Rok 2010
Január
5. januára – sa konal výstup na chatu Pod Suchý, ktorého sa zúčastnili varínski farníci spolu
s pánom kaplánom Mgr. Vladimírom Štefánikom.
V dňoch 13., 20. a 27. januára sa pravidelne o 13.3o hodine konalo v kinosále Popoludnie
s rozprávkou – program pre detských čitateľov.
15. januára -- sa v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne uskutočnil tradičný
ples varínskych matičiarov.
30. januára – sa od 14.oo hod v kinosále konal diskokarneval, určený malým škôlkarom a
školákom. Všetky masky boli odmenené.
Február
V dňoch 3., 10. a 17. februára sa v miestnej knižnici konali popoludnia s rozprávkou vždy so
začiatkom o 13.3o hodine – program pre detských čitateľov.
4. februára – sa konal v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne fašiangový
program pre dôchodcov so začiatkom o 15.oo hodine.
12. februára - sa v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne uskutočnil
14.varínsky ples. Do tanca hrala hudobná skupina Bonita. V kultúrnom programe vystúpili
mažoretky, ľudový zabávač a tanečnice.
25. februára – sa uskutočnilo Uznesenie č. 25/2010 z riadneho 25. (dvadsiateho piateho)
zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke
Obecného úradu vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje :
- dodatok č.1 k VZN obce 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,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2010 o podnikateľskej činnosti a určení času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Varín,
- zmenu programového rozpočtu obce pre rok 2010,
- dodatok č.1 k VZN obce č.5/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení na území obce Varín,
- odpredaj C-KN parcelné číslo 2151/217 – orná pôda o výmere 308 m2, C-KN parcela
číslo 2151/218 - orná pôda o výmere 323 m2 a C-KN parcela číslo 2151/219 – orná
pôda o výmere 495 m2 v katastrálnom území Varín Adriánovi Pažickému a Mgr.
Simone Pažickej, rod. Skuteckej v kúpnej cene 29,87 € za m2, t.j. celkom sumou
33.633,62 € na základe geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing. Milanom
Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006,
- kúpu C-KN parcelné číslo 2151/352 – zast.pl. o výmere 536 m2 v katastrálnom území
Varín od Jána Beniača v kúpnej cene nasledovne: 20% plochy v cene 11,62 € za m2 a
80% plochy v cene 13,28 € za m2, t.j. celkom sumou 6.940,46 € na základe
geometrického plánu č.177/2010, vypracovaného Ing. Máriou Koššuthovou,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 12.2.2010,
- Hlasovanie za schválenie:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy Operačný program cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy,
modernizácia budov, výstavba ihriska a inžinierskych sietí v ATC Varín“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce;

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 27.500,-EUR (predpokladaná výška celkových nákladov 550.000,-EUR),
- vypracovanie architektonickej štúdie časti Námestia sv. Floriána v úseku od
Zdravotného strediska po ulicu A. Bernoláka v cene do 3320,-EUR a poverenie
starostu rokovať so spracovateľom,
- uplatnenie pohľadávky voči firme RIASTAV s.r.o. za sanáciu trhlín v bytovom
nájomnom dome na ulici J.Martinčeka č.130 súdnou cestou,
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre 1.polrok 2010,
- predĺženie doby umiestnenia prevádzky stávkovej kancelárie FORTUNA v reštaurácii
AMFORA, Námestie svätého Floriána 347, 013 03, Varín na dobu od 1.4.2010 do
31.3.2011 s možnosťou požiadania o predĺženie stanovenej doby pre FORTUNA SK,
a.s., Karpatská 23, 811 05, Bratislava 1.
Neschvaľuje:
- zrušenie uznesenia OZ č.5/2004 v časti I. Schvaľuje, bod 3. zo dňa 20.4.2004 vo veci
schváleného Doplnku územného plánu Obce Varín Hlboké Rudy (záhradkárska
osada).
Berie na vedomie:
- informáciu starostu obce k návrhu VZN obce č.01/2010 o podnikateľskej činnosti a
určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Varín,
- informáciu starostu obce k navrhovanej 1.zmene programového rozpočtu obce pre rok
2010,
- informáciu starostu obce k návrhu Dodatku č.1 k VZN obce č.5/2009 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Varín,
- základný návrh technického riešenia a usporiadania nového cintorína v zmysle
schváleného Doplnku územného plánu obce Varín predložený projektantom.,
- informáciu starostu obce vo veci prekládky vzdušného vedenia VN a plánovaných
rozvodov NN v lokalite IBV Záhumnie, 1.etapa,
- informáciu starostu obce a zástupcu starostu obce k pripravovanej žiadosti o NFP v
rámci cezhraničnej SR-PL spolupráce pre projekt „Stavebné úpravy, modernizácia
budov, výstavba ihriska a inžinierskych sietí v ATC Varín“,
- informáciu starostu obce k navrhovanej koncepcii riešenia dopravnej situácie na
Námestí svätého Floriána,
- informáciu starostu obce o potrebe spracovania architektonickej štúdie časti Námestia
svätého Floriána v úseku od Zdravotného strediska po ulicu A. Bernoláka,
- správu starostu obce o súčasnom stave výstavby záhradných chát v lokalite Hlboké
Rudy, o schválenom Doplnku územného plánu Obce Varín a platných regulatívoch
pre výstavbu a o schválenom územnom rozhodnutí,
- spoločnú žiadosť o vybudovanie verejnej kanalizácie obyvateľov ulíc Hrnčiarska
a Májová,
- vrátenie faktúry č.9113900234 za sanáciu trhlín v nájomnom bytovom dome na ulici J.
Martinčeka č.130 dodávateľom stavby firma RIASTAV s.r.o. ako neopodstatnenú,
- oznámenie a ospravedlnenie z neúčasti na zasadnutiach OZ poslankyne Ľudmily
Porubčanskej z dôvodu dlhodobého vycestovania za hranice v čase od 18.2.2010 do
10.7.2010,
- ponuku DEXIA Banky na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania,
- žiadosť Pavla Syneka na zmenu otváracích hodín v obchodnej prevádzke na Námestí
svätého Floriána č.35,
- stanovisko Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. k nezastavovaniu vlaku č.7835 na
železničnej stanici vo Varíne,

žiadosť obyvateľov ulice Krivánska o vybudovanie cesty a verejného osvetlenia k
domom, ktoré sú skolaudované od roku 2002,
- oznámenie Vilmy Ondrušovej o otvorení prevádzky Mäsiareň na ulici A.Trizuliaka,
- žiadosť FORTUNA SK, a.s., Karpatská 23, 811 05, Bratislava 1 o predĺženie doby
umiestnenia prevádzky stávkovej kancelárie FORTUNA v reštaurácii AMFORA,
Námestie svätého Floriána 347, 013 03, Varín,
- pripomienku Ing. Mariána Androviča vo veci vysokého vstupného na obecnom plese
vo Varíne,
- pripomienku p. Ferdinanda Lopušana k správaniu sa mládeže na Námestí sv.Floriána
vo večerných a nočných hodinách a k nutnosti vybudovania kamerového systému v
tejto časti obce,
- pripomienku p. Ferdinanda Lopušana, prečo nebola počas tejto zimy vyhotovená
ľadová plocha v školskom areáli, keď boli priaznivé zimné podmienky.
Ukladá:
- opätovne požiadať Železničnú spoločnosť Slovensko a.s. o prehodnotenie svojho
rozhodnutia
o nezastavovaní vlaku č. 7835 na železničnej stanici vo Varíne z dôvodu jeho využitia
obyvateľmi obce Varín,
- na Rade školy predniesť pripomienku p. Ferdinanda Lopušana, prečo nebola počas
tejto zimy
vyhotovená ľadová plocha v školskom areáli.
Na 25. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.2.2010 bolo schválené nové Všeobecne
záväzné nariadenie obce č.1/2010 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území obce Varín.
-

Marec
6. marca – vo večerných hodinách sa v Dome Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici zišli
„drápačky peria“, aby varínskym deťom a mládeži predviedli činnosť, ktorá bola v minulosti
neodmysliteľnou súčasťou dlhých zimných večerov.
8. marca – v automobilovom závode Kia Motors, a. s. v Tepličke nad Váhom sa podujatia
s názvom „Zažite deň v Kia Motors Slovakia“ zúčastnilo až 200 žiakov ôsmeho a deviateho
ročníka základných škôl z celého Žilinského kraja, z toho 13 žiakov varínskej školy. Žiaci
spolu s predsedom vlády Slovenskej republiky a ministrom školstva pánom Jánom
Mikolajom, prezidentom spoločnosti Kia Motors Slovakia pánom In-kyu Bae a ďalšími
hosťami nahliadli priamo do výrobných hál.
17. marca – sa uskutočnil autobusový zájazd do Jablonky, ktorý usporiadalo Miestne
kultúrne stredisko vo Varíne.
19. marca – sa v rámci mesiaca knihy uskutočnilo podujatie pre malých čitateľov s názvom
„Noc v knižnici“. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže a rozprávky. Následne v knižnici aj
prespali.
Aerobické cvičenia sa konali každý utorok a štvrtok od 18.00 hod. v kinosále Miestneho
kultúrneho strediska.
Apríl
5. apríla – na Veľkonočný pondelok sa uskutočnil výlet na Chatu pod Suchým, ktorí
usporiadali členovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne.
8. apríla – v obecnej knižnici sa uskutočnila beseda so spisovateľkou Katarínou
Mikolášovou.
14. apríla – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnil koncert žiakov
hudobných kurzov so začiatkom o 16.oo hodine.

16. apríla – Základná organizácia Únie žien vo Varíne sa už dvanásty krát zapojila do
projektu Deň narcisov, členky vyzbierali 674,74 eur, žiaci základnej školy prispeli sumou
71,54 eur a žiaci základnej školy z Krasňan sumou 176,71 eur.
18. apríla – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne usporiadal valné zhromaždenie
miestneho odboru so začiatkom o 16.oo hodine v priestoroch budovy Matice slovenskej vo
Varíne za účelom voľby komisií.
29. apríla – sa uskutočnilo 26-te riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ruší:
- Bod 1.5 uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo 22/2009 zo dňa 5. 11. 2009,
- Bod 1.3 uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo 24/2009 zo dňa 29. 12. 2009,
- odpredaj pozemku parcelné číslo 1018/480 pre p. Petra Cesneka s manželkou. Predaj
pozemku bol menovanému schválený uznesením Obecného zastupiteľstva číslo
5/2005 v bode číslo 8 zo dňa 2. 6. 2005.
Schvaľuje:
- program riadneho 26-teho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- overovateľov zápisnice – p. Marián Androvič, Ing. Marián Androvič,
- zmena bodu 7, uznesenia číslo 7/2007 zo dňa 15. 11. 2007 v časti 1, náhrada za
delegovaného zástupcu Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku v zmysle
novej vyhlášky delegovaným zástupcom zriaďovateľa,
- Martina Boku ako 3. delegovaného zástupcu zriaďovateľa v Rade Centra voľného
času,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 2/2010 o umiestňovaní volebných plagátov
a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci Varín počas volebnej
kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej l,
- náklady na zariadenie novej triedy Materskej školy a mzdové náklady v celkovej sume
9 488,00 €,
- odpredaj pozemku p. Adriánovi Schniererovi parcelné číslo 1018/482 o výmere 12 m2
za cenu 13,28 eura za m2 podľa geometrického plánu,
- odpredaj pozemku p. Rastislavovi Štefúnovi s manželkou parcelné číslo 1018/480
o výmere 60 m2 v lokalite Kamence za cenu 13,28 eura za m2 podľa geometrického
plánu,
- žiadosť riaditeľky Centra voľného času vo Varíne o jednorazovú finančnú dotáciu
v sume 1500 eur pre Centrum voľného času, Štefánikova 431, Varín na
dofinancovanie lukostreleckých pretekov Česko-slovenský pohár s medzinárodnou
účasťou v katastri obce Varín.
Berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o presmerovaní dopravy z ulice Farská na ulicu Alexandra
Trizuljaka a s týmto spojený výkup nehnuteľnosti,
- informáciu starostu obce o výkupe pozemkov pod miestne komunikácie: IBV Koňhora
– Hate, odbočka z ulice Dr. Jozefa Tisu,
- informáciu starostu obce o porušovaní Všeobecne záväzného nariadenia obce číslo
15/2006 o odpadoch v oblasti vývozu komunálneho a iného odpadu do
veľkoobjemových kontajnerov fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú určené pre
záhradkárov a chatárov v oblasti horárne a na Koňhore,
- informáciu starostu obce o projekte kamerového systému,
- informáciu starostu obce o možnosti rozmiestnenia nádob na separovaný zber v obci,
- informáciu starostu obce o budovaní kanalizácie na IBV Záhumnie,

-

-

informáciu starostu obce k žiadosti p. Petra Halušku a nájomníkov bytového domu na
adrese Antona Bernoláka 831/18, 013 03 Varín o finančný príspevok na vybudovanie
kanalizácie splaškovej a dažďovej vody,
výročnú správu s účtovnou uzávierkou Zariadenia opatrovateľskej služby Varín, n.o.,
informáciu o lukostreleckých pretekoch v katastri obce Varín,
informáciu o brigádach v rámci programu Čistota obce.
Máj

3. – 8. mája – sa konala farská púť do Drážďan a Prahy, spojené s návštevou a prehliadkou
pamätihodností Prahy, Strahovského kláštora, národného parku Saské Švajčiarsko, plavbou
loďou po rieke Labe a taktiež prehliadkou Drážďan, kostola Frauenkirche, Štátnej opery
a Zwingra.
9. mája – na Námestí svätého Floriána sa uskutočnil kultúrny program venovaný všetkým
mamám pri príležitosti sviatku Dňa matiek, v programe vystúpili mažoretky, deti z materskej
aj základnej školy.
12. mája – uskutočnil sa autobusový zájazd do Jablonky, ktorý zorganizovalo Miestne
kultúrne stredisko vo Varíne.
13. mája – sa uskutočnilo 27-me mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne
so začiatkom o 16.oo hodine v zasadačke Obecného úradu vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program riadneho 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- overovateľov zápisnice – p. Karola Boku a p. Metoda Bukovinského,
- schválenie prenájmu časti pozemku parcelné číslo 1018/164 v katastrálnom území
Varín o rozmeroch 13x7 m, na ktorom je detské ihrisko v lokalite Kamence za 2
eurá/rok na dobu 10 rokov p. Pavlovi Prekopovi,
- súhlasí s použitím rezervného fondu vo výške 33 705 eur pre realizáciu inžinierskych
sietí (plynovod, vodovod, splašková kanalizácia spolu s prípojkami k rodinným
domov) v lokalite IBV Záhumnie,
- súhlas Obecného podniku služieb na kúpu úžitkového vozidla na lízing s financií
Obecného podniku služieb, s.r.o.,
- vnútorný predpis o vybavovaní sťažnosti v podmienkach obce Varín,
- komisiu obecného zastupiteľstva na vybavovanie sťažností v zložení: p. Štefan Noga,
p. Janka Zaparaníková, p. Juraj Kurnocík ako náhradník p. Marián Androvič,
Berie na vedomie:
- informáciu Ing. arch. Ľubice Koreňovej o urbanisticko-architektonickej štúdii časti
námestia parcelné číslo 132/2 až 241 katastrálne územie Varín (od Zdravotného
strediska po ulicu Antona Bernoláka).
Ukladá:
- obecnému úradu zabezpečiť obstaranie územného plánu zóny celého Námestia
svätého Floriána, Varín.
22. mája – sa v priestoroch miestnej kinosály uskutočnil 1. Varínsky majáles so začiatkom od
20.oo hodine spojený s prípitkom, večerou a o program a zábavu sa postarala žilinská kapela
Ajeto.
22. mája – v obci prebiehala akcia „Varín bude čistejší“. Občania Varína upratovali
jednotlivé ulice od Farskej, cez Trizuljakovu, Športovú a Na rybníkoch.
30. mája - Farský kostol vo Varíne je zasvätený Najsvätejšej Trojici, pri tejto príležitosti sa
konali vo Varíne hody. V popoludňajšom kultúrnom programe na Námestí svätého Floriána o
17.00 hod. vystúpil umelecký súbor v štýle "flamenco" ANDALUCIA.

Jún
4. júna – deti 1. a 4. ročníka oslavovali Deň detí. Program pre nich pripravili členovia Centra
voľného času. O 10.oo hodine sa v kinosále premietala rozprávka Alvin a Čipmankovia 2.
5. júna – sa na Chate Fatranka pod Jedľovinou vo Varíne uskutočnili Lukostrelecké preteky
so začiatkom o 10.3o hodine. O kultúrny program sa postarala country skupina Kasava.
6. júna – v rámci varínskej kultúrnej jari sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne uskutočnil
program pre deti s Máriou Podhradskou a Richardom Čanakym plný piesní, tanca a hier.
12. júna – sa uskutočnili parlamentné voľby 2010, vo Varíne sa volilo v troch volebných
okrskoch – Obecný úrad Varín, Základná škola Varín a Matica slovenská vo Varíne.
Výsledky volieb vo Varíne:

V dňoch 13. - 18. júna sa uskutočnila púť: Paríž a Tours po stopách sv. Martina. Program:
prehliadka skvostov Paríža, Louvre, zámkov na Loire, Tours - pôsobiska sv. Martina,
Versailles - sídla francúzskych kráľov.
14. júna – sa v obradnej sieni Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne stretli Varínčania,
ktorí v prvom polroku 2010 oslávili svoje okrúhle životné jubileá – 70-te, 80-te a 90-te
narodeniny. Starosta obce sa im v príhovore poďakoval za doterajší život a za všetko, čo
urobili pre svoju rodinu i našu obec. Do ďalších rokov im poprial pevné zdravie a vyjadril
presvedčenie, že ich rady a životné skúsenosti budú prospešné ich najbližším a využijú sa aj
pri ďalšom rozvoji našej obce.
15. júna – starosta obce privítal v obradnej sieni 20 najmladších Varínčanov pri príležitosti
Uvítania do života.
16. júna – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo zájazd do Jablonky pre občanov
Varína.
17. júna – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnil koncoročný koncert
žiakov hudobných kurzov so začiatkom o 16.oo hodine.
17. júna – sa v zasadačke obecného úradu konalo 28-me zasadnutie obecného zastupiteľstva
so začiatkom o 16.oo hodine.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program riadneho 28. (dvadsiateho ôsmeho) zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- overovateľov zápisnice – Ing. Jozef Kabatier, p. Juraj Kurnocík,
- výročnú správu obce za rok 2009,
- záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad,
- správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2009,
- správu hlavného audítora k Záverečnému účtu obce za rok 2009,
- použitie rezervného fondu v zmysle predloženej špecifikácie,
- zmenu programového rozpočtu obce pre rok 2010,
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok /NFP/ nasledovne: a)
predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Varín“, ktorý je
realizovaný Obcou Varín; b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP,
- program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Varín 2007-2017,
- majetkové vysporiadanie novovybudovaného plynovodu v lokalite IBV Záhumnie s
SPP-Distribúcia a.s. formou prenájmu s podmienkou odkúpenia za obstarávacie
náklady do 5 rokov a za poverenie starostu rokovať,
- zmenu Uznesenia obecného zastupiteľstva č.26/2010 zo dňa 29.4.2010 v bode 2.7, kde
sa schválená výmera pozemku na odpredaj parcely číslo 1018/482 mení z 12,0 m2 na
24,0 m2 podľa GP č.769/06,
- diétne stravovanie v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Ondreja
Štefku,
- zloženie škodovej komisie: Ing. Patrik Miho - predseda, Ing.Jozef Kabatier - člen, p.
Jozef Rovňan – člen,
- zloženie inventarizačných komisií pre vykonávanie fyzickej inventarizácie.
Berie na vedomie:

-

-

-

-

-

v rámci kontroly plnenia úloh správu hlavného kontrolóra obce a starostu vo veci
spracovania doplnku územného plánu obce v časti Námestie sv. Floriána,
v rámci kontroly plnenia úloh informáciu o opätovnom oslovení Železníc Slovenskej
republiky vo veci zastavovania zrýchleného osobného vlaku na železničnej stanici vo
Varíne,
informáciu starostu obce k výročnej správe obce za rok 2009,
informáciu starostu obce k Záverečnému účtu obce za rok 2009,
správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2009,
správu hlavného audítora k Záverečnému účtu obce za rok 2009,
informáciu starostu obce k použitiu rezervného fondu,
informáciu starostu obce k 2.zmene programového rozpočtu obce pre rok 2010,
informáciu zástupcu starostu obce k predloženiu žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2
OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci Varín“,
informáciu zástupcu starostu obce k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Varín 2007-2017,
informáciu starostu obce k majetkovému vysporiadaniu novovybudovaného
plynovodu v lokalite IBV Záhumnie s SPP-Distribúcia a.s.,
informáciu starostu obce o účtovnej závierke Obecného podniku služieb za rok 2009
so ziskom 25 337,- EUR a o rozšírení podnikateľskej činnosti,
informáciu starostu obce k programu LEADER – Oprávnené výdavky MAS pre
jednotlivé obce v rámci regionálneho združenia, o oblastiach a možnostiach čerpania
finančných prostriedkov v rámci tohto programu: Opatrenie 321 Základné služby pre
hospodárstvo a obyvateľov vidieka: - výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk (areál
MŠ, IBV Záhumnie), autobusových zastávok (zastávka Koňhora) - rekonštrukcia a
modernizácia obecných stavieb (obecný úrad, budova MKS) Opatrenie 322 Obnova a
rozvoj obcí - výstavba a rekonštrukcia miestnych ciest (ul.Krivánska, ul.A.Hlinku) výstavba verejného osvetlenia (ul.Krivánska) - výstavba vodovodu (ul.Kamence),
informáciu zástupcu starostu k zmene Uznesenia OZ č.26/2010 zo dňa 29.4.2010 v
bode 2.7 vo veci odpredaja parcely číslo 1018/482,
informáciu prednostu obce k opätovnej žiadosti Vojtecha Brezániho o prehodnotenie
žiadosti o odpustenie dlžnej čiastky voči obci Varín,
informáciu starostu obce k žiadosti p. Štefana Fila o odkúpenie časti obecného potoka,
žiadosť Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku o
schválenie diétneho stravovania,
žiadosť Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku o
zvolanie škodovej komisie,
návrh prednostu obce na zloženie inventarizačných komisií pre vykonávanie fyzickej
inventarizácie,
žiadosť Antona Romančíka s manželkou vo veci odstránenia havarijného stavu kanála
na Športovej ulici, informáciu starostu obce k uvedenému stavu a k požiadavke SPPDistribúcia a.s. ponechať odvodňovací kanál otvorený vzhľadom na blízkosť
plynového potrubia,
pripomienku p. Metoda Bukovinského k úprave miestnej komunikácie A. Bernoláka
po rozkope a realizácii kanalizácie,
pripomienku p. Metoda Bukovinského k možnosti o organizácie zbierky šiat pre obce
postihnuté povodňami,
pripomienku p. Janky Zaparaníkovej k zlému technickému stavu nehnuteľnosti na
Hrnčiarskej ulici, parcela číslo 423,
pripomienku p. Juraja Kurnocíka na vyvodenie dôsledkov a návrh opatrení vo veci

krádeže v školskej jedálni,
pripomienku p. Juraja Kurnocíka k oprave mostíka na Koňhore zničeného povodňami,
informáciu starostu obce o návrhu technického riešenia opravy mostíka ako aj
časovom pláne opravy,
- pripomienku Ing. Mariána Androviča na pokosenie trávy okolo chodníka na spojnici
ulíc J. Martinčeka a P. O. Hviezdoslava, a taktiež informáciu starostu obce o
vlastníctve uvedenej časti pozemku a návrh starostu obce na úpravu priľahlej časti
chodníka v rámci programu „Čistota obce“ pod vedením povereného poslanca
obecného zastupiteľstva,
- pripomienku Ing. Jozefa Kabatiera na úpravu vegetácie popri oplotení Autocampingu
Varín nájomcom v úseku miestnej komunikácie Dr. J. Tisu.
Ukladá:
- v rámci programu LEADER preveriť vlastnícke vzťahy v náväznosti na realizáciu
tejto výzvy,
- preveriť vlastnícky vzťah pozemkov na ul. J.Bottu (Záhumnie) pôvodne určeným pre
rozšírenie cintorína,
- posúdiť žiadosť Antona Romančíka s manželkou vo veci odstránenia havarijného
stavu kanála na ul. Športová, prípadne navrhnúť opatrenia,
- preveriť u obcí postihnutých povodňami záujem o zbierku šiat,
- písomne vyzvať majiteľa nehnuteľnosti na parc.č.423 na Hrnčiarskej ulici
o zabezpečenie stavby resp. odstránenie chátrajúcej časti stavby ohrozujúcej chodcov,
- písomne vyzvať nájomcu Autocampingu Varín o úpravu vegetácie popri oplotení
v úseku miestnej komunikácie Dr. J. Tisu.
20. júna – sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne uskutočnil kultúrny program „Detská
akadémia“, ktorí pripravili deti a mládež z varínskeho Centra voľného času a Základnej školy
s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.
27. júna – sa uskutočnil 2. ročník futbalového turnaja žiakov a dorastencov z Varína, ktorý
zorganizoval, evidoval a zapisoval Martin Lopušan.
-

Júl
6. júla – sa uskutočnil autobusový zájazd do Výchylovky, ktorý usporiadalo Miestne kultúrne
stredisko vo Varíne.
16. júla – o 19.oo hodine sa na Námestí svätého Floriána konala oslava 18-teho výročia
zvrchovanosti Slovenska. Poslanci slovenského parlamentu prijali 17 júla 1992 uznesenie,
v ktorom požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého
vyvrcholením bol rozpad ČSF a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Slávnosť obohatil svojím vystúpením Varínsky spevácky zbor a dychová hudba Varínčanka.
V ich podaní zazneli národné a ľudové piesne. Vo večerných hodinách bola na Vajánku
zapálená vatra zvrchovanosti.
August
3. augusta – sa konal autobusový zájazd do Demänovskej doliny, ktorý usporiadalo Miestne
kultúrne stredisko vo Varíne.
5. augusta – sa konalo 30-te zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v zasadačke
obecného úradu so začiatkom o 16.oo hodine. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program riadneho 30. (tridsiateho) zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- overovateľov zápisnice – p.Ferdinand Lopušan, Ing.Vladimír Štefánik,
- návrh Ing. Mariána Androviča vypustiť v § 11, odst.1 návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia obce č.2/ 2010 o hlasovaní obyvateľov obce (miestne referendum)

a podmienkach organizovania zhromaždenia obyvateľov obce koniec vety „a končiace
48 hodín pred jeho konaním“,
- návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.2/2010 o hlasovaní obyvateľov obce
(miestne referendum) a podmienkach organizovania zhromaždenia obyvateľov obce
so schválenými zmenami,
- finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce
Varín v oblasti sociálnych vecí rodine Haskovej vo výške 16,60 EUR/ člena rodiny
a rok,
- finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce
Varín v oblasti sociálnych vecí Jurajovi Lovásovi vo výške 16,60 EUR/ osobu a rok,
- finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce
Varín v oblasti sociálnych vecí Jozefovi Adamčíkovi vo výške 16,60 EUR/ osobu
a rok,
- finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce
Varín v oblasti sociálnych vecí Antonovi Staňovi vo výške 16,60 EUR/ osobu a rok,
- finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce
Varín v oblasti sociálnych vecí Kataríne Kutníkovej vo výške 33,20 EUR/ osobu
a rok,
- finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce
Varín v oblasti sociálnych vecí Márii Zelinovej a Jánovi Zelinovi vo výške 33,20
EUR/ osobu a rok, t.j. spolu 66,40 EUR/ rok,
- dodatok č.3 k VZN obce č.4/ 2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení.
Neschvaľuje:
- finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce
Varín v oblasti sociálnych vecí Anne Kempkovej vo výške 16,60 EUR/osobu a rok.
Určuje:
- podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/ 1990 Zbierky o obecnom
zriadení
v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce Varín
vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
Berie na vedomie:
- v rámci kontroly plnenia úloh informáciu starostu obce k predkladanej žiadosti,
- v rámci kontroly plnenia úloh informáciu starostu obce vo veci majetkového
vysporiadania pozemkov pôvodne určených pre rozšírenie starého cintorína,
- v rámci kontroly plnenia úloh informáciu starostu obce k žiadosti p.Antona
Romančíka,
- v rámci kontroly plnenia úloh informáciu hlavného kontrolóra obce vo veci zbierky
šiat pre obce postihnuté povodňami,
- v rámci kontroly plnenia úloh informáciu zástupcu starostu o písomnom upozornení
majiteľa nehnuteľnosti na parc.č.423 na Hrnčiarskej ulici o zabezpečenie stavby,
- v rámci kontroly plnenia úloh informáciu starostu obce a zástupcu starostu obce vo
veci prípravy stavby „Termické zhodnocovanie odpadu spoločnosti VAS Žilina –
Mojšová Lúčka“,
- stanovisko sociálnej komisie vo veci pridelenia finančnej pomoci v zmysle platných
zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Varín v oblasti sociálnych vecí pre:
rodina Hasková, Juraj Lovás, Jozef Adamčík, Anna Kempková, Anton Staňo, Katarína
Kutníková, Mária Zelinová a Ján Zelina,
- informáciu zástupcu starostu obce k návrhu Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl,

školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení,
informáciu o postupnom zavádzaní kamerového systému v obci,
návrh p. Juraja Kurnocíka v rámci rekonštrukcie Námestia svätého Floriána a
verejného osvetlenia uvažovať s prípadným umiestnením WiFi antény a zriadením
možnosti bezplatného pripojenia na internet pre návštevníkov námestia.
Ukladá:
- písomne upozorniť obyvateľov obce o podpore separácie komunálneho odpadu v obci
rozmiestnením nových kontajnerov (oznámiť lokality a druh separovaného odpadu),
- naďalej sledovať stav prípravy stavby „Termické zhodnocovanie odpadu spoločnosti
VAS Žilina – Mojšová Lúčka“ a priebežne informovať poslancov na zasadnutiach OZ.
10. augusta - Ekologický zásah – Varín v čase 15:40 – 17:10 hod. na žiadosť OD KR HaZZ
Žilina bol vykonaný výjazd k odstraňovaniu následkov havárie lokomotívy v obci Varín.
Jednotka v zložení 1+1 a 1 ks techniky PV3S M2 valník priviezla na miesto zásahu z OR
HaZZ Žilina 2 ks 1000 l barelov potrebných na prečerpanie a uskladnenie motorovej nafty. Po
vyložení a prečerpaní nafty do barelov sa jednotka s technikou vrátila na základňu.
16. augusta – začali povodne na Koňhore, zasahoval hasičský zbor.
24. augusta – pri dopravnej nehode zahynul bohoslovec z Varína – Michal Košút. Pohreb sa
uskutočnil v piatok 27. 8. 2010 o 10.oo hodine vo Varíne.
-

September
18. septembra – sa uskutočnilo referendum, v ktorom sa občania mali možnosť vyjadriť
k šiestim otázkam.
Vo Varíne sa hlasovalo nasledovne:
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie – 2822, z toho
okrsok č. 1 (Obecný úrad vo Varíne) 936, okrsok č. 2 (Základná škola vo Varíne) 909, okrsok
č. 3 (Matica slovenská) – 977 voličov.
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky – 627, z toho okrsok č. 1 –
203, okrsok č. 2 – 188, okrsok č. 3 – 236.
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov – 627, z toho okrsok č. 1 – 203, okrsok č. 2 – 188,
okrsok č. 3 – 236.
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov – 625, z toho okrsok č. 1 – 203, okrsok č. 2 –
188, okrsok č. 3 – 234.
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov – 2, z toho okrsok č. 1 – 0, okrsok č. 2 – 0,
okrsok č. 3 – 2.
Hlasovanie v jednotlivých otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť
fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
Áno – 546, Nie - 54
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť
prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky

priestupky podľa zákona o priestupkoch?
Áno – 605, Nie - 7
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho
volebného obdobia?
Áno – 585, Nie - 23
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány
verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40
tisíc eur
Áno – 564, Nie - 44
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom
internetu?
Áno – 435, Nie - 148
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené
výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?
Áno – 478, Nie – 89
22. septembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo zájazd do Jablonky.
25. septembra – sa konal tradičný, už 6ty ročník Dožinkového a remeselníckeho jarmoku.
Okrem mnohých dobrôt sa predávali prútené, drôtené a drevené výrobky majstrov.
26. septembra – pri svätej omši o 10.3o hodine varínski farníci odovzdávali obetné dary
tohtoročnej úrody v rámci ďakovnej svätej omše za tohtoročnú úrodu.
27. septembra – na tribúne športové štadióna sa šíril oheň, no vďaka rýchlemu
a profesionálnemu zásahu sa požiar podarilo lokalizovať a zneškodniť, škoda bola vyčíslená
na 4000 €.
30. septembra – sa v zasadačke obecného úradu uskutočnilo 31. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva so začiatkom o 16.oo hodine.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program riadneho zastupiteľstva
- overovateľov zápisnice – p. Ľudmila Porubčanská a p. Marián Androvič
- rokovací poriadok obecného zastupiteľstva s navrhovanými pripomienkami
- finančnú dotáciu 500 eur pre Centrum voľného času Varín na zorganizovanie
lukostreleckých pretekov v 3D „O zlatý šíp“ s medzinárodnou účasťou dňa 16. 10.
2010 Pod Jedľovinou.
Neschvaľuje:
- odpredaj pozemku parcelné číslo 1033/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2
vo vlastníctve obce Varín pre Antona Hurtu s manželkou, bytom Fatranská 720, 013
03 Varín.
Berie na vedomie:

návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a pripomienky poslancov
k uvedenému návrhu v § 3 odstavec 3 a v § 4 odstavec 2,
- informáciu starostu obce k bodu 5) programu obecného zastupiteľstva – Stavebné
úpravy objektov Základná škola s materskou školou Varín,
- žiadosť Antona Hurtu s manželkou na odkúpenie pozemku parcelné číslo 1033/4
zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 vo vlastníctve obce Varín ako aj
informáciu starostu obce k zmluvným vzťahom vo veci prenájmu uvedeného areálu,
- žiadosť Centra voľného času Varín o finančnú dotáciu 500 eur na zorganizovanie
lukostreleckých pretekov v 3D „O zlatý šíp“ s medzinárodnou účasťou dňa 16. 10.
2010 Pod Jedľovinou,
- žiadosť p. Vlasty Paučinovej o osadenie odvodňovacích žľabov na Ulicu Dr. Jozefa
Tisu pred odvod dažďovej vody z cesty,
- žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne o odvedenie poplatkov
z tradičného Ondrejského jarmoku,
- informáciu starostu obce k regulácii potoka v časti Koňhora jej správcom v rámci
protipovodňových opatrení.
Ukladá:
- posúdiť možnosť realizácie odvodňovacích žľabov na Ulici Dr. Jozefa Tisu pre odvod
dažďovej vody,
- zabezpečiť finančne a organizačne tradičný Ondrejský jarmok prostredníctvom
Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne v spolupráci s Miestnym odborom Matice
slovenskej vo Varíne.
-

Október
11. októbra – sa v Žiline uskutočnila vernisáž mladého fotografa z Varína – Martina Hodoňa,
ktorý svojím objektívom zachytáva krásu prírody, faunu i flóru.
14. októbra – sa konalo mimoriadne 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program mimoriadneho zastupiteľstva
- overovateľov zápisnice – p. Karol Boka, p. Metod Bukovinský,
- navyše práce firmy Slovpanel, a.s. na stavbe „Stavebné úpravy základnej a materskej
školy vo Varíne“ v zmysle predloženého položkového rozpočtu znížené o 5%
paušálne. Časť sumy vo výške cca 11 500,-- eur, ktorá tvorí zároveň zádržné na
odstránenie vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, bude uhradená
do 03/2011 z rozpočtu obce pre rok 2011. Do konca roka 2010 bude uhradený rozdiel
sumy navyše prác znížený o 5% a zádržného vo výške 11 500,-- eur,
- naviac práce firmy Obecný podnik služieb Varín na stavbe „Stavebné úpravy
základnej a materskej školy Varín“ v zmysle predloženého položkového rozpočtu
znížené o 5%. Takto upravená suma naviac prác bude uhradená do konca roka 2010,
- vznik oblastnej organizácie v zmysle zákona č. 91/2010 Zbierky zákona o podpore
cestovného ruchu a dáva súhlas, aby sa Obec Varín stala jej riadnym členom,
- prevádzkový čas v prevádzke Bar Amfora na Námestí svätého Floriána a v prevádzke
Discoklub Terra Varna v športovom areáli Juraja Sobotu (prevádzková budova na
ihrisku TJ Fatran Varín).
Berie na vedomie:
- zápisnicu z preverenia naviac prác na stavbe „Stavebné úpravy základnej a materskej
školy Varín“ zo dňa 6. 10. 2010 podpísanú členmi komisie z poslancov obecného
zastupiteľstva a vysvetlenie jednotlivých bodov zápisnice Ing. Vladimírom
Štefánikom,

informáciu starostu obce k vzniku oblastnej organizácie v zmysle zákona č. 91/201
Zbierky zákona o podpore cestovného ruchu, ako aj o doporučení, aby sa Obec Varín
stala jej členom,
- list zo zasadnutia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej Varín dňa 13. 10. 2010,
v ktorom sa členovia výboru jednoznačne vyjadrili, že sa pri organizovaní
Ondrejského jarmoku dňa 20. 11. 2010 nezúčastnia,
- upozornenie p. Karola Boku na vytrhnuté zvislé dopravné značenie „Daj prednosť
v jazde“ pred križovatkou cesty Jozefa Martinčeka a cesty II/583 (križovatka na
Koňhore),
- pripomienku poslanca Štefana Nogu na aktuálny stav riešenia nelegálnej výstavby
v záhradkárskej osade Hlboké ruky ako aj informáciu starostu obce k predmetnej veci,
- žiadosť o vydanie rozhodnutia k prevádzkovému času v prevádzke Bar Amfora
a v prevádzke Discoklub Terra Varna v športovom areáli Juraja Sobotu od Jána
Hodoňa, M.R. Štefánika 2/8, 013 03 Varín.
Ukladá:
- na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva pripraviť správu vo veci nelegálnej
výstavby v záhradkárskej osade Hlboké rudy v súčinnosti so Spoločným stavebným
úradom vo Varíne.
14. októbra – v rámci Októbra - mesiaca úcty k starším sa o 16.oo hodine v miestnej kinosále
uskutočnil program venovaný varínskym seniorom, ktorý spestrili hlavne žiaci základnej
a materskej školy.
20. októbra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do
Jablonky.
21. októbra – sa konala predajná výstava v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne.
Ponúkali sa výrobky z prírodných materiálov – príležitostných dekorácií spojené s ukážkami
tvorby vystavovateľov. Výstava prebiehala v čase od 16.oo do 19.oo hodiny.
16. októbra – Centrum voľného času vo Varíne usporiadal lukostrelecké preteky 3D „
O zlatý šíp“ so začiatkom o 10.oo hodine Pod Jedľovinou.
24. októbra – vo Varíne sa uskutočnilo zasadnutie Dobrovoľného hasičského zboru okrsku
číslo 5, ktorého sa okrem Varína zúčastnili aj okolité zbory – Krasňany, Lysica, Nededza,
Terchová, Teplička nad Váhom, Mojš, Dolná Tižina, Lutiše, Gbeľany a Kotrčiná Lúčka.
Zasadnutia sa zúčastnili hostia z okresného riaditeľstva a starosta obce Ing. Karol Strásky,
ktorý informoval o priebehu prestavby hasičskej zbrojnice a o zámeroch hasičského zboru na
ďalšie obdobie.
-

November
3. novembra – sa uskutočnila beseda s príslušníkmi policajného zboru za účelom zvýšenia
opatrnosti pri cestnej premávke. Besedu viedli policajtky z Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Žiline – referentky špecialistky z úseku prevencie – Ing. Marenčáková a Ing.
Vinková.
18. novembra – sa uskutočnilo 33. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program riadneho 33. (tridsiateho tretieho) zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- kúpu C-KN parcely číslo 1018/536 - ostatné plochy o výmere 1276 m2 a C-KN
parcely číslo 1018/539 - ostatné plochy o výmere 146 m2, obidve v katastrálnom
území Varín od Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín v kúpnej cene 0,35
EUR za m2, t.j. celkom sumou 497,70 EUR pod miestnou komunikáciou (Krivánska
ulica) v zmysle geometrického plánu č.1793/2010 úradne overeného dňa 8.10.2010,

dodatok č.4 k VZN obce č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení,
- pokračovanie na územnom pláne zóny Varín centrum (Námestie svätého Floriána) v
zmysle koncepcie v urbanistickej štúdii predloženej na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 18.11.2010,
- zmenu programového rozpočtu obce pre rok 2010,
- na základe doporučenia sociálnej komisie jednorazovú finančnú pomoc 33,20 EUR pre
Annu
Golskú, Školská 476, Varín,
- otváracie hodiny TAXI služby v zmysle predloženej žiadosti zo dňa 2.11.2010,
prevádzkovateľ
Ján Hodoň, M.R.Štefánika 2/8, 013 03, Varín,
- pridelenie trvalého miesta na parkovanie vozidla TAXI služby na Hrnčiarskej ulici v
zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce, pričom zriadenie
parkovacieho miesta bude zrealizované na náklady prevádzkovateľa TAXI služby,
- že žiadosť Jozefa Hriva o odkúpenie časti parcely 3230/1 cesta o výmere 7 m2 pod
postavenou garážou v zmysle geometrického plánu číslo 1845/10, úradne overeného
dňa 13.10.2010 bude riešená po ukončení ROEP a určení vlastníctva predmetnej
parcely 3230/1 (zo zákona prejde vlastníctvo na obec Varín),
- 3-mesačnú výpovednú lehotu z nájmu nebytového priestoru na základe výpovede
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina zo dňa 26.10.2010.
Neschvaľuje:
- umiestnenie videohry do prevádzky Reštaurácia BOMA, Pohostinstvo Varínka, Pizza
Stanka pre prevádzkovateľa hry - f. DOXX a.s., Kálov 356, 010 01, Žilina,
- umiestnenie zábran proti parkovaniu motorových vozidiel na chodníku pred RD č.112
na ulici J.Martinčeka vo vlastníctve Ing. Pavol Mestický, Martinčekova 112 v zmysle
predloženej žiadosti zo dňa 9.11.2010,
- odpredaj nehnuteľnosti na ul. A.Trizuljaka č.803(Mäso - Údeniny) pre Vilmu
Ondrušovú, O.Meszároša 749, 013 03, Varín,
- preplatenie nákladov na zriadenie kanalizačnej prípojky na základe žiadosti p. Irene
Širancovej, ul.Železničná 401 zo dňa 11.11.2010,
- umiestnenie videohry do prevádzky VARÍN, CENTRAL CAFE, Námestie svätého
Floriána 35 pre prevádzkovateľa hry -f. SLOV-MATIC s.r.o., Humenské námestie 1,
851 07, Bratislava 5,
- výstavbu v priestore zelenej časti parku prístupnej z Hrnčiarskej ulici pri budove
obecného úradu podľa predloženej koncepcie v urbanistickej štúdii a predloženého
architektonického návrhu (p.Ondrej Šepeš) a trvá na pôvodnom využití parku a
zelených plôch.
Poveruje:
- starostu rokovať s farským úradom vo Varíne vo veci majetkového vysporiadania
starého cintorína.
Berie na vedomie:
- koncepciu v urbanistickej štúdii územného plánu zóny Varín -centrum (Námestie
sv.Floriána)
predloženú Ing. arch. Burianom a Ing. arch. Nezvalom na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
- v rámci kontroly plnenia uznesení stanovisko stavebnej komisie vo veci žiadosti
p.Vlasty Paučinovej,
- rámci kontroly plnenia uznesení informáciu o organizačnom zabezpečení Ondrejského
jarmoku dňa 20.11.2010 príslušníkmi Obecného hasičského zboru,
-

v rámci kontroly plnenia uznesení stanovisko č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu
nákladov škôl, školských zariadení a výchovnovzdelávacích zariadení,
- informáciu starostu obce k návrhu 3.zmeny programového rozpočtu obce pre rok
2010,
- stanovisko sociálnej komisie k žiadosti Anny Golskej o jednorazovú sociálnu
výpomoc,
- žiadosť o súhlas obce s umiestnením videohry od f. DOXX, a.s., Kálov 356, 01001,
Žilina,
- požiadavku Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne o zapracovanie
rozpracovaných prác na budove Matice slovenskej, Hrnčiarska 175, do programového
rozpočtu obce pre rok 2011,
- žiadosť Ing. Pavla Mestického o povolenie na zriadenie zábrany pred rodinným
domom č. 112 proti neustálemu parkovaniu motorových vozidiel na chodníku,
- žiadosť Jána Hodoňa o schválenie otváracích hodín TAXI služby a pridelenie
parkovacieho miesta,
- žiadosť Vilmy Ondrušovej o odkúpenie nehnuteľnosti na ul.A.Trizuljaka č. 803
(objekt Mäso– Údeniny),
- žiadosť Jozefa Hriva s manželkou o odkúpenie časti parcely číslo 3230/1 cesta o
výmere 7 m2 pod garážou na základe geometrického plánu č.1845/10,
- žiadosť Ireny Širancovej o preplatenie navýšených nákladov vo výške 220,- EUR,
ktoré vznikli pri napojení na verejnú kanalizačnú sieť,
- žiadosť Zuzany Masnej o odkúpenie alebo prenájom pozemku v rozsahu 30 m2 v
centre Varína alebo na Záhumní za účelom zriadenia prevádzky,
- stanovisko Slovenský plynárenský podnik - Distribúcia a.s. k zmluve Nájomná zmluva
91/2010/RCS vo veci prenájmu plynárenského zariadenia vybudovaného Obcou Varín
v lokalite IBV Záhumnie, 1.etapa,
- výpoveď z nájmu nebytového priestoru od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Žilina v budove Zdravotného strediska č.1002,
- žiadosť Petra Sušienku o vyasfaltovanie prístupovej cesty na parcele číslo 671/5
z Hrnčiarskej ulice k rodinným domov č. 193, 194, 189,
- žiadosť o súhlas obce s umiestnením videohry od firmy SLOV-MATIC, s.r.o.,
Humenské námestie 1, 851 07, Bratislava 5,
- architektonickú štúdiu zariadenia, poskytujúceho služby občanom Varína a
požiadavku p. Ondreja Šepeša o jeho zapracovanie do územného plánu zóny Varín centrum (Námestie sv. Floriána),
- výpoveď z nájmu priestorov chaty FATRANKA od nájomcu p.Petra Kekelyho,
- informáciu starostu obce k potrebe majetkového vysporiadania časti pozemku pod
starým cintorínom.
Ukladá:
- vyzvať Zuzanu Masnú o bližšiu špecifikáciu prevádzky v zmysle predloženej žiadosti,
- vstúpiť do osobného rokovania s Slovenský plynárenský podnik - Distribúcia a.s. vo
veci prenájmu plynárenského zariadenia vybudovaného Obcou Varín v lokalite IBV
Záhumnie, 1.etapa,
- vstúpiť do rokovania s majiteľom parc.č.671/5 vo veci odkúpenia uvedenej parcely
pod miestnou komunikáciou, zabezpečujúcou prístup k rodinným domom č. 193, 194,
189,
- zvolať najneskôr do 30.11.2010 mimoriadne zasadnutie OZ vo veci výpovedi z nájmu
priestorov chaty FATRANKA nájomcom p. Petrom Kekelym.
20. novembra – sa na Námestí svätého Floriána uskutočnil tradičný Ondrejský jarmok.
-

Remeselníkov bolo na tohtoročnom trhu málo. Okrem pána Kováčika a jeho ručne
zhotovených výrobkov z prírodného materiálu ponúkalo zopár remeselníkov vyrezávané
varechy, hračky, doplnky do kuchyne alebo pletené košíky. „Dúfame, že sa to tu do desiatej
hodiny rozbehne a budeme mať veľa zákazníkov," hovorí jeden z predajcov zavčas rána.
Ondrejský jarmok hodnotia ako malý, šikovný a "čiperný". Každoročne na jarmoku ponúkajú
aj varené víno, medovinu a klobásy. Do dobrej nálady vyhráva dychová skupina Varínčanka
alebo miestny rozhlas. Jarmok začína skoro ráno a trvá do poobedňajších hodín. Navštevujú
ho hlavne miestni a ľudia z Terchovskej doliny. „Na jarmok chodím každý rok. Je tu skvelá
nálada, stretnem tu veľa známych ľudí a hlavne avizuje blížiace sa vianočné sviatky,"
rozpráva o atmosfére jarmoku miestna obyvateľka, Danka.
22. novembra – starosta obce v obradnej sieni Obce Varín privítal 21 nových najmenších
Varínčanov.
23. novembra – sa v obradnej sieni uskutočnilo stretnutie jubilantov, ktorí v druhom polroku
2010 oslávili okrúhle životné jubileá.
24. novembra – v kinosále sa o 18.oo hodine konalo diskusné fórum – predstavenie
kandidátov v komunálnych voľbách 2010 a beseda s voličmi.
25. novembra – sa konalo mimoriadne uznesenie č. 34/2010 z mimoriadneho 34. (tridsiateho
štvrtého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré sa konalo dňa 25.11.2010 o
16.00 hod. v priestoroch chaty Fatranka vo Varíne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje stanovisko starostu obce a prednostu obce k
výpovedi z nájomnej zmluvy. Nájomca chaty Fatranka s manželkou nesúhlasia.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 3-mesačnú výpovednú lehotu podľa nájomnej zmluvy č.
008/2009 s 3.1 Písomne osloviť všetky podnikateľské zložky v obci vo veci prenájmu chaty
nájomcom chaty FATRANKA p. Petrom Kekelym a nesúhlasí s ukončením FATRANKA.
27. novembra – sa konali komunálne voľby, kde si občania Varína zvolili nového starostu,
ako aj poslancov do obecného zastupiteľstva.
Výsledky volieb:

December
1.decembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo tradičný zájazd do Jablonky.
3. decembra – konalo sa zasadnutie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne o porušení zákona č. 552/2003 Zbierky zákona o výkone práce vo
verejnom záujme riaditeľom školy. Zasadnutie viedol predseda Rady školy Ing. Karol
Strásky.
Riaditeľ školy Mgr. Jozef Košút porušil § 10 zákona č. 552/2003 – nepodal v termíne do 31.
03. 2010 majetkové priznanie za rok 2009. Podľa zákona č. 596/2003 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 3 ods. 7 písm. b)
zriaďovateľ odvolá riaditeľa, ak poruší § 10 zákona č. 552/2003. Ak zriaďovateľ odvoláva
riaditeľa podľa ods. 7 písmena b), vyžaduje sa vyjadrenie príslušnej Rady školy. Ak Rada
školy nepredloží do 15 dní vyjadrenie, zriaďovateľ môže riaditeľa odvolať aj bez vyjadrenia.
Dňa 30. 11. 2010 zriaďovateľ – starosta poveril vykonať následnú finančnú kontrolu
Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne na úseku hospodárenia
s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce za obdobie od 01. 01. 2009
do 30. 11. 2010. Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:
1) V účtovnej jednotke bol vykonaný presun normatívnych finančných prostriedkov
z Krajského školského úradu – prenesené kompetencie na výdavky týkajúce sa zmluvy
s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky – prostriedky Európskej únie na
projekt „Počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, zahrám sa a pochopím“ vo
výške 19185,79€, čím došlo k porušeniu § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a doplnení niektorých zákonov v znení
poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom.

2) V účtovnej jednotke boli vyplatené mzdy, odmeny zamestnancom mimopracovného
pomeru. Doklady potrebné pre odmeňovanie zamestnancov (pracovné zmluvy,
dodatky k prac. zmluvám a dohody o vykonaní práce mimopracovného pomeru)
kontrolovaný subjekt nedokázal predložiť na kontrolu. Riaditeľ školy Mgr. Jozef
Košút sa vyjadril, že uvedené doklady sa nachádzajú u koordinátora projektu
v Dubnici.
3) Vyplatené odmeny pre riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku
Varín, Mgr. Jozef Košút vo výške:
258,84€ 05/2010
348,20€ 06/2010
274,48€
08/2010
359,16€
09/2010
974,07€
09/2010
Materiály pre zdokumentovanie vyplatených odmien neboli predložené.
4) Vyplatené boli aj odmeny ďalších 10 osobám, ktoré nie sú zdokumentované.
5) Sťažnosti občanov v počte 5
6) Rôzne. V mailovej komunikácii školského úradu sme našli odosielanú a prijímanú
poštu Mgr. Jozefa Košúta – bývalého vedúceho Školského úradu vo Varíne, okrem
iného tieto maily obsahujú pornografickú tematiku. Materiály sú archivované.
7) Na základe uvedených skutočností predseda Rady školy dal hlasovať o odvolaní Mgr.
Jozefa Košúta z funkcie riaditeľa školy. Hlasovanie bolo tajné. Prítomní: 10, platné
lístky: 10, za: 9, proti: 1
8) Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku Varín sa uzniesla
riaditeľa ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín, Mgr. Jozefa Košúta odvolať.
4. decembra – sa na Námestí svätého Floriána uskutočnilo stretnutie detí s Mikulášom. Po
rozsvietení stromčeka a rozdaní darčekov nasledovalo filmové predstavenie pre deti
v miestnej kinosále.
14. decembra – sa konalo 35-te riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program riadneho 35. (tridsiateho piateho) zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- overovateľov zápisnice – p. Juraj Kurnocík, p. Ľudmila Porubčanská,
- odpoveď Zuzane Masnej vo veci odkúpenia alebo prenájmu pozemku v rozsahu 30 m2
v centre Varína nasledovne: Obec Varín nie je vlastníkom pozemku alebo priestorov
na umiestnenie daného typu prevádzky a tým nemôže poskytnúť takéto priestory. Na
zriadenie uvedeného typu prevádzky ponúkame na prenájom priestory v zdravotnom
stredisku v cene schválenej obecným zastupiteľstvom. Zároveň sa v súčasnosti
spracováva územný plán zóny Varín -Centrum, kde sa s umiestnením daného typu
prevádzky (unimobunka) neuvažuje,
- návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č.4/2010 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011 bez
textových zmien,
- preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce,
- preplatenie nevyčerpanej dovolenky zástupcovi starostovi obce,
- účelovú dotáciu Lyžiarskeho oddielu pri obci Varín vo výške 1200,- EUR pre
zabezpečenie potrebných revízii vlekov a odborných skúšok vlekárov a uhradenie
nákladov za spotrebu elektrickej energie za predchádzajúce obdobie,
- odmenu starostovi obce za rok 2010 vo výške 20% súčtu platov za daný rok.
Neschvaľuje:
- návrh Ing.Mariána Androviča poskytnúť 50% zľavu z poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre žiakov a študentov denného štúdia, ktorí sú ubytovaní

mimo obce Varín po predložení potvrdenia školy o návšteve a potvrdenia o ubytovaní
na internáte resp. podnájme,
- návrh pokračovať v rozprave o zmene resp. doplnení § 28 Poplatník v návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce č.4/2010 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011 pre
vlastníkov záhrad v intraviláne a extraviláne obce, kde nie je umiestnené stavba,
- návrh pokračovať v rozprave o zmene resp. doplnení § 33 Oslobodenie a zníženie
poplatku v návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce č.4/2010 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2011 pre osoby pracujúce mimo obce Varín po predložení potvrdenia
o prechodnom pobyte a potvrdenia o zaplatení komunálneho odpadu v mieste
prechodného pobytu
- návrh p. Juraja Kurnocíka vypustiť odst.1 v § 13 návrhu všeobecne záväzného
nariadenia obce č.4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011, ktorý sa týka zvýšenej
sadzby dane za psov nebezpečných a bojových plemien.
Poveruje:
- starostu obce rokovať s SPP -Distribúcia a.s. vo veci majetkového vysporiadania
plynovodu,
ktorý bol postavený ako investícia obce v lokalite IBV Záhumnie, 1.časť.
Berie na vedomie:
- v rámci kontroly plnenia uznesení informáciu o písomnom oslovení podnikateľov
Obce Varín vo veci prenájmu chaty FATRANKA,
- upresnenie typu prevádzky p. Zuzanou Masnou vo veci žiadosti o odkúpenie alebo
prenájom pozemku v rozsahu 30 m2 v centre Varína,
- pripomienku Ing. Mariána Androviča k zvýšenej sadzbe poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad oproti minulému roku a zdôvodnenie starostu obce a
prednostu obce, že uvedené navýšenie sadzby predstavuje skutočné náklady obce
spojené so zabezpečením odvozu a likvidácie odpadu,
- návrh Ing. Mariána Androviča poskytnúť 50% zľavu z poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre žiakov a študentov denného štúdia, ktorí sú ubytovaní
mimo obce Varín po predložení potvrdenia školy o návšteve a potvrdenia o ubytovaní
na internáte resp. podnájme,
- pripomienku p. Juraja Kurnocíka na zmenu resp. doplnenie § 28 Poplatník v návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce č.4/2010 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011 pre
vlastníkov záhrad v katastri obce Varín žijúcich mimo obce Varín, na ktorých nie je
umiestnená stavba a doplňujúcu pripomienku Ing. Jozefa Kabatiera na vyrúbenie
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vlastníkom takýchto
pozemkov umiestnených v intraviláne obce v počte 1 osoba a odpustenie poplatku pre
takéto pozemky umiestnené v extraviláne obce,
- návrh Ing. Mariána Androviča vo veci zníženia poplatku v návrhu všeobecne
záväzného nariadenia obce č.4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011 pre osoby
pracujúce mimo obce Varín po predložení potvrdenia o prechodnom pobyte a
potvrdenia o zaplatení komunálneho odpadu v mieste prechodného pobytu,
- návrh p. Juraja Kurnocíka vypustiť odst.1 v § 13 návrhu všeobecne záväzného
nariadenia obce č.4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011, ktorý sa týka zvýšenej
sadzby dane za psov nebezpečných a bojových plemien,

informáciu starostu obce k obstarávaniu Územného plánu zóny Varín – Centrum,
Námestie svätého Floriána ako aj o pripomienkach občanov Varína,
- žiadosť Ing. Petra Talafu a Ing. Michala Stráskeho vo veci vybudovania vodovodnej
siete k rozostavaným rodinným domom na Kamencoch,
- žiadosť Andreja Košúta vo veci prevádzkovania a spravovania chaty FATRANKA,
- žiadosť Ing. Jozefa Rovňana vo veci sprevádzkovania plynovodu v lokalite IBV
Záhumnie, 1.časť,
- oznámenie Dexia banky Slovensko a.s. o predaji 88,71% podielu investičnej skupine
Penta,
- žiadosť Miroslava Stehlíka vo veci predbežného stanoviska obce k arch.štúdii
novostavby na Námestí svätého Floriána na parc.č.51/1, 51/2, 53/1,
- návrh zástupcu starostu obce vo veci preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostovi
obce
- návrh starostu obce vo veci preplatenia nevyčerpanej dovolenky zástupcovi starostovi
obce,
- žiadosť predsedu Lyžiarskeho oddielu pri obci Varín Ing. Patrika Mihu o účelovú
dotáciu 1200, EUR pre zabezpečenie potrebných revízii vlekov a odborných skúšok
vlekárov a uhradenie nákladov za spotrebu elektrickej energie za predchádzajúce
obdobie,
- návrh zástupcu starostu obce na schválenie odmeny starostovi obce za rok 2010 vo
výške 20% súčtu platov za daný rok,
- návrh Ing.Jozefa Kabatiera na zapracovanie finančných nákladov na opravu
mantinelov, spotrebu vody a elektrickej energie do rozpočtu obce pre rok 2011 pre
zriadenie klziska v školskom areáli.
Ukladá:
- opätovne vstúpiť do osobného rokovania s SPP-distribúcia a.s. vo veci prenájmu
plynárenského zariadenia vybudovaného Obcou Varín v lokalite IBV Záhumnie,
1.etapa.
27. decembra – sa konalo prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne
so začiatkom o 14.oo hodine v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne konštatuje, že novozvolený starosta obce Miroslav Williger
v zmysle §13 ods.1 a 2 zákona 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, novozvolení poslanci v zmysle §25
ods. 1 písmeno a) zákona 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v poradí: Karol Boka, Ing.
Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová, Ing. Vladimír Štefánik, Marek Tabaček, Mgr.
Karol Tichý.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
-zmenu programu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa návrhu poslanca Ing.
Vladimíra Štefánika,
- zapisovateľa prednostu obecného úradu Ing. Patrika Mihu,
- overovateľov zápisnice – p. Karol Boka, Ing. Michal Cvacho,
- plat starostovi obce v súlade s §3 zákona 253/1994 Zbierky zákona upravený podľa §4 bodu
2 koeficientom 1,2 a štvrťročnú odmenu vo výške 20% mesačného platu schvaľovanú
poslancami obecného zastupiteľstva vždy po ukončení štvrťroku,
- návrh na určenie mesačnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 35 eur
a poslancom pôsobiacim ako predseda komisie zvýšenú na 42 eur,
- presunutie zriadenia komisií, voľbu predsedov a členov komisií na ďalšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva,
-

- programový rozpočet obce Varín na rok 2011,
- starostu obce Miroslava Willigera za konateľa spoločnosti Obecný podnik služieb Varín,
s.r.o.,
- starostu obce Miroslava Willigera za konateľa spoločnosti KATEVA, s.r.o.,
- poslanca Mgr. Karola Tichého zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods 6 tretia veta
zákona číslo 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh pokračovať v rozprave o určení mesačnej odmeny
poslancom obecného zastupiteľstva na ďalšom zasadnutí.
Berie na vedomie:
- program riadneho prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- poďakovanie starostu obce Ing. Karola Stráskeho končiacim poslancom za prácu v obecnom
zastupiteľstve v minulom funkčnom obdoby,
- informáciu o výsledku volieb do orgánov miestnej samosprávy podanú predsedníčkou
miestnej volebnej komisie Mgr. Marianou Bohačiakovou,
- návrh poslanca Ing. Vladimíra Štefánika na zmenu programu prvého zasadnutia obecného
zastupiteľstva nasledovne:
- schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
- vystúpenie novozvoleného starostu s návrhom riadenia obce počas nasledujúceho funkčného
obdobia,
- návrh na určenie mesačného platu starostovi obce,
- návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov a občanov do
komisií a voľbu predsedov komisií,
- návrh programového rozpočtu obce pre rok 2011.
-návrh poslanca Ing. Vladimíra Štefánika na určenie mesačného platu starostovi obce v súlade
s §3 zákona 253/1994 Zbierky zákona upravený podľa §4 bodu 2 koeficientom 1,2. Podľa §5
bod 1 navrhuje štvrťročnú odmenu vo výške 20% mesačného platu schvaľovanú obecným
zastupiteľstvom vždy po ukončení štvrťroku,
- návrh poslanca Ing. Vladimíra Štefánika na určenie mesačnej odmeny poslancov obecného
zastupiteľstva vo výške 35 eur a poslancom pôsobiacim ako predseda komisie zvýšenú na 42
eur,
- návrh poslanca Ing. Jozefa Kabatiera, aby sa hlasovanie o odmene poslancom presunulo na
ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva a riešilo sa to komplexne so zásadami
odmeňovania poslancov, podklady ktorých rozosielal ZMOS,
- návrh starostu obce Miroslava Willigera, aby sa komisie pri obecnom zastupiteľstve zvolili
na ďalšom zasadnutí,
- návrh rozpočtu obce Varín prednesený starostom obce Miroslavom Willigerom, účtovníčkou
obce Máriou Cvachovou a Ing. Karolom Stráskym,
- abdikáciu Ing. Karola Stráskeho na funkciu konateľa spoločnosti Obecný podnik služieb
Varín, s.r.o.,
- abdikáciu Ing. Karola Stráskeho na funkciu konateľa spoločnosti Kateva, s.r.o.,
- abdikáciu p. Jána Kardoša na funkciu konateľa spoločnosti Obecný podnik služieb Varín,
s.r.o..
Ukladá:
-pripraviť zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
31. decembra – sa na Námestí svätého Floriána uskutočnila rozlúčka so starým rokom
a zároveň oslava Nového roka 2011, oslava štátnosti.

Rozpočet obce Varín za rok 2010
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s
kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet
obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom ţijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môţe obsahovať finančné vzťahy :
- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2008 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004
Zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na beţné príjmy a beţné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2008 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet obce bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 14.12.2007 uznesením č.8/2007.
Celkové príjmy obce

2.656.801,- €

Celkové výdavky obce

2.454.879,- €

Celkové hospodárenie obce - zisk 73.189,65 €
Výstavba v obci a investičné projekty
Rekonštrukcia, modernizácia objektov ZŠ s MŠ O. Štefku,
Rekonštrukcia, modernizácia objektu Hasičskej zbrojnice,
Realizácia vodovodu, plynovodu a kanalizácie- IBV Záhumnie
31. 8. 2010 – začala sa rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Varín, celkové oprávnené náklady
stavby predstavujú 264 140 €.

Obecná matrika v roku 2010
Narodilo sa 46 detí:
Ioannis Kallis
Lukáš Gjer
Ján Rechtorík
Daniel Tabaček
Charlotte Mária Chovanová
Jozef Piš
Dominik Bednár
Dominika Kapasná
Stanislav Andrisík
Kristián Sukeľ
Šimon Williger
Sára Krajčíková
Natália Pašková
Kristián Mahút
Monika Obšivanová
Táňa Bukovinská
Nikola Maslovská
Sebastián Santa
Aneta Mahútová
Radovan Gábor
Matúš Kubík
Lukáš Kubík
Peter Priputen
Samuel Adamčík
Matej Berešík
Tomáš Schroll
Veronika Michaľáková
Katarína Balcerčíková
Dominika Hanusová
Ester Grenčíková
Matej Michalčík
Karina Brežná
Rebeka Verčíková
Lukáš Bugáň
Miroslav Gábor
Matej Androvič
Lívia Murajdová
Dávid Póčik
Nina Šugárová
Aneta Ďurinová
Kristína Mičová
Lucia Mihalčatinová
Ema Zaťková
Sofia Schmidtová
Ján Berešík
Timea Porubčanská

9. 1. 2010
17. 1. 2010
28. 1. 2010
2. 2. 2010
18. 2. 2010
1. 3. 2010
26. 3. 2010
9. 4. 2010
13. 4. 2010
2. 5. 2010
8. 5. 2010
14. 5. 2010
19. 5. 2010
31. 5. 2010
3. 6. 2010
11. 6. 2010
14. 6. 2010
9. 7. 2010
10. 7. 2010
27. 7. 2010
29. 7. 2010
29. 7. 2010
2. 8. 2010
6. 8. 2010
7. 8. 2010
7. 8. 2010
11. 8. 2010
16. 8. 2010
21. 8. 2010
21. 8. 2010
30. 8. 2010
3. 9. 2010
16. 9. 2010
27. 9. 2010
4. 11. 2010
7. 11. 2010
10. 11. 2010
22. 11. 2010
23. 11. 2010
26. 11. 2010
29. 11. 2010
8. 12. 2010
19. 12. 2010
24. 12. 2010
28. 12. 2010
30. 12. 2010

Manželstvo uzatvorilo 34 párov:
Jozef Orlický a Jana Hazdová
Dušan Maršala a Anna Chmelová
Martin Androvič a Anna Pišková
Ľubomír Dobroň a Mária Záňová
Martin Hypš a Martina Synáková
Jaroslav Gábor a Daniela Bačinská
Pavol Gajdošík a Mary Jo Madonna Szekeres
Ján Pallo a Alžbeta Mihová
Róbert Škvrana a Barbora Pešková
Ján Berešík a Miroslava Pučková
Miroslav Labák a Mária Futáková
Peter Staňo a Mária Pojezdalová
Miroslav Gábor a Marcela Mráziková
Július Androvič a Mgr. Miroslava Cvachová
Ing. Martin Boka a Bc. Miroslava Volčková
Jozef Martinček a Eva Sedúchová
Ing. Peter Zelina a Mgr. Petra Chudá
Michal Šugár a Jana Ďuranová
Peter Turský a Alžbeta Badurová
Milan Mihálik a Darina Chrapčíková
Peter Miho a Veronika Synáková
Štefan Osika a Zuzana Danihelová
Igor Matejčík a Ing. Anna Plačková
Peter Kubo a Ing. Helena Woleková
Ing. Igor Svoboda a Mgr. Mária Tichá
Michal Chladnúch a Mária Kramarová
Jakub Hrúz a Lenka Knapcová
Miloš Dubovický a Jana Štefánková
Ján Janíček a Ing. Barbora Šišková
Martin Malíček a Mária Múčková
Rudolf Boháč a Ľubica Zimenová
Tomáš Synák a Katarína Lodňanová
Ján Repáň a Mária Ďuračková
Michal Bobáň a Bc. Anna Buchová

6. 2. 2010
6. 2. 2010
20. 2. 2010
6. 3. 2010
10. 4. 2010
24. 4. 2010
1. 5. 2010
15. 5. 2010
29. 5. 2010
5. 6. 2010
19. 6. 2010
3. 7. 2010
3. 7. 2010
10. 7. 2010
10. 7. 2010
17. 7. 2010
24. 7. 2010
31. 7. 2010
31. 7. 2010
7. 8. 2010
14. 8. 2010
21. 8. 2010
21. 8. 2010
28. 8. 2010
4. 9. 2010
4. 9. 2010
4. 9. 2010
11. 9. 2010
11. 9. 2010
18. 9. 2010
2. 10. 2010
2. 10. 2010
2. 10. 2010
30. 10. 2010

Zomrelo 31 občanov:
Martin Vojtek
Mária Krajíčková
Mária Cvachová
Jozef Smolka
Martin Tlacháč
Mária Šušovčiaková
Anton Kubena
Jozefína Kvasnicová
Anna Valíková
Helena Solárová
Eva Behúňová
Aurel Kuniak
Pavel Hadida
Mária Bírošová

18. 1. 20110
24. 1. 2010
14. 3. 2010
22. 3. 2010
9. 4. 2010
11. 4. 2010
24. 4. 2010
26. 4. 2010
29. 4. 2010
30. 4. 2010
3. 5. 2010
8. 5. 2010
14. 5. 2010
13. 6. 2010

26. 3. 1951
18. 2. 1920
31. 1. 1925
24. 5. 1927
17. 5. 1949
5. 8. 1927
5. 6. 1938
11. 11. 1920
23. 3. 1937
18. 3. 1916
8. 8. 1943
10. 9. 1948
18. 8. 1923
8. 3. 1925

Cyril Zaymus
Václav Ďugel
Rudolf Androvič
František Synák
František Rojik
Michal Košút
Sidónia Hýllová
Peter Srogončík
Anna Hoštáková
Magdaléna Konštiaková
Kamil Hliník
Mária Boťánková
Ján Zelina
Františka Semančíková
Vojtech Bohačiak
Irena Ďuglová
Agnesa Bučeková

22. 9. 1026
25. 9. 1931
18. 8. 1935
1. 5. 1932
27. 8. 1913
18. 6. 1986
1. 12. 1937
8. 3. 1965
6. 12. 1939
15. 6. 1924
31. 3. 1931
21. 5. 1962
16. 11. 1951
13. 9. 1921
17. 4. 1936
17. 12. 1941
13. 8. 1929

21. 6. 2010
28. 6. 2010
5. 7. 2010
8. 7. 2010
17. 7. 2010
24. 8. 2010
9. 9. 2010
25. 9. 2010
27. 9. 2010
3. 10. 2010
23. 10. 2010
1. 11. 2010
5. 11. 2010
7. 11. 2010
10. 11. 2010
12. 12. 2010
28. 12. 2010

Varín mal k 31. 12. 2010 spolu 3687 obyvateľov, z toho 746 detí do 15 rokov. Prisťahovalo
sa 54 obyvateľov, odsťahovalo sa 55 obyvateľov.
Obecný podnik služieb vo Varíne
Hospodárenie v roku 2010 bolo nasledovné:
- Vyprodukované tržby v eurách – 282 974,00
- Náklady v eurách – 282 834,00
- Hospodársky výsledok – 140 (zisk)
Minimálne 90% práce, čo do objemu tržieb, bolo Obecnému podniku služieb zadaných
priamo obcou alebo zo zákaziek získaných cez obec z eurofondov, ktoré čerpala obec (škola,
škôlka a požiarna zbrojnica).
Ponuka tovarov a služieb v obci v roku 2010
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 a iné
mäsovýrobky.
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.
Farská matrika
Krsty
66
- z toho 31 chlapcov a 35 dievčat
Pohreby
63
- z toho 38 mužov a 25 žien
Sobáše
28
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
V roku 2010 prešla materská škola zmenou a kompletnou prestavbou. Uskutočnila sa výmena
okien, upravil a rozšíril sa vstup do škôlky, zmenila sa vonkajšia fasáda, pribudla šiesta trieda,
vďaka čomu mohlo byť prijatých o 25 detí viac ako predošlé roky. V roku 2010 navštevovalo
materskú školu 125 detí vo veku 2,5 až 6 rokov.
V dňoch 4. – 11. 10. sa vo varínskej škole uskutočnila výstava jesenných plodov – hrozno,
jablká, hrušky, rôzne druhy zeleniny, toto všetko dopĺňali postavičky vyrobené z gaštanov.
7.decembra sa uskutočnili slávnostné imatrikulácie žiakov prvého ročníka, ktorých
zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Eva Andelová pasovala do žiackeho stavu.
Úspechy žiakov školy: Šaliansky Maťko – okresné kolo 1. a 2. miesto, krajské kolo – čestné
uznanie, Detská rozprávková Žilina – celoslovenské kolo – 2. miesto, Škultétyho rečňovanky

– celoslovenské kolo – 2. miesto, Cena Andreja Chudobu – celoslovenské kolo – 3. miesto,
Detský čin roka – nominácia príspevku v kategórii Dobrý nápad, Chemická olympiáda –
okresné kolo – 1. miesto, krajské kolo – 1., 2. a 3. miesto, Biologická olympiáda – okresné
kolo – 1. a 3. miesto, Envirootázniky – celoslovenské kolo – 3. miesto, Geografická
olympiáda okresné kolo 3. miesto, krajské kolo – 2. miesto, Javorové husličky –
celoslovenské kolo – 1. miesto, Mini Talent Show – celoslovenská prehliadka, Červené
stužky – okresné kolo výtvarnej súťaže – 3. miesto, Biblia očami detí – diecézne kolo – 1. a 2.
miesto, Futsal junior Makro Cup 2010 – finále vo futsale žiakov do 15 rokov – 3. miesto.
Škola spolupracovala v roku 2010 s Unicef, Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov,
Červené stužky, Adopcia na diaľku – Benard Omondi Auma, Mumo Nguli, Imatrikulácia
žiakov 1. ročníka, Chodenie Lucií, Stavanie mája, deň Zeme, Ondrejský jarmok, Večer
trojkráľový, Superstar, Pytagoriáda, Max, Matematická olympiáda, Matematický klokan,
Krúžková činnosť, besedy s osobnosťami spoločenského a kultúrneho život z domova i zo
sveta.
Škola takisto dotvorila v školskom roku 2009/2010 školský vzdelávací program projektovými
dňa – Poďme spolu do rozprávky, Sedem divov Slovenska, environmentálnym kurzom vo
Vysokých Tatrách Škola hrou v prírode, blokovou pobytovou exkurziou v Gaderskej doline –
Turiec – jeho prírodné, historické a kultúrne pamiatky, V. ročník školského kola literárnej
súťaže, tento rok pod názvom Môj „nemý“ kamarát.
V novom školskom roku 2010/2011 pribudli do pedagogického zboru:
Ing. Cecília Ivanecká, rehoľným menom Sestra Rút, ktorá vyučovala náboženskú výchovu,
Mgr. Kristína Raždíková – dejepis, občianska náuka, výtvarná výchova,
Ing. Ján Pročka – skrátený úväzok – vyučoval matematiku 9. ročník.
Centrum voľného času vo Varíne
V školskom roku 2009/2010 pracovalo v Centre voľného času vo Varíne 6 oddelení
s celkovým počtom členov 634.
Centrum voľného času funguje už tretí rok. Prvý rok v septembri 2007 bolo prihlásených 300
detí, o rok neskôr 545 a v roku 2010 az 634 členov.
V centre sú deťom a mládeži poskytované také vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im
budú prínosom v ďalšom živote, pretože vedomosti získané v hudobných, tanečných,
športových, prírodovedných, pracovných a vzdelávacích krúžkoch, získané nenásilným
spôsobom, môžu zúročiť v ďalšom štúdiu i v budúcom povolaní.
Úspechy:
Mažoretky: 2. miesto Stras Cup 2010 baton mladší a 3. miesto Stars Cup 2010 baton starší
Hip Hop: 2. miesto Disco Cup
Lukostrelci: 1. a 4. miesto Československý pohár 3D
Futbalisti – postup do 3. ligy
- úspešní mladí kynológovia, reprezentační pekári a cukrári
- zdatní minibasketbalisti i basketbalisti, šikovní výtvarníci, hasiči i fitnesári,...
27. marca 2010 sa v Ostrave – Porube uskutočnila medzinárodná súťaž začínajúcich
mažoretiek a roztlieskávačiek v disciplínach baton (palička) a pom-pon (strapce). Mažoretky
z centra voľného času zažili obrovský úspech, domov si odniesli 2. miesto v kategórii Junior
mladší Baton a 3. miesto v kategórii Junior starší Baton.
28. marca sa deti z kynologického krúžku zúčastnili medzinárodnej výstavy psov Nitracanis
na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Spolu so svojím lektorom Robom Androvičo a rodičmi
tak mali možnosť obdivovať rôzne plemená a výkony psíkov na výstavisku.
Dňa 20. júna – na Deň otcov, sa uskutočnila Akadémia detí z Centra voľného času
a Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.

Svojim programom sa deti predstavili rôznymi scénkami, tancami, spevmi a básničkami.
Rodičia si s hrdosťou pozreli vystúpenia svojich detí – malých umelcov.
Aj v roku 2010 sa deti z Centra voľného času vo Varíne spolu so svojimi rodičmi zúčastnili
už po tretíkrát na Majstrovstvách Európy v pretekoch psích záprahov na Donovaloch. Preteky
sa konali 13. februára 2010. Viacerí si odniesli aj pekné ceny z tomboly.
Dobrovoľný hasičský zbor Varín
Dobrovoľný hasičský zbor Varín funguje od roku 1876. Rok 2010 jeho členovia otvorili
výročnou členskou schôdzou, ktorej sa okrem členom tiež zúčastnil okresný veliteľ pán Jozef
Trnka a starosta obce Ing. Karol Strásky.
Predseda výboru Ján Kardoš predniesol správu o činnosti a hospodárení zboru za minulý rok.
Starosta obce vo svojom príhovore okrem iného spomenul rekonštrukciu budovy hasičskej
zbrojnice. Po jej skončení by varínski hasiči mali pracovať ako podporný záchranný systém.
Na schôdzi bol schválený aj plán hlavných úloh na rok 2010 a v plodnej diskusii
skonštatovali, že je veľmi potrebné zintenzívniť prácu s dorastom.
Počas víkendových dní 6. a 7. februára zorganizovali fašiangový pochod masiek obcou.
Počasie im priamo a aj občania ich srdečne vítali, počastovali i prispeli do „kasičky“. Dobrú
atmosféru vytvárali hlavne harmonikári Marián a Janko. Fašiangy členovia zavŕšili 13.
februára v kinosále hasičskou zábavou a následne „pochovali basu“, čím sa začal 40-dňový
pôst.
Počas veľkonočných sviatkov spolu s hasičmi z Krasňan zabezpečovali členovia hasičského
zboru z Varína dôstojný priebeh osláv Veľkej noci – na Veľký piatok a Bielu sobotu držali
stráž v kostole pri Božom hrobe, taktiež organizačne zabezpečili sprievod obcou so
Sviatosťou oltárnou a Eucharistické požehnanie na Námestí svätého Floriána.
V nedeľu 24.októbra 2010 sa v našej obci uskutočnilo zasadnutie Dobrovoľného hasičského
zboru okrsku číslo 5, ktorého sa okrem Varína zúčastnili aj okolité zbory - Krasňany, Lysica,
Nededza, Terchová, Teplička nad Váhom, Mojš, Dolná Tižina, Lutiše, Gbeľany a Kotrčiná
Lúčka. Na zasadnutí sme privítali hostí z okresného riaditeľstva a tiež starostu Obce Varin
Ing. Karola Stráskeho, ktorý nás informoval o priebehu prestavby hasičskej zbrojnice a o
zámeroch hasičského zboru na ďalšie obdobie. Oboznámil nás s tým, ako by mala nová
zbrojnica fungovať, no zároveň vyjadril znepokojenie nad spoluprácou medzi okresným
riaditeľstvom a vedeniami zúčastnených obcí. Vzájomná spolupráca, žiaľ, zlyháva vďaka
vzájomnej nedostatočnej informovanosti. Na programe bola aj téma súvisiaca so zimným
vykurovaním, problémami vzniknutými vykurovaním starších objektov a tiež so zazimovaním
hasiacej techniky. Z plodnej diskusie vzišlo veľa podnetných návrhov.
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne si na Valnom zhromaždení oboru zvolil nový
výbor, ktorý v rokoch 2010-2013 bude pracovať v nasledovnom zložení:
Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej – Emília Cvachová
Podpredseda – Mária Zelinová
Tajomník – Ingrid Trizuljaková
Kronikár – Štefan Cvacho, pokladník – Eva Rendeková, členovia výboru – Jozef Hrivo,
Helena Androvičová, Mária Panáčková, Marta Tretinová, dozorný výbor: Ľubor Panáček –
predseda, Tatiana Hrivová, Peter Freundefeld.
Dom Matice slovenskej vo Varíne je verejnosti sprístupnený vždy v poslednú sobotu mesiaca
v čase od 18.30 hodiny, kde si návštevníci môžu pozrieť aj stálu expozíciu – Dedičstvo našich
otcov, fotomontáž – Varín a jeho história, videokazety z činnosti odboru, prečítať
dvojtýždenník Slovenské národné noviny a v príjemnom prostredí pri šálke času podiskutovať
o živote, národe, vlasti, našej obci a histórii.

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne usporiadali dňa 6. marca 2010
podujatie s názvom Prebúdzanie jari, ktoré sprevádzali hlavne ukážky originálnych tipov
a nápadov na tohtoročné Veľkonočné sviatky. Zúčastnení mohli vidieť nasledovné činnosti:
vyhotovovanie kraslíc na výzdobu príbytkov, ale aj pre šibačov, zdobenie veľkonočných
vajíčok rôznymi technikami, pletenie vŕbových korbáčov a vŕbových košíkov, aranžovanie
vŕbových, brezových a iných prútikov s veľkonočnými ozdobami, prestieranie veľkonočného
stola, veľkonočná výzdoba okien a veľkonočné perníky. Vo večerných hodinách bola oživená
tradícia driapania peria, ktorá bola v minulosti neodmysliteľnou súčasťou dlhých zimných
večerov.
V rámci projektu V úcte k tradíciám sa matičiari v dňoch 16. – 20. septembra zúčastnili
jarmoku v maďarskej Bekescabe. Varínski matičiari tu ponúkali naše špeciality – zemiakové
posúchy, bryndzu, syrové korbáčiky, hriate so slaninkou. O všetky pochúťky bol veľký
záujem. Príjemný priateľská atmosféra a srdečnosť pri stretnutiach s dolnozemskými
Slovákmi však trvala počas celého štvordňového pobytu.
4. decembra sa v podvečerných hodinách v Dome Matice slovenskej vo Varíne stretli jej
členky na podujatí Zimné tradície – driapanie peria. Táto činnosť, ktorá bola v minulosti
neodmysliteľnou súčasťou dlhých zimných večerov, už z nášho života vymizla. Dnes už
takmer nikto husi nechová, periny z ľahkého peria nahradili umelé – vyrobené z „dutého
vlákna“ a iných podobných materiálov. V snahe pripomenúť si a oživiť túto tradíciu sa
varínske matičiarky už druhýkrát zišli na „páračkách“. Pani Ing. Alica Malloyerová poskytla
husacie perie, matičiarky šikovné ruky a na pomoc prišli i školáčky Zuzka a Kristínka
Mihalčatinové a Zdenka Zajacová. Príjemnú atmosféru spestrila aj návšteva dvoch „Lucií“ –
MUDr. Danky Salátovej a Tamarky Žiakovej, ktoré povinšovali zdravia, šťastia a po smrti
kráľovstvo nebeské.
Lukostrelecký klub Varín
Lukostrelecký klub Varín pracuje pri Centre voľného času Varín. V roku 2010 dosiahol
viacero úspechov.
V sobotu 10. apríla začali tohtoročné súťaže v Zlatnej - na ostrove pri Dunaji a zúčastnilo sa
ich osemdesiat pretekárov zo Slovenska a Maďarska. Lenka Kabatiarová skončia na druhom
mieste, Števko Zicho a Tibor Kabatiar získali piate miesto a Jozef Ďugel skončil siedmy.
17. apríla sa lukostrelci zúčastnili prvého kola Československého pohára s medzinárodnou
účasťou v Rusove na Morave.
5. júna 2010 sa Pod Jedľovinou uskutočnilo 3. kolo Československého pohára v 3D
lukostreľbe s medzinárodnou účasťou. Pretelku sa zúčastnilo 130 lukostrelcov zo Slovenska,
Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska. Súťažilo sa vo všetkých vekových kategóriách. 28 3D
terčov bolo rozmiestnených v lese a strieľalo sa na ne siedmymi typmi lukov. V hlavnej
kategórii TRLB muži, čiže v streľbe tradičným lukom), zvíťazil Poliak Adam Bisok, druhé
miesto obsadil Petr Mikeš z Českej republiky a tretie miesto patrilo Dušanovi Binderovi zo
Slovenska. Náš Jozef Ďugel z CVČ Varín obsadil 5. miesto.
3. a 4. júla v Pezinku varínski lukostrelci zúčastnili Medzinárodných majstrovstiev Slovenska
v 3D lukostreľbe. Klub reprezentovali traja pretekári – Majka Jagošová, ktorá v kategórii žien
obsadila prvé miesto a stala sa majsterkou Slovenska, Jozef Ďugel ml., sa umiestnil na
šiestom mieste a Jozef Ďugel st. na ôsmom mieste.
V auguste sa členovia klubu zúčastnili medzinárodných pretekov v Poľsku. Súťažilo sa na
hrade Toszek pri Gliviciach, účastníkov pretekov bolo 180 – z piatich štátov. V kategórii
muži sa Jozef Ďugel ml. stal víťazom, Štefan Zicho st. obsadil 4. a Jozef Ďugel st. sa
umiestnil na 5. mieste.
V kategórii kadet, v ktorej súťažilo 30 pretekárov, sa víťazom stal Štefan Zicho.

11. septembra sa lukostrelci zúčastnili finále Česko-slovenského pohára v Hodoníne, kde
v celkovej konkurencii 168 pretekárov v kategórii dievčat naša Lenka Kabatiarová obsadila 1.
Miesto, v kategórii kadet sa Tibor Kabatiar umiestnil na 4. a Štefan Zicho na 6. Mieste.
V kategórii muži skončil Jozef Ďugel ml. na 13. mieste.
18. septembra sa uskutočnili preteky v Divíne pri Lučenci. Jozef Ďugel ml. tu spomedzi
60tich pretekárov osadil 3. miesto.
16. októbra sa uskutočnili preteky priamo vo Varíne „O zlatý šíp“, ktorých sa zúčastnili
okrem Slovákov aj pretekári z Poľska a Česka.
V ôsmich kategóriách bodovali Varínčania, v kategórii TRLB muži patrilo 4. miesto Jozefovi
Ďugelovi st., v kategórii kadet obsadil Števko Zicho 3. miesto. Absolútnym víťazom sa po
rozstreli stal Števko Myšiak zo Zvolena a odniesol si hlavnú cenu.
17. októbra v streľbe z modelovaného koňa sa absolútnym víťazom stal Marek Bugáň – naša
veľká nádej, jeho otec Janko Bugáňa vyhral disciplínu na presnosť streľby na diaľku.
Jozef Ďugel mladší sa v roku 2010 sa v kategórii TRLB – muži Medzinárodným majstrom
Poľska.
„Mladí plavci“ z Varína
Žilinský plavecký klub Nereus, založený v roku 1997, dosahuje v súčasnosti v domácich
i v medzinárodných súťažiach výrazné úspechy. Podieľajú sa na nich aj mladí plavci z Varína,
ktorí plavecké trate zdolávajú pod trénerským dohľadom pána Juraja Skopala.
V medzinárodných pretekoch Jarná cena Žiliny v plávaní, ktoré sa uskutočnili v marci
v žilinskom krytom 50-metrovom bazéne a zúčastnilo sa ich viac ako štyristo plavcov zo
siedmych krajín, v kategórii 11-12 rokov obsadil Varínčan Vladimír Štefánik 1. miesto – 100
m motýlik, 2. miesto – 50 m motýlik a 50 m voľný spôsob, 3. miesto – 100 m voľný pohyb.
Na Zimných majstrovstvách Slovenskej republiky si okrem Vladimíra Štefánika (2. miesto
plávanie na 50 metrov, 100 metrov a 500 metov voľný spôsob, tretie miesto na 200 metrov
voľný spôsob) výborne počínala aj Barbora Topoľská, ktorá v kategórii 12-ročných žiakov
obsadila 5. miesto na 100 metrov, 200 metrov znak a šieste miesto na 600 metrov voľný
spôsob.
Dobré výsledky dosahuje aj Zuzka Hollá a Alžbetka Androvičová.
3. – 5. decembra sa v Rimavskej Sobote uskutočnili preteky kategórie B – 11 a 12-roční
plavci. Na tejto súťaži Vlado Štefánik sedemkrát prekonal klubový rekord. Celkom získal 5
strieborných a 1 bronzovú medailu.
V dňoch 10. – 12. decembra prebehli v Humennom Zimné majstrovstvá Slovenska 13 a 14ročných žiakov. Na tejto súťaži sa zaskvela Barborka Topoľská, v dvoch disciplínach sa stala
majsterkou Slovenskej republiky a jedenkrát bola strieborná.
Telovýchovná jednota Fatran Varín
Po intenzívnej zimnej príprave, ktorú hráči brali vážne a odohrali množstvo prípravných
zápasov, trénovalo sa v školskej telocvični, na pomocnom ihrisku a tiež na umelej tráve
v Tepličke a Závodí, nastúpili hráči už do zápasov jarnej časti súťaže.
Trénerské posty zostali bez zmeny, do hráčskych kádrov pribudli žiaci Jankovský a Vnuk,
k dorastu Hruška, k mužom Vladimír Tichák. Na hosťovanie odišli: z dorastu – Buchta, Bela,
Cvacho, Hlucháň a z mužov p. Vajda.
Žiaci:
14. kolo vyšlo podľa ich predstáv. Hráči na domácej pôdy zvíťazili. Starší žiaci 4:1. Mladším
žiakom súper nepricestoval. 15. Kolo odohrali v Zborove, kde ukázali svoje kvality
a domácich porazili: starší žiaci 3:8 a mladší 0:8. V 16.kole hrali so súperom zo Svrčinovca,
ktorého zdolali starší žiaci 3:0 a mladší 3:1. 17.kolo sa pre nespôsobilý terén neodohralo.
Dorast:

Zostava: Gajdošík, Maťko, Strásky, Zavoďančík, Hruška, Repkovský, Hulák, Jankovský,
Švejdik, Tichák, Ďugel, Williger, Cvacho, Komačka, Andrisík, Kadrliak, Tichý, trénerom bol
Slavomír Cvacho, vedúci mužstva – Ivan Šeliga.
Po nie moc vydarenej jeseni sa dorastenci chceli predviesť v Podhorí. Počasie však bolo proti
a tak sa hralo až o týždeň doma s Trnovým, kde zvíťazili 5:1. Ďalšie kolo odohrali v Tepličke
nad Váhom. V 17.kole privítali jedného z lídrov súťaže – Lietavskú Svinnú a odohrali s ňou
vyrovnanú partiu, nakoniec prehrali 2:5.
Muži:
Najlepší strelci gólov: 12 gólov Miroslav Repáň, 3 góly Marián Repkovský a Martin Lopušan,
2 góly – Miroslav Poljak, Ján Strásky, 1 gól – Peter Zimen, Róbert Zimen, Vlado Tichák,
Michal Zimen, Ján Šugár.
Trénerom mužov bol I. Zimen. Do prvého jarného kola v Bytčici nastúpilo celkom 14 hráčov.
Žiaľ, hrali bez brankára, ktorý nemohol nastúpiť. Prehrali sme 3:0. V 15.kole doma privítali
Rosinu, vyhrali 3:0. V 16.kole zdolali Belú 2:3. V 17.kole hrali so Starou Bysricou.
Muži hrajú v skupine A, umiestnili sa na 8mom mieste s 24 bodmi.
V dňoch 26. – 27. júna 2010 sa vo Varíne uskutočnili každoročné turnaje. 26. júna sa
uskutočnil turnaj mužov O pohár starostu obce Varín, kde sa po troch ročníkoch konečne
podarilo vyhrať náš putovný pohár. V nedeľu 27. júna sa uskutočnili mládežnícke turnaje.
Žiacky Memoriál Jána Zimena a dorastenecký Memoriál Ladislava Cvachu. Tieto turnaje sa
konajú s medzinárodnou účasťou.
Zo staršej histórie
Z histórie Varína:
- posledným majiteľom Starého hradu bol Gašpar Pongrác – syn Fraňa Pongráca
staršieho, v roku 1720 hrad vyhorel a odvtedy pustol
- v roku 1727 bola z južnej strany kostola pristavená kaplnka zo strany od Váhu na
útraty Antona Pongráca
- v roku 1760 bola postavená na Námestí svätého Floriána kaplnka zasvätená svätému
Floriánovi, postavil ju Gašpar Pongrác
- 24. apríla 1717 bol prepadnutý kaštieľ v Gbeľanoch a to zbojníckymi chlapmi – Juraj
Buro a Mikuláš Brezovský
- veža Starého hradu je z konca 13. storočia, neskorogotický palác a renesančné
podhradie
- farský kostol vo Varíne je gotického pôvodu, pochádza z 13. storočia. V 17. storočí
bol prestavaný a doplnený klenbami. Figurálna maľba je od M. Klimčáka z roku 1949,
boli však zamaľované pôvodné cechové znaky na pavlačoch
- soška sv. Floriána bola darom požiarneho zboru z Turčan. Dobrovoľný hasičský zbor
vo Varíne bol založený v roku 1876.
- Kaplnka Panny Márie na námestí je z roku 1600, postavená Varínčanmi na znak
útechy a prosby proti moru a cholere občanov
- Schwarzerovec – klenbová stavba s renesančným priečelím, prestavaná na krčmu,
meštianku a materskú školu, čiastočne stratila pôvodnú podobu, v roku 1997 bola
zbúraná
- Varínsky park – je chránený štátom, bol vysadený z príležitosti tisícročného jubilea
maďarského štátu v roku 1896, pod jedným zo stromov je zasadená fľaša
s príležitostnými dokumentmi.

