na Speleoklub Malá Fatra. Táto partia má hlavný, alebo významný podiel na
objave a prieskume malofatranských fenoménov ako sú Kukurišová a Stará Stratenecká
jaskyňa, Stratenecká a Krivánska priepasť a Medvedia jaskyňa vo Vrátnej doline. Sú aktívni
aj pri organizovaní potápačského prieskumu v Jaskyni nad vyvieračkou vo Vrátnej. V
Krivánskej priepasti zostupujú do hĺbky 75m a farbiacou skúškou dokazujú existenciu
hydrologického systému s najväčším prevýšením /960m/ vo vtedajšom Československu.
Treba pripomenúť aj účasť na čistení studne na hrade Strečno a prepojení Demänovskej
jaskyne slobody a mieru. Organizujú výpravy aj do zahraničia, hlavne do krasových oblastí
Rumunska. Koncom 80- tych rokov sa v rámci tejto partie začína etablovať aj naša generácia.
Zúčastňujeme sa významných akcií - ako napr. druhý farbiaci pokus v Krivánskej priepasti,
prieskum Belských vyvieračiek, Medvedej jaskyne č. 2. , priepasti Kortmanka v Strážovských
vrchoch a čistenie hradnej studne. Spolu so staršími kolegami /Edo Piovarči, Jaroslav Ďugel,
Ján Hlávka, Michal Hanus znova oživujeme speleologický prieskum v Malej Fatre. Postupne
sa pripájame v zložení Pavol Cvacho, Ján Nemček, Jaroslav Adamčík, Peter Cáder, Miloš
Cvacho, Peter Martynek, Rastislav Cvacho a Milan Ďugel.
Pracujeme v Priepasti na Kraviarskom, sonde č.8. a č.9., Kukurišovej jaskyni, Starej
Strateneckej jaskyni, Medvedej č.2., Jaskyni nad vyvieračkou, Strateneckej a Krivánskej
priepasti. Popri činnosti v teréne osadzujeme vlastnú vývesnú skrinku na námestí vo Varíne a
budujeme klubovňu v areáli TJ. V rámci Speleoklubu Malá Fatra si vytvárame vlastnú
varínsku sekciu, čo nakoniec vyústi do vzniku Jaskyniarskeho klubu Varín. V roku 2000 je
náš klub oficiálne schválený na valnom zhromaždení Slovenskej speleologickej spoločnosti
vo Svite. Ako samostatný klub pokračujeme v prieskume v priepastiach na Prostej, kde
dosahujeme hĺbku 22 m. Zameriavame Krivánsku priepasť a Priepasť neprajníkov v masíve
Malého Kriváňa. Začíname prieskum v oblasti Javoriny a Suchého,tu v Priepasti pána Caloina
postúpime do hĺbky 25 m a objavujeme 6 menších jaskýň. Z nich ja zaujímavá Tomaňová
jaskyňa. V auguste, v čase najväčších horúčav, v nej nachádzame chodbu zaľadnenú v celom
profile Vo Vrátnej doline sa nám podarí nájsť nové časti Medvedej jaskyne č.2. a spojenie s
Medveďou jaskyňou č.1. Dokazujeme tak existenciu systému Medvedích jaskýň. V
Kraľovianskom krase sa venujeme prieskumu jaskýň v starom železničnom tuneli a
Kraľovianskych jaskýň v starom lome. V rámci našej činnosti organizujeme prieskumne akcie
aj do iných krasových oblastí - oblasť Harmanca, Liskovej, Rajeckých Teplíc a Nízkych

Tatier. Svoju činnosť pravidelne každý rok prezentujeme na Speleomítingu vo Svite vlastnou
filmovou tvorbou a panelovou dokumentáciou. Na tomto stretnutí slovenských a zahraničných
jaskyniarov sme boli ocenení za náš príspevok o Medvedej jaskyni vo Vrátnej doline.
Po desiatich rokoch môžeme zhodnotiť založenie nášho klubu ako krok správnym smerom
ako dobré pokračovanie tradície varínskej speleológie.
Rehoľné sestry vo Varíne
„Keď sme sem prichádzali, osivo sme niesli na siatia a keď odchádzame, veríme, že vo
Varíne i naďalej Boh rozsieva v srdciach ľudí svoje požehnanie.“
Píše sa rok 1991. Do farnosti Varín prichádzajú sestry z rehoľnej spoločnosti Congregatio
Jesu, ľudovo nazývané aj Anglické panny. Príchodom nadväzujú na účinkovanie svojich
predchodkýň v rokoch 1968 – 1970. Prvé miesto na bývanie im v bytovom dome na Školskej
ulici poskytla rodina Žaloudkovcov. Odtiaľ sa sestričky presťahovali do zrenovovaných
priestorov budovy starej školy pri kostole, ktorá sa však po veľkej rekonštrukcii v roku 2007
stala domovom starších a bezvládnych. V súčasnosti má v nej sídlo Zariadenie
opatrovateľskej služby. Z toho dôvodu sa sestričky opäť sťahovali, tentoraz do bytu v novej
bytovke na Ulici Jozefa Martinčeka.
V miestnej rehoľnej komunite, ktorá vo Varíne v roku 1991 vznikla, sa počas dvadsaťročného
pôsobenia vystriedalo veľa sestier. Vždy tvorili dvoj- až päťčlenné spoločenstvo.
Z rozhodnutia provinciálnej predstavenej bola s platnosťou od 1. Augusta 2011 komunita
sestier vo Varíne zrušená.
Prítomnosť sestier medzi nami bola obrovským obohatením nielen pre Varínčanov, ale i pre
celú varínsku farnosť. Ich pôsobenie malo veľmi široký záber. Bola to pedagogická
a katechetická práca v škole, práca s deťmi a mládežou vo voľnom čase, nenahraditeľná
služba v sociálnej oblasti, starostlivosť o ťažko chorých. Išlo o obetavú, mravčiu prácu, pri
ktorej sa nepozeralo na hodinky ani na to, či je deň alebo noc. Obetovali za nás nielen dobré
skutky, ale cez mnohé modlitby vyprosovali požehnanie pre celú farnosť.
Silu na zvládnutie všetkých náročných úloh čerpali sestričky predovšetkým z modlitby, ale aj
z prekrásnej prírody, ktorou je naša obec obklopená. Milovali a v rámci možností zdolávali
okolité kopce, nadchýnali sa krásou lesov, stromov, kvetov.
So sestričkami sme vo Varíne prežili 20 rokov. Zanechali hlboké stopy v našich rodinách,
v srdciach detí, medzi mladými. Chýbajú i starším a chorým, pre ktorých si vždy našli čas
a milé slovo.
Pôsobenie sestier vo varínskej farnosti:
1991 – sestry Blanka, Joha, Bonfília
1993 – sestry Magdaléna, Stanislav, Maximiliána
1997 – sestry Vianea, Salome, Maristella
1999 – sestry Anita, Mariana, Zuzana, Rafaela, Marcela
2000 – sestra Michaela
2001 – sestry Veronika a Rachel
2003 – sestra Tadea
2004 – sestry Noemi a Salezia
2006 – sestra Faustína
2007 – sestry Margaréta, Alžbeta
2008 – sestra Milada
2009 – sestra Konzoláta
2010 – sestry Rút a Monika.

Varínske kapely
Hudba je prejavom srdca. Nie je podstatné, kde ju počúvame, ale je dôležité vnímať ju
srdcom.
V sobotu 24. Septembra 2011 sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne odohral jeden veľký
koncert pod názvom „O5 zapojení“.
Vystupovali v ňom všetky hudobné skupiny, ktoré od 70-tych rokov minulého storočia boli
hudobne činné vo Varíne a okolí. Predstavili sa kapely ako Kozmos, Varínčanka, Present,
Forte, Retro, The Stars, Melodic Maurus. Spoločne dokázali navodiť atmosféru, aká vo
Varíne už dlho nebola. Bolo cítiť spolupatričnosť, spomienky a hlavne úsmevy na každej tvári
ľudia sa bezprostredne zabávali, spievali piesne, ktoré ešte stále nestratili na rytmickosti
a popularite. Na ľuďoch bolo vidieť, akí skutočne srdeční dokážu byť. Veľká vďaka patrí
Jankovi Androvičovi, ktorý prišiel s týmto nápadom, ale aj Miestnemu kultúrnemu stredisku
vo Varíne, respektíve p. Kataríne Schmidtovej, ktorá vychádzala v ústrety ako len mohla
a tiež p. Robovi Lopušanovi za vytlačenie propagačných materiálov a v neposlednej rade
Karolovi Tichému, ktorý celý program sprevádzal slovom.
Správa Národného parku Malá Fatra Varín
Správa národného parku Malá Fatra Varín patrí pod Štátnu ochranu prírody SR so sídlom
v Banskej Bystrici, je príspevková organizácia a zároveň rezortná organizácia Ministerstva
životného prostredia SR.
V roku 2011 mala 16 zamestnancov na nasledovných pozíciách: riaditeľ Správy NP Malá
Fatra, technicko - administratívny pracovník, botanik, krajinár, poľnohospodár, lesník, dvaja
zoológovia, traja pracovníci environmentálnej výchovy a 5 strážcov.
Čistenie Váhu medzi Vrútkami a Strečnom.
Aktivitu zorganizovalo Občianske združenie Turistický štvorček Teplička nad Váhom
v dňoch 2. až 4.4.2011. Pri realizácii tohto projektu spolupracovali s viacerými neziskovými
organizáciami zo Žiliny a okolia (Fatranský spolok, Divadlo na hojdačke, TJ Sokol Žilina,
Kumakokra, Stanica Žilina – Záriečie, Preles, Prales ai.), s dotknutými obcami a inštitúciami
verejnej správy (Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody vo Varíne ai.).
Tento rok sa rozhodli vyčistiť brehy rieky Váh medzi Vrútkami a Strečnom a brehy rieky
Rajčianka v oblasti Žilina – Závodie, vyzbierať aj nánosy smetí, ktoré sú priamo v tokoch
týchto riek. Popri tejto činnosti bolo cieľom aj neformálne vzdelávať najmä mladých ľudí
v oblasti environmentálnej výchovy a propagovať myšlienky zdravého životného prostredia
a trvaloudržateľného rozvoja v žilinskom regióne. Pracovníci z našej organizácie sa zúčastnili
čistenia v sobotu 3.4.2011.
Deň Zeme
29.4.2011 - čistenie Prírodnej pamiatky Krasňanský luh, ktorá je súčasťou územia európskeho
významu Varínka pri príležitosti Dňa Zeme. Popri toku Varínky sa v obci Krasňany za účasti
pracovníkov Správy Národného parku Malá Fatra Varín, žiakov 9.A a 9.B triedy ZŠ Varín,
žiakov I. stupňa ZŠ v Krasňanoch, a študentov študijného odboru Stráž prírody zo Žilinskej
univerzity v Žiline vyzbieralo cca 150 vriec odpadu. Firma T+T a.s. zo Žiliny nám
sponzorsky poskytla dva kontajnery o objeme 10m3 na odpadky a 100 ks plastových vriec,
Obec Krasňany zasa malotraktor na odvoz vriec ku kontajneru. Za 4 hodiny práce sa vyčistilo
6 ha územia pozdĺž rieky Varínka a odviezli sa dva plné kontajnery odpadu.
Deň karpatských parkov
24.5.2011 sa uskutočnila v Žiline na Hlinkovom námestí informačná kampaň pri príležitosti
oslavy karpatských parkov, súčasťou ktorých je aj NP Malá Fatra. Mesto Žilina nám
bezplatne poskytlo verejné priestranstvo a drevený stánok, kde si okoloidúci mohli zobrať

propagačné materiály o chránených územiach, pozrieť preparáty orla skalného či vydry
riečnej, dozvedieť sa o druhoch rastlín a živočíchoch, ktoré sa vyskytujú v našom území, čo je
NATURA 2000 a pod. Pri infostánku sa zastavilo asi 200 ľudí, od najmenších až po
dôchodcov.
Deň národných a európskych parkov
21.5.2011 sme pri príležitosti Dňa národných a európskych parkov zorganizovali v spolupráci
s Fatranským spolkom a Penziónom Muráň zo Štefanovej akciu, ktorej cieľom bolo priblížiť
význam chránených území prostredníctvom čistenia turistických chodníkov. Jedna skupinka
tvorená zväčša malými deťmi čistila časť NCH Diery po Podžiar, druhá turistický chodník
Podžiar – Boboty – Tiesňavy. Zvyšok upratovali okolie Informačného strediska.
Múzeum slovenskej dediny (skanzen) v Martine
11.9.2011 - Všetko nám dáva matka príroda, akcia pre verejnosť. Správa NP Malá Fatra mala
k dispozícii výstavu Druhy európskeho významu na Slovensku, aktivitu poznávanie
a priraďovanie stôp živočíchov pre deti aj dospelých spolu s tvorivou dielňou. Aktivitu
zrealizovali dvaja pracovníci Správy NP Malá Fatra v nedeľu.
3.11.2011 EKOPLAGÁT Žilina
K podujatiu boli zaslané tri tlačové správy. 4.8.2011 – prvá tlačová správa o konaní sa
podujatia EKOPLAGÁT 2011 ŽILINA, informovala o podmienkach účasti a termínu
uzávierky súťaže, druhá TS bola zameraná na počet prihlásených autorov a krajín a počet
prác, tretia bola informácia o víťazných prácach.
Prednášková činnosť: Pred začiatkom školského roka sme aktualizovali Ponukové programy
pre materské a základné školy. Na začiatku školského roka sme prostredníctvom Mestského
úradu - ŠU v Žiline, Obecného úradu - ŠU vo Varíne a v Belej rozposlali jednotlivé ponukové
listy aj s informáciou o plánovaných aktivitách, prednáškach, výstavách v najbližšom období.
Aktuálne ponuky boli priebežne rozposielané prostredníctvom týchto úradov.
Ponukový list pre MŠ obsahuje tieto témy: orol skalný, lesné plody a listy, vlk dravý, lesné
zvieratká, medveď hnedý, žaby. Environmentálne programy pre ZŠ obsahujú ponuku týchto
programov a tém: ochrana prírody, NATURA 2000, Národný park Malá Fatra, medzinárodná
ochrana biodiverzity, odpady, lesné plody, chránené živočíchy v Malej Fatre, vtáčia
kriminalita, liečivé rastliny, orol skalný, netopiere, vlk dravý, žaby, medveď hnedý.
Za rok 2011 sa rôznych aktivít ŠkOP Varín zúčastnilo celkovo 3691 účastníkov.
Z toho počtu bolo uskutočnených 55x prednášok, environmentálnych aktivít pre MŠ, ZŠ, SŠ,
špeciálne školy a odborné prednášky pre učiteľov, rodičov, turistov celkovo v počte 1529
žiakov a dospelých. Uskutočnil sa 3x sprievod pre žiakov, pre členov ÚNSS a SRO
a účastníkov seminára prostredníctvom CEA Trenčín, celkovo 100 ľudí. Zrealizovali sme
viaceré aktivity zamerané na čistenie prostredia od odpadkov a terénne aktivity za účasti 355
ľudí. Pre verejnosť sme zrealizovali 6 podujatí pri príležitosti významných dní celkovo
v počte 1707 účastníkov, ktoré sa konali napr. v Štefanovej, Nám. A. Hlinku v Žiline,
Múzeum slovenskej dediny (skanzen) v Martine, v PGU v Žiline.
Varínski lukostrelci
Lukostrelci začali svoju sezónu v roku 2011 dňa 7. mája, kedy sa zúčastnili druhého kola
Grand Prix v Hodoníne, kde opäť zabodovanie a domov priniesli tri medaily.
V sobotu 18. júna sa vo Varíne stretla európska lukostrelecká špička na 6. kole pretekov
Grand Prix. Pod Jedľovinou, v okolí Chaty Fatranka, si mušku vyskúšalo nielen 126
lukostrelcov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ale aj mnoho ďalších nadšencov tohto
športu. Varínsky klub reprezentovali Jozef Ďugel ml., Ján Bugáň, Marek Bugáň, Matej Šutý,
Lukáš Chobot, Timotej Žák a Štefan Zicho ml., ktorý víťazstvom v kategórii TRLB kadet
získal potrebný počet bodov na kvalifikáciu na majstrovstvá sveta. Števko sa svojimi výkonmi
radí medzi najúspešnejších stredoeurópskych pretekárov.. Organizácia pretekov bola

zahraničnými účastníkmi hodnotená na jednotku, čo potvrdila aj samotná lukostrelecká
federácia, ktorá udelila varínskemu klubu päť hviezdičiek. Za posledných päť rokov nedostal
takéto hodnotenie žiaden iný klub. O tom, že varínski lukostrelci patria k slovenskej špičke
hovorí aj fakt, že z piateho kola Grand Prix v Mrlínku na Morave si domov priniesli tri zlaté
medaily. V lete a na jeseň ich čakajú ďalšie súťaže a 15. októbra budú hostiť svojich súperov
doma vo Varíne na druhom ročníku preteku O zlatý šíp.
Varínski lukostrelci sa v roku 2011 stali majstrami Slovenska. Počas prvého októbrového
víkendu – 1. a 2. októbra 2011 sa v Pezinku konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v lukostreľbe. Náš lukostrelecký klub si počínal opäť úspešne – majstrami sa stali Timotej
Žák a Štefan Zicho, tri druhé miesta získali Filip Hollý, Pavol Brasso, Matej Cibuľka. 15. –
16. októbra sa konali preteky vo Varíne, ktorých sa zúčastnilo 140 pretekárov zo Slovenska,
Česka, Poľska a Maďarska v 3D lukostreľbe. V lesoch pod Jedľovinou bolo rozmiestnených
28 terčov, celkovým víťazom sa stal Igor Zajac z Bratislavy, za ním Varínčan Timotej Zák
a Poliak Tadeusz Boronský.
Počas prázdnin sa členovia zúčastnili pretekov v družobnom poľskom mestečku Toszek.
Pretek pozostával z dvoch časti: nočný na osvetlenom hrade a druhý cez deň. Súťažilo 19
pretekárov z Varína a 26 pretekárov z Toszeka. Hlavnú cenu „Zlatú kačku“ získal najlepší
strelec Janko Bugáň.
10. septembra 2011 sa lukostrelci zúčastnili 7. Kola Grand Prix v Jaworze, kde patrili
k najlepšie strieľajúcim klubom. Domov priniesli 12 medailí – z toho 4 zlaté, za prvé miesto
medzi mužmi Janko Bugáň, Timotej Žák, Štefan Zicho a Michaela Bugáňová medzi deťmi.
Skupinu chlapcov vyhrali celú, pritom pretekov sa zúčastnili Poliaci, Slováci, Česi, Maďari,
Rusi a Bielorusi.
V dňoch 15. – 16. októbra sa viac ako 140 pretekárov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska
zišlo vo Varíne kvôli pretekom v 3D lukostreľbe v samostatných pretekoch aj v skupinách.
V lesoch Pod Jedľovinou mali rozmiestnených 28 terčov, a tak výsledok nezávisel iba od
presnej mušky, ale strelec musel mať aj dobrú kondičku. Celkovým víťazom sobotňajšieho
preteku sa stal Igor zajac z Bratislavy a za ním sa umiestnil Timotej Žák z Varína a Poliak
Tadeusz Boronský.
Varínski lukostrelci patria medzi slovenskú špičku – pravidelne sa na súťažiach umiestňujú na
popredných miestach. Medzi mužmi získal tretie miesto Jozef Ďugel ml., štvrté a piate miesto
obsadili Ľubomír Kabatiar a Ján Bugáň. Medzi ženami získala tretie miesto Monika
Bugáňová. V kategórii junior obsadil prvé miesto Filip Hollý a druhé Timotej Žák.
Najúspešnejšou varínskou skupinou boli kadeti. Vo svojej kategórii boli na stupni víťazov iba
Varínčania – 1. Jakub Rafajdus 2. Tibor Kabatiar 3. Števko Zicho.
V najmladšej chlapčenskej kategórii obsadil prvé miesto Matej Šutý a tretie Frederik Former.
V dievčenskej to bola Miška Bugáňová. V nedeľu pretekali skupiny, pretekov sa zúčastnilo 9
družstiev. Najlepšiu mušku malo družstvo Vila Diana z Bratislavy, druhí boli lukostrelci
z Rajeckej Lesnej a tretí Poliaci.
Telovýchovná jednota Fatran Varín – varínsky futbal
Mladší žiaci hrali v 2. lige Sever. Viacero zápasov im v jesennej sezóne nevyšlo.
S Tvrdošínom prehrali doma 0:4, v Belej prehrali 0:9, v Trstenej prehrali 1:4, so ZA Slimáčik
prehrali 2:3 a v Rajci uhrali remízu 3:3.
Starším žiakom sa stále darilo dosahovať dobré výsledky. Po 9. kole sa dostali na 2. miesto za
vedúcou Oravskou Jasenicou. S Tvrdošínom prehrali 2:4, v Belej vyhrali zaslúžene 5:1,
v Trstenej vyhrali 3:2, so ZA Slimáčik vyhrali 1:0 a na záver prehrali v Rajci 3:1. Na konto
získali 21 bodov za 7 výhier a 2 prehry. Starší žiaci hrali druhú ligu a stále sa držali na špici
tabuľky. Po ukončení jesennej časti súťaže sa mladší žiaci umiestnili v tabuľke na druhom
mieste s 30timi bodmi.

Dorast vyhral tri zápasy zo štyroch. V 6. kole zvíťazili u nováčika zo Súľova jasným
výsledkom 5:0, v siedmom kole privítali doma Kolárovice, s ktorými zvíťazili 5:2. V 8. kole
prehrali s Višňovým 2:1 a v Dolnej Tižine vyhrali 1:0. Po deviatich odobratých kolách sa
dorastenci dostali na tretie miesto s 5-bodovou stratou na lídra z Dolnej Tižiny. Dorastenci
v tabuľke v roku 2011 skončili na treťom mieste s 29 bodmi.
Dospelí – A mužstvo: Tím dospelých začal svoje účinkovanie v 1. triede dosť rozpačito. Po
štyroch zápasoch mali na konte 2 body z 12tich možných. Po domácej prehre v prvom kole
s Rajeckými Teplicami odštartovalo mužstvo sériu výhier výhrou so Zástraním. Nakoniec
získali 18 bodov a v tabuľke sa dostali na 4. miesto so stratou 10 bodov na lídra súťaže.
Najlepšími strelcami tímu boli Marek Kadrliak a Martin Lopušan.
Celkovo je v tíme 20 hráčov s vekovým priemerom 22 rokov. Trénerom dospelých je Karol
Šulgan.
V jesennej súťaži futbalisti odohrali viacero dobrých, ale aj priemerných stretnutí. Muži
ostávajú v tabuľke na 14tom mieste s počtom bodov 8, dorastenci na druhom mieste s 27
bodmi a žiaci na 13tom mieste so šiestimi bodmi.
Po ukončení jesennej časti súťaže skončilo varínske mužstvo na 4tom mieste v tabuľke
s 20timi bodmi.
Zo staršej histórie obce
Váh a pltníctvo v okolí Varína
Váh je najdlhšia slovenská rieka. Tečie od Tatier smerom na západ a pri Žiline sa otáča na
juh. Vzniká v Kráľovej Lehote sútokom dvoch menších riek – Bieleho a Čierneho Váhu. Tu
je jeho nadmorská výška 665 m. Biely Váh pramení pod Kráľovou hoľou v Nízkych Tatrách.
Nadmorská výška v Komárne, kde Váh ústi do Dunaja je 106,5 m.
Varín ťažil z výhodnej polohy na krajinskej ceste a tiež vodne ceste po Váhu. Vo Varíne, ako
v meste, kde sa konali trhy a jarmoky bola mýtna stanica – nachádzala sa pod Hradom Varín
/Starý hrad/. Tu bol aj brod cez Váh, spájajúci Varín s Turcom
Cestu vedúcu cez Varín – hradskú – dala v roku 1840 postaviť župa. Smerovala popri
katolíckom kostole do obce. V obci bola tiež prepriahacia stanica pre cestujúcich konskými
povozmi smerom do Poľska. Vo Varíne žilo podstatne viac obyvateľov ako v okolitých
dedinách, a teda Varín bol predurčený na úlohu ekonomického centra celej Varínskej doliny.
Dôležitú dopravnú tepnu tvorí rieka Váh, lebo pred vznikom železničnej dopravy sa po ňom
prepravovalo plťami nielen drevo, ale aj drevené polotovary, syry, oštiepky a rôzny iný tovar
vyrábaný našimi predkami.
Regulácia Váhu, úprava Radinových lúk, výstavba prístavu pre pílu OFA sa v roku 1861 už
realizovala na náklady mestečka Varín. Väčšie regulačné práce na Váhu v rokoch 1908 –
1914 sa uskutočnili za pomoci štátnej subvencie. V prvej etape sa vybudovali hrádze
a upravili brehy, v druhej sa reguloval tok. V roku 1873, počas jednej z najväčších povodní,
príval vody zničil násypy, brehy a cesty k píle OFA a tiež brod pod Hradom Varín. Ďalšie
povodne boli v roku 1894 a 1903 a vtedy boli zatopené pozemky a polia v Nezbudskej Lúčke,
vo Varíne pod Radinovými lúkami, pod železničným mostom až po Mojš. V tom čase boli vo
Varíne dva prístavy. Jeden bol východne od sútoku Varínky a Váhu. V ňom pltníci
zhotovovali plte, nakladali tovar a tiež prepravovali ľudí na druhú stranu rieky. Zastavovali sa
v ňom tiež pltníci z Oravy, Liptova a Turca, aby si oddýchli, uvarili jedlo a prenocovali.
Oddych bol pre nich potrebný, pretože po prekonaní náročných úsekov Vrchhorová,
Prilátková, Vytririť, Margita a Besná boli veľmi vyčerpaní. Prístav bol majetkom Varína,
neskôr ho odkúpil podnikateľ židovskej národnosti Ing. Engel.
Pltníci neboli iba z Varína, ale aj z okolitých obcí – Dolnej Tižiny, Strečna a Mojša.
Splavovali drevo k píle, do Celulózky v Žiline, do Považskej Teplej, Serede a Komárna. Plte

si zhotovovali sami na plťoviskách na Orave v Záskalí, v Liptovskom Hrádku, v Turanoch,
Sučanoch a vo Varíne. Na kratšie vzdialenosti sa vyrábali menšie plte – jedinka a dvojka, na
dlhšie trasy zväzky – dve spojené plte. Na zväzku sa prepravoval tovar väčších rozmerov
a obsluhovali ho dvaja pltníci – predník a zadník. Plť riadili pomocou vesiel, hákov,
drevených špicov, kotvy. Plte sa navzájom upevňovali húžvou /lanom/ k bukovým kolom. Na
plti bol prístrešok, na niektorých bolo pred ním ohnisko. Pltníci mali v prístrešku zásoby
potravín, riad, odevy a ďalšie náradie. Keď im počas plavby niečo pochybilo, bolo zvykom
ísť do varínskych krčiem, hlavne do prepriahacej stanice – Kamenice a tu zásoby doplniť,
prípadne sa aj potúžiť. Zatiaľ ostatní členovia – zadníci a pomocníci pripravovali večeru
a miesto na spanie.
Plte sa plavili v tzv. transportoch, ktorý tvoril zväzok 10-14 pltí. Tieto sa v stanovenom
poradí, asi v päťdesiatmetrových odstupoch spúšťali na vodu. Večer ich na vhodnom mieste
zakotvili.
Drevené klady sa do varínskych píl dovážali plťami, pretože doprava bola najlacnejšia
a najbližšie k spracovateľovi. Po pristáti museli pltníci za každú plť zaplatiť tri až päť grošov.
Z Váhu potom plte vyťahovali ťažnými koňmi a klady rozvážali do jednotlivých píl. Vo
Varíne bolo v tom čase päť píl:
- Píla OFA – bola najväčšia,
- Varínska stará píla, neskôr odpredaná Ing. Englovi, nazývaná Englova píla – mala
výborné technické vybavenie,
- Kačiakova píla – bola stredne veľká a prosperujúca,
- Bajova píla – stredne veľká, drevo sa rezalo horizontálnym spôsobom,
- Pažičanova píla.
Patrónom pltníkom bol sv. Ján Nepomucký, ktorému vďační pltníci na vysokej skale pri
Nezbudskej Lúčke vybudovali kaplnku.
Pltníctvo bolo ťažkou a nebezpečnou prácou, pri ktorej veľa pltníkov zahynulo. Najťažší úsek
bol v Strečnianskom priesmyku. Umožňovalo však zarobiť peniaze, a tak v ťažkých časoch
zabezpečiť rodinu a prežiť.

