2009
Január
16. januára – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa o 19.00 hodine začal slávnostný
program pri príležitosti 75 rokov Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne.
18. januára - v nedeľu sa konala výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru vo
Varíne.
22. januára – konalo sa mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- overovateľov zápisnice – Ing. Vladimír Štefánik, p. Janka Zaparaníková, - zvolať verejnú
schôdzu občanov Varína dňa 6. 2. 2009 o 19.oo hodine vo veci stavu a vysporiadania
pozemkov pod miestnymi komunikáciami,
- odmenu kronikára pre obdobie do konca roku 2008 vo výške 150 Sk/stranu.
Berie na vedomie:
- správu starostu obce o celkovej výmere nevysporiadaných pozemkov pod miestnymi
komunikáciami, spôsob výpočtu a stanovenie ceny pozemkov metódou polohovej
diferenciácie v zmysle vyhlášky č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku,
- správu starostu obce o opatreniach proti rozširujúcom sa vandalizme v obci,
- správu starostu vo veci vypovedania nájomnej zmluvy pre chatu Fatranka ako aj o jej
súčasnom stave,
- upozornenie poslanca Bukovinského, ako aj ďalších poslancov, na zvýšený počet túlavých
psov a psov bez dozoru v obci,
- upozornenie poslancov na stále miznúce mreže vpustí na dažďovej kanalizácii v majetku
obce.
Ukladá:
- verejnú schôdzu občanov Varína dňa 6. 2. 2009 o 19.oo hodine vo veci stavu
a vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami,
- formou doručenia pozvánky pozvať všetkých občanov Varína na verejnú schôdzu dňa
6. 2. 2009,
- zabezpečiť proti odcudzeniu poklopy a mreže vpustí na dažďovej kanalizácii
v majetku obce,
- na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predložiť kroniku obce.
Doporučuje:
- starostovi obce na základe návrhu sociálnej komisie prehodnotiť výšku jednorazovej
sociálnej výpomoci pre Pavla Kubalu.
23. januára – navštívil obec štátny tajomník MPSVR SR Ing. Peter Sika, PhD. Po privítaní
na obecnom úrade sa spoločne so starostom obce Ing. Karolom Stráskym šli pozrieť do
Zariadenia opatrovateľskej služby – DSS Charitný dom Alžbetinum. Za účasti štatutára
organizácie p. Ľubora Panáčka, vdp. Dalibora Mišuru, kontrolóra obce p. Jozefa Rovňana
a vedúcej p. Márie Chovancovej rozobrali všetky problémy, ale aj úspechy dvojročného
chodu tohto zariadenia. Štátny tajomník sa stretol tiež s pracovníkmi a obyvateľmi charitného
domu. Zariadeniu daroval spotrebnú elektroniku, ktorá poslúži všetkým obyvateľov
a spríjemní im každodenné aktivity.
25. januára – deti z kynologického krúžku Centra voľného času vo Varíne sa zúčastnili
Medzinárodnej výstavy psov v Trenčíne. Vystavovatelia prezentovali rôzne druhy plemien
psov, kozmetickú starostlivosť o psy. Deti si odniesli mnoho zážitkov a nových vedomostí.
29. januára – sa uskutočnilo riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,

overovateľov zápisnice – p. Marián Androvič, Ing. Marián Androvič,
na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005, geometrického plánu č.
379/06, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra
v Žiline dňa 28. 3. 2006 a geometrického plán č. 2551/08, vypracovaného Róbertom
Pilarčíkom – Geoplány, schváleného správou katastra v Žiline dňa 19. 12. 2008:
dohodu o zrušení podielového spoluvlastníctva k C-KN parcely číslo 2151/74,
2151/75, 2151/76 a 2151/264 tak, že:
- Ján Beniač starší sa stáva výlučným vlastníkom C-KN parcely číslo 2151/74 –
zastavané plochy o výmere 2397 m2 s tým, že sa zaväzuje do 3 dní odo dňa podania
návrhu na vklad vlastníckeho práva na Správu katastra v Žiline vyplatiť Obci Varín
sumu 17 066,87 eur, t. j. 514 156,50 Skk (náhrada za spoluvlastnícky podiel Obce
Varín o veľkosť 22/40-in z výmery 2397 m2, t. j. za 1318,35 m2 stanovená dohodou
zmluvných strán tak, že 20% výmery po 11,62 eur/m2, t. j. 350 Skk/m2 a 80% výmery
po 13,28 eur/m2, t. j. 400 Skk/m2,
- Obec Varín sa stane výlučným vlastníkom C-KN parcely číslo 2151/75 – zastavané
plochy o výmere 2221m2, C-KN parcely číslo 2151/76 – zastavané plochy o výmere
1941 m2 a C-KN parcely číslo 2151/264 – zastavané plochy o výmere 501 m2 s tým,
že do 3 dní odo dňa podania návrhu na vklad vlastníckeho práva na Správu katastra
v Žiline vyplatí Jánovi Beniačovi staršiemu za jeho spoluvlastnícky podiel o veľkosti
18/40-in v predmetných parcelách finančnú sumu 27 164,46 eur, t. j. 818 356,50 Skk
(20% výmery po 11,62 eur/m2, t. j. 350 Skk/m2 a 80% výmery po 13,28 eur/m2, t. j.
400 Skk/m2,
- odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Jána Beniača staršieho o veľkosti 18/40-in v CKN parcely číslo 2151/98 – orná pôda o výmere 477 m2 (na prevádzaný
spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 214,65 m2), v C-KN parcely číslo 2151/203 –
orná pôda o výmere 427 m2 (na prevádzaný spoluvlastnícky podiel pripadá výmera
192,15 m) a v C-KN parcely číslo 2151/217 – orná pôda o výmere 308 m2 (na
prevádzaný spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 138,6 m2), všetky v katastrálnom
území Varín v kúpnej cene dohodou zmluvných strán celkom sumou 7 060 eur, t. j.
212 706 Skk (20% výmery pripadajúcej na spoluvlastnícky podiel Jána Beniača za
11,62 eur/m2, t. j. 350 Skk/m2 a 80% výmery po 13,28 eur/m2, t. j. 400 Skk/m2
- odpredaj MUDr. Jánovi Beniačovi v celosti C-KN parcely číslo 2151/154 – orná pôda
o výmere 69 m2, C-KN parcely číslo 2151/153 – orná pôda o výmere 726 m2, C-KN
parcely číslo 2151/152 – orná pôda o výmere 429 m2 a C-KN parcely číslo 2151/151 –
orná pôda o výmere 292 m2 v katastrálnom území Varín, ktoré sú vedené v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1 v kúpnej cene určenej dohodou zmluvných
strán sumou 16,60 eur/m2, t. j. 500 Skk/m2, teda celkom sumou 25 160,99 eur, t. j.
758 000 Skk.
Neschvaľuje:
- odkúpenie akcií Dexia banky Slovensko, a.s.
30. januára – v miestnom kultúrnom stredisku sa o 20.00 hodine konal fašiangový ples
Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne.
-

Február
5. februára – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa o 16.00 hodine konal Fašiangový
program pre seniorov s občerstvením, ktorí spríjemnili aj žiaci základnej a materskej školy
svojim kultúrnym programom.

V dňoch 6. – 8. februára sa členovia Centra voľného času vo Varíne spolu s rodičmi už po
druhýkrát zúčastnili pretekov na Donovaloch – III. Majstrovská strednej Európy pretekov
psích záprahov – šprint a Majstrovstvá Slovenska „open“.
6. februára – uskutočnila sa verejná schôdza občanov Varín vo veci vysporiadania pozemkov
pod miestnymi komunikáciami obce Varín, ktoré tvoria prístup k rodinným domom.
Zúčastnilo sa jej 68 občanov.
1. V úvode starosta obce privítal na verejnej schôdzi všetkých občanov Varína.
2. Následne starosta vysvetlil aké druhy ciest vo Varíne a v koho správe sa nachádzajú:
- cesty III. tr. v správe VÚC
- cesta II. tr. poza Varín – v správe VÚC, pozemok pod cestou je v majetku obce - miestne
komunikácie spevnené – prístup k RD, v správe obce - miestne komunikácie spevnené –
prístup ku chatám, v správe obce - nespevnené cesty.
3. Celková výmera nevysporiadaných pozemkov pod existujúcimi miestnymi komunikáciami
tvoriacimi prístup k rodinným domom predstavuje cca 74 000 m2, čo by pri výkupe v cene po
11,62 EUR/m2 (350,- Sk/m2) predstavovalo celkovú sumu cca 863.000,- EUR (26 000 000,Sk).
4. Starosta obce vysvetlil 3 spôsoby stanovenia ceny pozemku potvrdenú tromi nezávislými
znalcami, obec pristúpila k stanoveniu ceny polohovou diferenciáciou. Ďalej starosta obce
vysvetlil, že pri stanovení ceny touto metódou sa pristupuje ku každému ohodnocovanému
pozemku separátne v závislosti od konkrétnych inžinierskych sietí, ktoré sa pod miestnou
komunikáciou resp. chodníkom nachádzajú. 5. Následne postupne vysvetlil metódu
stanovenia ceny pozemku metódou polohovej diferenciácie v zmysle vyhlášky č.492/2004 o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku:
- základná cena pre obce s počtom od 2000 do 5000 obyvateľov (bod g) činí 3,32 EUR/m2
(100,-Sk/m2) - koeficient všeobecnej situácie – 0,8 (bod 2) - koeficient intenzity využitia –
1,0 (bod 3) - koeficient dopr. vzťahov – 0,85 alebo 0,90 (bod 2 alebo 3) - koeficient obch.
alebo priem. polohy – 1,20 alebo 1,00 (bod 2 alebo 3) - koeficient druhu pozemku – 0,80
alebo 1,00 alebo 1,20 alebo 1,30 (bod 1, odst.a), b), c), d) - koeficient povyšujúcich a
redukujúcich faktorov – navrhujeme 0,40 Súčinom základnej ceny a stanovených koeficientov
sa výsledná cena za pozemok nachádza v rozpätí od 0,722 EUR/m2 do 1,381 EUR/m2 (21,76
do 41,60 Sk/m2).
6. Po vysvetlení spôsobu ocenenia pozemkov starosta obce otvoril diskusiu: p. Rudolf Ševčík
– poukázal na to, že chce predať, ale zároveň pripomenul, že predajná cena pozemkov na
Záhumní bola 900,- Sk/m2 (29,87 EUR/m2) Ing. Eva Cáderová – zdôraznila, že za cenu,
ktorú ponúka obec za 1 m2 výpočtom v zmysle vyhlášky je možné kúpiť len kávičku. p. Ján
Ďurana – zdôraznil, že v zmysle ústavy SR je súkromné vlastníctvo nedotknuteľné. Účelom
obce nie je dostať cesty na listy vlastníctva len aby figurovali v majetku obce, ale hlavne aby
obec mohla využiť eurofondy na rekonštrukciu týchto vysporiadaných miestnych
komunikácií. Význam vysporiadania týchto komunikácií pocítia hlavne naše deti ich
postupným zveľadením a využitím eurofondov.
Starosta obce – doplnil p.Jána Ďuranu, že momentálne platí podmienka majetkového
vysporiadania komunikácií pre využitie eurofondov na ich rekonštrukciu. Zároveň poukázal
na mnohokrát chodcov obmedzujúce parkovania vodičov a pokiaľ sú tieto omunikácie
nevysporiadané, nie je možný nijaký postih týchto nezodpovedných vodičov. Zároveň
pripomenul, že ani jeden občan nijako neprispel k výstavbe a obnove cesty ako aj výstavbe
inžinierskych sietí.
p. Juraj Badura – poukázal na hlavnú podstatu veci: Obec chce cesty vysporiadať pre účely
rekonštrukcie a pre získanie eurofondov, kde momentálne platí nutnosť ich majetkového
vysporiadania. Cesty tu existujú už roky, užívali ich už naši starí otcovia. Navrhuje za
symbolickú 1,-Sk/m2 (0,03 EUR/m2), aby čo najmenej zaťažili obec a aby takto ušetrené

prostriedky boli využité účelne pre každého občana. p. Emil Piovarči – pripomenul, že
majetkovo nevysporiadané komunikácie sú dedičstvo socializmu, zároveň poznamenal, že
komunikácia ako vecné bremeno a pokiaľ nie je vysporiadaná môže spôsobiť problém pri
predaji pozemku, cez ktorý prechádza resp. je jeho súčasťou.
Starosta obce – poukázal na povinnosť občana zo zákona v prípade nepredania pozemku pod
komunikáciou starať sa a udržiavať cestu aj v zime ako jej majiteľ. Jedná sa o pozemky, kde
obec nie je vlastníkom miestnych komunikácií. p. Anton Cvacho – poukázal taktiež na
hriechy minulosti, kde pôvodný vlastníci prišli o nemalé majetky (napr. pozemky pod pílou) a
súhlasil s výkupom pozemkov za minimálnu cenu. p. Juraj Badura – dal návrh na hlasovanie
za predajnú cenu 1,-Sk/m2 (0,03 EUR/m2) pozemku pod komunikáciami. p. František Ďuraj
– navrhol predajnú cenu min vo výške základnej ceny 100,- Sk/m2 (3,32 EUR/m2) p.
Ladislav Paučin – poukázal na to, že momentálne európska únia poskytuje určitý balík
financií určených aj na obnovu miestnych komunikácií, každá obec si chce z tohto balíka
obrať maximum na čo má nárok. Nakoľko platíme dane rovnako ako iní občania miest a obcí
Slovenska, vyzval občanov Varína, aby to svojím postojom vo veci výkupu pozemkov pod
komunikáciami maximálne obci uľahčili, aby tieto komunikácie predali za minimálnu sumu,
by obec mohla v maximálne miere využiť eurofondy na obnovu a opravu komunikácií. Aby
sme si z toho veľkého koláča odrhli taký veľký kus, na ktorý máme nárok.
p. Jozef Kabatier – vysvetlil v číslach rozpočet obce pre rok 2009 v nadväznosti na
predpokladaný finančný náklad na opravu komunikácií za cca 35 000 000,- Sk (cca 1 161
787,- EUR). Vysvetlil, že pri aktuálnych finančných možnostiach obce by uvedenú
rekonštrukciu obec realizovala v období min 6-10 rokov a to by zároveň musela úplne
zastaviť ostatné aktivity (výstavba IBV Záhumnie, Výstavba nového cintorína, Ostatné
projekty v rámci eurofondov – rekonštrukcia ZŠ, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice).
Následne dal starosta obce hlasovať za návrhy:
1,- Sk (0,03 EUR/m2) 30 ľudí – 35 ľudí
41,60,- Sk (1,38 EUR/m2) 7 ľudí
100,- Sk (3,32 EUR/m2) 2 ľudia
350,- Sk (11,62 EUR/m2) 0 ľudí
Ostatní prítomní občania nehlasovali.
Následne starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným občanom a rozlúčil sa.
7. februára – o 14.00 hodine sa v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne uskutočnil
karneval pre deti, po ktorom nasledovala diskotéka s ocenením najlepších masiek.
12. februára – sa konalo 17-te riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 16.oo hodine.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- program riadneho 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- overovateľov zápisnice – p. Karol Boka, Ing. Jozef Kabatier,
- predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 KaH na realizáciu projektu
„Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Varín“ vrátane zabezpečenia
realizácie projektu po schválení a financovania projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
- jednotkovú cenu 1,23 eur/m2 (37 Skk/m2) za výkup pozemkov pod nevysporiadanými
miestnymi komunikáciami tvoriacimi prístup k rodinným domov,
- dodatok č. 1 k VZN obce č. 4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení, kde sa v čl. II. odstavec
4) mení výška príspevku pre stravníkov 2 – 6 rokov v hmotnej núdzi (stravná jednotka
– desiata, obec, olovrant) z 0,09 eur/stravnú jednotku na 0,15 eur/stravnú jednotku
v zmysle výnosu MPSVaR SR č. 23609/2008-II/1 z 26. novembra 2008 o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR,

odpredaj spoluvlastníckeho podielu 11/12-in v C-KN parcely číslo 2151/172 – orná
pôda o výmere 628 m2 (na uvedený spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 575,67 m2)
a 11/12-in v C-KN parcely číslo 2151/173 – orná pôda o výmere 170 m2 (na uvedený
spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 155,83 m) v katastrálnom území Varín Petrovi
Belovi a jeho manželke Márii rod. Mestickej, trvale bytom A. Bernoláka 440/13, 013
03 Varín v sume 29,87 eur za m2 (900 Skk/m2) v lokalite IBV Záhumnie,
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu 11/12-in v C-KN parcely číslo 2151/188 – orná
pôda o výmere 624 m2 (na uvedený spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 572 m2)
a 11/12-in v C-KN parcely číslo 2151/189 – orná pôda o výmere 173 m2 (na uvedený
spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 158,58 m2) v katastrálnom území Varín
Alojzovi Kubalovi, trvale bytom Stráža 45 a jeho manželke Márii rod. Santovej, trvale
bytom Dubenec 100/1, 013 03 Varín v sume 29,87 za m2 (900 Skk/m2) v lokalite IBV
Záhumnie,
- investičný zámer firmy AS KOVO, s.r.o. v lokalite Varín – Podhračie v zmysle
predložených podkladov a štúdie,
- umiestnenie prevádzky solária na ulici J. Martinčeka 113 a otváracie hodiny
prevádzky solária,
- otváracie hodiny vzorkovej predajne, Lukáš Mahút, Dolná Tižina 350, 013 04 na
Martinčekovej ulici,
- zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR na nehnuteľnosť: 22 bytov, spoločných priestorov
a spoločného zariadenia, vchod 6A a 6B, 1, 2, 3, 4, NP, čísla bytov 1A-11A a 1B-11B
v stave bytového domu, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Varín na parcele
číslo C-KN 2130/99 o výmere 420 m2 zastavanej plochy, súpisné číslo 992, zapísaný
na liste vlastníctva č. 3145, ktorých výlučným vlastníkom je záložca v podiely 1/1,
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
114359/114/359.
Neschvaľuje:
- jednotkovú cenu 0,03 eur/m2 (1 Skk/m2) za výkup pozemkov pod nevysporiadanými
miestnymi komunikáciami tvoriacim prístup k rodinným domom,
- jednotkovú cenu 0,66 eur/m2 (20 Skk/m2) za výkup pozemkov pod nevysporiadanými
miestnymi komunikáciami tvoriacim prístup k rodinným domom,
- jednotkovú cenu 1 eur/m2 (30 Skk/m2) za výkup pozemkov pod nevysporiadanými
miestnymi komunikáciami tvoriacim prístup k rodinným domom,
- jednotkovú cenu 1,16 eur/m2 (35 Skk/m2) za výkup pozemkov pod nevysporiadanými
miestnymi komunikáciami tvoriacim prístup k rodinným domom,
- jednotkovú cenu 1,24 eur/m2 (37,50 Skk/m2) za výkup pozemkov pod
nevysporiadanými miestnymi komunikáciami tvoriacim prístup k rodinným domom,
- odpustenie nájomného p. Vojtecha Brezániho za rok 2008 na základe žiadosti,
- odpredaj pozemku parcely číslo 3891/3 o výmere 4684 m2 vo vlastníctve obce Varín
v lokalite Varín – Záhumnie II. pre AZ CAR, s.r.o. Varín na základe žiadosti.
Berie na vedomie:
- správu Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne o podujatiach organizovaných
v roku 2008 a finančných nákladoch na ich realizáciu,
- písomné stanovisko Vodohospodárskej výstavby, š. p. vo veci odstránenia
a zneškodnenia odpadov na pozemkoch vo vlastníctve v katastri obce Varín,
- stav a grafickú úpravu kroniky obce Varín,
- správu starostu o príprave žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Varín“,
-

správu starostu obce o verejnej schôdzi občanov Varína vo veci vysporiadania
pozemkov pod miestnymi komunikáciami, ktoré tvoria prístup k rodinným domov,
- správu starostu obce o výnose MPSVaR SR č. 23609/2008-II/1 z 26. Novembra 2008
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR a o potrebe úpravy VZN č. 4/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
a výchovno-vzdelávacích zariadení v článku II. odstavec 4) pre stravníkov 2-6 rokov
v hmotnej núdzi,
- odvolanie AS KOVO, s.r.o. k žiadosti o zaradení lokality,
- žiadosť Vojtecha Brezániho o odpustenie nájomného za rok 2008,
- žiadosť Kataríny Púčkovej o schválenie umiestnenia prevádzky solária a otváracích
hodín,
- žiadosť AZ CAR, s.r.o. o odkúpenie pozemku parcely číslo 3891/3 o výmere 4684 m2
vo vlastníctve Obce Varín,
- žiadosť Lukáša Mahúta o schválenie otváracích hodín vzorkovej predajne na Ulici
Jozefa Martinčeka 113,
- žiadosť Zuzany Rolkovej o povolenie na výstavbu penziónu na parcele číslo 1494/13
v katastrálnom území Varín,
- cenovú ponuku ozvučenia sály Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne
a ozvučovacej techniky,
- správu starostu obce vo veci prípravných a projektových prác pre územné rozhodnutie
pre IBV Koňhora v náväznosti na schválený rozpočet obce pre rok 2009,
- správu starostu obce o aktuálnom stave chaty Fatranka.
Ukladá:
- prehodnotiť otváracie hodiny obecnej knižnice Miestneho kultúrneho strediska vo
Varíne,
- požiadať Vodohospodársku výstavbu š.p. o zvýšenie frekvencie čistenia a odvozu
odpadu z pozemkov vo vlastníctve v katastri obce Varín,
- písomne požiadať p. Zuzanu Rolkovú o upresnenie žiadosti na výstavbu na parcele č.
1494/13 v katastrálnom území Varín,
- požiadať správu ciest ŽSK o správu vo veci prípravných a projektových prác na
rekonštrukciu mosta cez Varínku a riešenia dopravy v centre obce Varín v náväznosti
na Trizuliakovu ulicu,
- zabezpečiť označenie začiatku časti obce „Varín – Koňhora“ zvislým dopravným
značením v zmysle platnej vyhlášky,
- posúdiť komisii v zložení: Metod Bukovinský, Ľubor Panček a Bc. Rudolf Beniač
najvhodnejšiu variantu ozvučenia sály Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne
a ozvučovacej techniky.
13. februára – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne zorganizoval maškarný ples pre
mladých. O kultúrny program sa postarala skupina Kortina.
20. februára – konal sa 13. varínsky obecný ples. Kultúrny program zabezpečila hudobná
skupina Kortina a Jožko Bryndzo.
21. februára – hasičský zbor vo Varíne po tradičnom sprievode turoňov obcou usporiadal
zábavu spojenú s pochovávaním basy a podávaním tradičných fašiangových špecialít.
-

Marec
16. marca – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne usporiadal besedu pracovníkmi
historického odboru Matice slovenskej v Martine – PhDr. Maruniakom a PhDr. Grácovou na
tému Dr. Tiso a Slovenský štát. Beseda sa konala v dome Matice slovenskej vo Varíne na
Hrnčiarskej ulici a začala o 18.oo hodine.

20. marca – v miestnej knižnici sa uskutočnila „Noc v knižnici“ v duchu priblížiť detským
čitateľom knihy, knižnicu, vzbudiť v nich záujem o knihy a čítanie. Touto myšlienkou sa
niesol aj celý program. Deti si preverili svoje vedomosti o rodnej obci, vytvorili záložku do
knihy, vyhotovili veľkonočné dekorácie, prečítali rôzne príbehy.
21. marca – uskutočnilo sa prvé kolo prezidentských volieb. Vo Varíne sa hlasovalo v troch
volebných okrskoch. Celková účasť vo voľbách bola 47,57%.
V okrsku č. 1 – Obecný úrad Varín hlasovalo 413 z 916tich voličov zapísaných do zoznamu
oprávnených voličov, z toho platných hlasov bolo 412. V okrsku č. 2 – Základná škola
s Materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne hlasovalo 411 z 896 oprávnených voličov,
z toho 407 hlasov bolo platných. V okrsku č. 3 – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne
hlasovalo 490 z 950tich oprávnených voličov, 489 hlasov bolo platných.
Výsledky:
1. Bollová Dagmara PaeDr.
18 hlasov
2. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
777 hlasov
3. Martináková Zuzana
40 hlasov
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc.
35 hlasov
5. Mikloško František
133 hlasov
6. Radičová Iveta
293 hlasov
7. Sidor Milan PhDr., CSc.
12 hlasov
25. marca – sa uskutočnil tradičný autobusový zájazd do Jablonky, ktorý usporiadalo Miestne
kultúrne stredisko vo Varíne.
26. marca – o 16.oo hodine sa v zasadačke obecného úradu uskutočnilo 18-te riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program riadneho 18. Zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- na základe žiadosti Zuzany Rolkovej, Októbrová 681, Varín investičný zámer
výstavby penziónu v lokalite Varín Radinov na parcele číslo 1494/13 podľa
geometrického plánu vyhotoveným Annou Panouškovou, úradne overeným Správou
katastra Žilina dňa 8. 11. 2001 pod č. 1757/01 s podmienkou, že napojenie penziónu
na inžinierske siete a prípadné predĺženie verejného rozvodu pitnej vody v obci pre
prevádzku a napojenie zariadenia bude realizované na vlastné náklady žiadateľa,
- všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2009 o umiestňovaní volebných plagátov
a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci Varín počas volebnej
kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú dňa 06. 06. 2009,
- odpredaj pozemku vo vlastníctve obce C-KN parcely číslo 3303 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 30m2 tvoriaci prístup k rodinnému domu súpisné číslo 449 na
základe geometrického plánu vyhotoveným Ing. Vladimírom Hrivíkom GEOMER,
úradne overeným Správou katastra Žilina dňa 10. 02. 2009 pod číslom 166/09 Mgr.
Alžbete Androvičovej, rod. Talafovej v sume 10,13€/m2 (305,-- Sk/m2),
- otváracie hodiny predajne na Námestí sv. Floriána 1008, Adela Gaňová, Gaštanová
29, 010 07 Žilina,
- otváracie hodiny predajne Drogéria Market na ulici Jozefa Martinčeka 131, Radoslav
Bolček, J. Bottu 471/25, Varín,
- na základe žiadosti Daniely Jankovej, Gbeľany 255, 013 02 investičný zámer
prevádzky uhoľných skladov v lokalite Varín Podhradčie pred štrekou na C-KN
parcelách číslo 1960/175, 1960/176 podľa geometrického plánu vyhotoveným
GEOKOP, s. r. o., úradne overeným Správou katastra Žilina dňa 25. 02. 2009 pod
číslo 247/09,
- odvolanie sa voči uzneseniu vyšetrovateľa policajného zboru za zločin poškodzovania
cudzej veci podľa § 245 ods.1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona na chate Fatranka.

Berie na vedomie:
- správu riaditeľky Miestneho kultúrneho strediska Varín o pracovnej náplni
knihovníčky Obecnej knižnice Varín a stanovisko Krajskej knižnice v Žiline, návrh
starostu obce zachovať 8-hodinový pracovný čas knihovníčky a návrh Ing. Kabatiera
v budúcnosti zriadiť v knižnici voľne prístupný internet,
- informáciu o začatí správneho konanie voči firme Lystra-mont.sk, s.r.o. vo vecí
nelegálneho uloženia drobného stavebného odpadu motorovým vozidlom evidenčného
čísla ZA 211 DH na prívesnom vozíku v rozpore s prijatým všeobecne záväzným
nariadením obce o odpadoch č. 15/2006 a zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v lokalite Zátepličie od Váhu v katastri obce Varín popri Vodnom diele Žilina v tesnej
blízkosti biokoridoru v katastri obce Varín ako aj o nelegálnej prestavbe v budove
súpisného čísla 108 na Ulici Jozefa Martinčeka,
- pripomienku pána Kurnocíka upozorniť firmy vylepujúce plagáty na zakázaných
miestach na porušovanie platného všeobecne záväzného nariadenia,
- správu starostu obce o rokovaní so zástupcami Správy ciest Žilinského samosprávneho
kraja vo veci „Riešenia dopravy v centre obce Varín“,
- správu starostu o objednaní a zabezpečení osadenia zvislej dopravnej značky „Varín,
časť Koňhora“ na začiatku časti obce,
- správu prednostu obce zapracovať náklady na nové ozvučenie sály Miestneho
kultúrneho strediska Varín do rozpočtu obce pre rok 2010,
- správu starostu obce o aktuálnych výzvach v rámci Eurofondov a o podaných
a úspešných žiadostiach obce,
- správu starostu obce vo veci trestného oznámenia poškodzovania cudzej veci podľa §
245 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona na chate Fatranka,
- požiadavku p. Karola Boku vo veci odstránenia nefunkčného betónového stĺpa po
káblovej televízii na pozemku p. Zuzany Janíkovej, rodenej Brežnej,
- požiadavku p. Karola Boku vo veci opravy poškodeného zvislého dopravného
značenia na Ulici Dr. Jozefa Tisu (zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel),
- návrh p. Bukovinského a Ing. Kabatiera v rámci výzvy 4.1a Regenerácia sídiel zriadiť
viac parkovacích miest na Hrnčiarskej ulici ako súčasť rekonštrukcie Námestia sv.
Florkána a tým obmedziť nezodpovedné parkovanie na chodníku a komunikácii na
Ulici Jozefa Martinčeka,
- návrh pána Androviča st. o opravu anglických dvorcov v chodníku popri budove
pošty,
- správu hlavného kontrolóra obce o výsledku 1. Kola volieb prezidenta Slovenskej
republiky v obci Varín.
Ukladá:
- prostredníctvom obecných novín, web stránky obce a informáciou na verejnej tabuli
informovať občanov Varína o aktálnych výzvach v rámci Eurofondov a o podaných
a úspešných žiadostiach obce,
- spracovať návrh harmonoramu na čistenie ulíc pre 1. polrok 2009.
Apríl
Od 1. apríla – sa v knižnici každú stredu uskutočnil program pre deti s rozprávkami,
rozprávkovými postavami, spisovateľmi a ilustrátormi kníh pre deti vždy o 16.oo hodine.
4. apríla – sa uskutočnilo 2. Kolo prezidentských volieb.

17. apríla – sa uskutočnil 13. ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov.
Prostredníctvom kúpy narcisu vyjadrili ľudia na celom Slovensku spolupatričnosť, podporu
a pomoc všetkým, ktorých sa rakovina akokoľvek dotýka. Do zbierky sa prihlásilo 15 453
dobrovoľníkov. Vo Varíne sa vyzbieralo 574 eur. Žiaci v základnej škole vyzbierali 73,84
eur.
21. apríla – sa uskutočnila výročná členská schôdza základnej organizácie slovenského zväzu
telesne postihnutých.
22. apríla – Miestne kultúrne stredisko Varín usporiadalo autobusový zájazd do Jablonky.
Okrem toho v snahe vzbudiť v deťoch záujem o knihy a čítanie pripravilo stredisko pre
detských čitateľov cyklický program pod názvom Popoludnie s rozprávkou.
24. apríla – sa uskutočnil zájazd na divadelné predstavenie komédie Drahouškové – v podaní
pražských hercov z Martina.
26. apríla – sa vo farnosti Varín uskutočnila sviatosť birmovania, ktorej sa zúčastnilo 308
mladých ľudí. Prvýkrát v histórii našej varínskej farnosti sviatosť birmovania vysluhoval
biskup Žilinskej diecézy – Otec biskup Tomáš Galis.
Máj
1.mája – sa uskutočnil pútnický autobusový zájazd do Svätyne Božieho milosrdenstva
v poľskom Krakove.
V dňoch 5. – 10. mája sa uskutočnila farská púť do Bavorska, rodisko pápeža Benedikta XVI.
V dňoch 10. mája – 21. júna sa konala „Varínska kultúrna jar“. Každú nedeľu popoludní sa
uskutočnil na námestí kultúrny program so začiatkom o 16.oo hodine.
10. mája – sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne uskutočnil kultúrny program venovaný
všetkým mamám. Kultúrny program spestrili deti zo Základnej školy s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne, členovia Centra voľného času vo Varína a dychová hudba
Varínčanka.
13. mája – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do Jablonky.
17. mája – na námestí vystupovala tanečná skupina Colorado zo Žiliny, ktorá okrem
klasických country tancov predviedla aj americký step. Vystúpenie začalo o 16.oo hodine
Následne vystúpili mažoretky tanečnej skupiny Trend z Prievidze, okrem vlastného programu
mali dievčatá vystúpenie aj s chlapčenskou skupinou „Zástavníkov“ – jedinou svojho druhu
na Slovensku.
24. mája – milovníci hudby si mohli vypočuť skladby v podaní akordónovej skupiny
Akordeonika z Bojníc. V ich podaní odznel Let čmeliaka, Bolero, Kubko a Maťko, piesne
z muzikálu Na skle maľované a iné.
28. mája – sa konalo 19-te riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program riadneho 19. Zasadnutia obecného zastupiteľstva so zámenou bodu 8. za bod
4. programu a doplnenia bodu 5. programu o 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,
- overovateľov zápisnice - p.Ľudmila Porubčanská, Ing.Vladimír Štefánik,
- harmonogram čistenia ulíc v 3-4Q/2009 a 1-2Q/2010,
- na základe geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odpredaj spoluvlastníckeho
podielu 11/12-in v C-KN parcelné číslo 2151/220 – orná pôda o výmere 574 m2 (na
uvedený spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 526,17 m2) a 11/12-in v C-KN parc.č.
2151/221 – orná pôda o výmere 161 m2 (na uvedený spoluvlastnícky podiel pripadá
výmera 147,58 m2) v katastrálnom území Varín Ing. Pavlovi Tavačovi s manželkou
Ing. Janou Tavačovou rod. Puškárovou v kúpnej cene 29,87 € za m2 (900 Sk/m2), tj.
celkom sumou 20.124,91 €,
- záverečný účet obce za rok 2008,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2009 o podmienkach poskytovania
opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu a donášku
stravy,
- Všeobecne záväzné nariadenie 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,
- odkúpenie pozemku pod plánovanú miestnu komunikáciu v lokalite IBV Koňhora od
Urbárskej
obce, pozemkové spoločenstvo Varín v cene 0,33 €/m2 (t.j. 10 Sk/m2) s podmienkou, že obec
v roku 2009 neinvestuje do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie žiadne investície,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy pre chatu FATRANKA s p.Petrom Kekelym na základe
výberového konania a poverenie starostu obce k príprave a podpisu nájomnej zmluvy
v zmysle predchádzajúcej nájomnej zmluvy,
- zriadenie spomaľovacieho prahu na ulici Dr. Jozefa Tisu pri reštaurácii v
Autocampingu Varín s 50% spoluúčasťou nájomcu reštaurácie,
- vybudovanie ihriska pre deti (vyrovnanie terénu, rozprestretie ornice, vysiatie trávy) v
spolupráci s občanmi obce v lokalite Varín-Kamence, Varín-Koňhora a na ploche pri
Fontise,
- otváracie hodiny predajne OUTLET AND SPORT SHOP na Námestí sv.Floriána č.35,
Miroslava Kubová, Hájik 834/1,
- obnovenie súhlasu na prevádzkovanie stávkovej kancelárie FORTUNA SK, a.s.,
Námestie sv.Floriána 347,
- poverenie starostu obce rokovať s VÚC a projektantom vo veci dopravného riešenia
na Námestí sv.Floriána a presmerovania cesty III. tr. Varín-Nezbud.Lúčka na miestnu
komunikáciu A.Trizuliaka.
Berie na vedomie:
- správu auditora a hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2008,
- správu starostu obce o investičných zámeroch obce ako aj o stave žiadostí o NFP
podaných obcou v rámci eurofondov,
- list riaditeľa ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne o potrebe zvýšenia počtu tried
v základnej a materskej škole v zmysle platného zákona č.245/2008 Z.z o výchove a
vzdelávaní (školský zákon),
- záznam z výberového konania na prenájom chaty FATRANKA,
- koncepciu vzájomnej spolupráce medzi CVČ a Základnou školou pre organizáciu
mimoškolskej a záujmovej činnosti žiakov prostredníctvom CVČ v súčinnosti so ZŠ s
MŠ Ondreja Štefku vo Varíne tak, že 75% hodnoty vzdelávacích poukazov

odovzdaných žiakmi základnej školy bude refundovaných základnej škole vo forme
nájmu na základe nájomnej zmluvy,
- žiadosť Jána Bohačiaka o umiestnenie spomaľovacích prahov na ulici Dr. Jozefa Tisu
pri reštaurácii v ATC Varín
- žiadosť Mariany Bobáňovej o vybudovanie ihriska pre deti v časti Varín-Kamence
- správu starostu obce o pláne vybudovať detské ihrisko v rámci revitalizácie parku na
Námestí svätého Floriána v rámci žiadosti o NFP 4.1a Regenerácia sídiel,
- žiadosť ZO SZTP vo Varíne o zníženie alebo odpustenie poplatkov za likvidáciu
domového odpadu,
- žiadosť o schválenie otváracích hodín predajne OUTLET AND SPORT SHOP na
Námestí svätého Floriána č.35, Miroslava Kubová, Hájik 834/1,
- ponuku Krajského kultúrneho strediska v Žiline na možnosť bezplatnej prezentácie
pripravovaných kultúrnych aktivít obce na rok 2010 v celoregionálnej publikácii
Kalendárium 2010,
- správu o vykonaní kontroly NKÚ v Zariadení opatrovateľskej služby Varín, n.o.,
- žiadosť o obnovenie súhlasu na prevádzkovanie stávkovej kancelárie FORTUNA SK,
a.s., Námestie sv.Floriána 347,
- návrh Ing.Jozefa Kabatiera spracovať dodatok č.2 k VZN obce č.15/2006 o odpadoch
vo veci výšky pokút za priestupky v čl.11 v náväznosti na platný zákon č.223/2001
Z.z. o odpadoch,
- poďakovanie poslanca Ing.Vladimíra Štefánika občanom za obnovu oporného múrika
pri kostole.
Ukladá:
- do obecných novín Varínčan zverejniť harmonogram čistenia ulíc v 3-4Q/2009 a 12Q/2010,
- prostredníctvom obecného rozhlasu v piatok a v sobotu pred brigádou oznámiť
občanom obce miesto konania jednotlivých brigád,
- poveruje starostu obce vstúpiť do rokovania s nájomcom reštaurácie v ATC Varín vo
veci 50% spoluúčasti pri zriadení spomaľovacieho prahu,
- prizvať na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva riaditeľku ZOS vo Varíne
p.Máriu Chovancovú za účelom podrobnejšieho vysvetlenia aplikácie prijatého VZN
č.2/2009 a 3/2009 pre podmienky nášho ZOS,
- odstrániť nedostatky uvedené v Správe o vykonaní kontroly NKÚ v Zariadení
opatrovateľskej služby Varín, n.o.,
- preveriť možnosť zmeny zriaďovacej listiny Zariadenia opatrovateľskej služby, n.o. vo
veci vkladu budovy do majetku n.o., t.j. ponechať budovu v majetku obce,
- na návrh Ing.Jozefa Kabatiera spracovať dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce 15/2006 o odpadoch vo veci výšky pokút za priestupky a zároveň vyzvať
občanov obce prostredníctvom obecného rozhlasu k dodržiavaniu Všeobecne
záväzného nariadenia obce č.15/2006 o odpadoch, zákona 223/2001 Zbierky zákona o
odpadoch a Všeobecne záväzné nariadenie obce č.5/2002 o niektorých podmienkach
držania psov.stupiteľstva vo Varín
30. mája – pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa detí sa na Námestí svätého
Floriána o 16.oo hodine predstavila hudobná skupina súrodencov Jendruchovcov – 9 detí
a dvaja rodičia.
Jún
1.júna – pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v miestnej kinosále o 14.oo hodine
premietala rozprávka pre deti Kúzelná opatrovateľka.
6. júna – sa uskutočnili voľby do európskeho parlamentu.

7. júna – o 16.3o hodine sa na Námestí svätého Floriána začali farské hody. V kultúrnom
programe vystúpila hudobná skupina V8 band, tanečná skupina Tap dance quartet a country
skupina Kasava.
14. júna – od 17.oo hodiny sa na Námestí svätého Floriána uskutočnila prehliadka dychových
hudieb. Predstavenie spestrili dychové súbory Strečnianka, Bojnická kapela a Varínčanka.
16. júna – uskutočnil sa koncert žiakov hudobných kurzov pracujúcich pri Miestnom
kultúrnom stredisku vo Varíne. Začiatok bol o 16,3o hodine.
17. júna – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo zájazd do Jablonky.
21. júna – na Námestí svätého Floriána sa uskutočnila Školská akadémia – program
varínskych školákov a škôlkarov od 17.oo hodiny.

22. júna – v obradnej sieni Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne sa uskutočnilo Uvítanie
detí do života. Starosta obce privítal 28 nových Varínčanov.
23. júna – sa zišli jubilujúci spoluobčania taktiež v obradnej sieni, aby si pripomenuli spolu
so starostom obce ich významné životné jubileá.
V dňoch 27. – 28. júna sa konali oslavy 100-ho výročia varínskeho futbalu. Okrem
futbalových turnajov atmosféru spríjemnili aj vystúpenia hudobných a tanečných súborov,
superstaristi Miro Jaroš a Tomáš Bezdeda, ohňová šou a diskozábava.
Júl
5. júla – na sviatok našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda sa varínski matičiari a ich
sympatizanti zišli na skautskej chate Pod Jedľovinou na gulášpartii.
17. júla - o 19.00 hod. si občania na Námestí svätého Floriána pripomenieme 17.výročie
Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Vo večerných hodinách bola na Vajánku
zapálená vatra zvrchovanosti.
18. – 25. júla – sa uskutočnil pútnický zájazd s cestovnou kanceláriou Jadwiga. Návšteva
Lurdy, Marseille, Monako, Carcassone, Nice, Francúzska riviéra.
30. júla – sa o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu uskutočnilo 20-te riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program riadneho 20. zasadnutia obecného zastupiteľsta,
- overovateľov zápisnice - p.Janka Zaparaníková, p. Marián Androvič,
- urýchlenú realizáciu jednoduchých spomaľovacích prahov v blízkosti reštaurácie pri
Autocampingu Varín z dôvodu zvýšenia bezpečnosti návštevníkov,
- zapracovať do rozpočtu obce pre rok 2010 realizáciu 2 ks spomaľovacích prahov
v zmysle typového projektu v blízkosti reštaurácie v Autocampingu Varín na ulici Dr.
Jozefa Tisu vrátane dopravného značenia
- dodatok č.2 k VZN obce č.15/2006 o odpadoch,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2009 o zabezpečení odvádzania odpadovej
vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Varín v mieste, kde je verejná
kanalizácia vybudovaná,
- odkúpenie parcely číslo 1731/4 od Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín v
cene 0,35 €/m2 pre účely výstavby zastávky autobusu v rámci žiadosti o NFP a výzvy
4.1a Regenerácia sídiel, samostatne dopytovo orientované projekty,
- predloženie žiadosti o NFP v rámci eurofondov nasledovne: a) predloženie žiadosti o
NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Úprava
verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne“, 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 50.000,- EUR,
- prevod majetku obce (budova charity súpisné číslo 236) do majetku Zariadenia
opatrovateľskej služby, n.o. v zmysle zriaďovacej listiny,
- otváracie hodiny reštaurácie RANČ,
- pokračovanie v prácach na oprave vody na chate Fatranka,
- úver z DEXIA banky Slovensko a.s. vo výške 283 000,00 € na zabezpečenie
financovania projektu „Stavebné úpravy objektov ZŠ + MŠ, Varín“ v zmysle zmluvy
a požiadaviek MVaRR,
- plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2009.
Neschvaľuje:

odpredaj časti parcely č.3342/1 o výmere 400 m2 v zmysle GP č.167/08 p.Anne
Paňákovej, rod. Akantisovej na základe žiadosti.
Berie na vedomie:
- žiadosť Anny Paňákovej, rod.Akantisovej v zastúpení bratom Milanom Akantisom
o vyjadrenie sa k veci – vyvlastnenie a odpredaj časti obecnej parcely č.3342/1,
- správu vedúcej Zariadenia opatrovateľskej služby, n.o. p.Márie Chovancovej
k schválenému Všeobecne záväznému nariadeniu 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 v náväznosti na schválený zákon č.448/2009 Zbierky zákona o sociálnych
službách,
- v rámci kontroly plnenia uznesení informáciu o zaslaní schváleného harmonogramu
čistenia ulíc v 3-4.kv/2009 a 1-2.kv/2010 do redakcie obecných novín Varínčan na
uverejnenie,
- v rámci kontroly plnenia uznesení písomné stanovisko nájomcu reštaurácie v ATC
Varín p. Jána Bohačiaka k 50% spoluúčasti na zriadení spomaľovacích prahov pri
reštaurácii na ulici Dr.J.Tisu,
- návrh Ing.Mariána Androviča na urýchlené zriadenie jednoduchých spomaľovacích
prahov pri reštaurácii v ATC na ul.Dr.J.Tisu a návrh starostu obce vyzvať nájomcu
reštaurácie na úpravu vstupu (nie priamy východ,
- návrh Ing.Jozefa Kabatiera zapracovať do rozpočtu obce pre rok 2010 realizáciu 2 ks
spomaľovacích prahov v zmysle typového projektu v blízkosti reštaurácie v ATC
Varín na ulici Dr.J.Tisu vrátane dopravného značenia,
- v rámci kontroly plnenia uznesení informáciu starostu obce o nutnosti prevodu budovy
súpisné číslo 236 do majetku Zariadenia opatrovateľskej služby, n.o. v zmysle
zriaďovacej listiny,
- žiadosť pána V.Brezániho o odpustenie dlžnej čiastky z nájmu nebytových priestorov,
- cenovú ponuku firmy BRANTNER FATRA s.r.o. v rámci Mikroregiónu Terchovská
dolina za odvoz a likvidáciu TKO a separovaný zber,
- žiadosť majiteľa reštaurácie RANČ o odvoz smetí a schválenie otváracích hodín,
- písomné stanovisko Komunálnej poisťovne a.s. k škodovej udalosti zo dňa 16.01.2009
na chate FATRANKA,
- informáciu prednostu obce o potrebe schválenia úveru vo výške 283 000,00 € na
zabezpečenie financovania projektu „Stavebné úpravy objektov ZŠ + MŠ, Varín“ v
zmysle zmluvy a požiadaviek MVaRR,
- plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2009,
- pripomienku p. Metoda Bukovinského na upresnenie termínu realizácie revíznych
šácht na Železničnej ulici,
- informáciu starostu obce o meraní prašnosti a hlučnosti pri rodinných domoch na
Železničnej ulici v tesnej blízkosti prevádzky DOLVAP,
- pripomienku p. Juraja Kurnocíka na zriadenie prechodu pre chodcov na križovatke
ciest II/583 a ulíc M.R.Štefánika a Koňhorská vrátane dopravného značenia,
- pripomienku Ing. Jozefa Kabatiera vyzvať nájomcov suterénnych priestorov
v polyfunkčnom objekte o zabezpečenie čistoty bočného vchodu z ulice
M.R.Štefánika formou rozpisu služieb,
- pripomienku p. Metoda Bukovinského na zriadenie kamerového systému v obci
v súvislosti so zjednodušením odhaľovania pôvodcov neporiadku a vandalizmu.
Ukladá:
-

-

-

-

-

zvolať mimoriadne obecného zastupiteľstvo na chate FATRANKA za účelom
stanovenia ďalšieho postupu vo veci opravy chaty za prítomnosti nájomcu chaty
p.Kekelyho,
zvolať rokovanie s Komunálnou poisťovňou a.s. vo veci prehodnotenia stanoviska ku
škodovej udalosti zo dňa 16.01.2009 na chate FATRANKA,
osloviť Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja o zriadenie prechodu pre
chodcov na križovatke ciest II/583 a ulíc M.R.Štefánika a Koňhorská vrátane
dopravného značenia,
osloviť Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja o krátku správu vo veci
realizácie opravy mostu ponad Varínku a stavu projektových prác na riešení dopravnej
situácie na Námestí svätého Floriána v obci Varín,
osloviť zástupcov f.PROMA s.r.o. o krátku správu vo veci Priemyselný park za
DOLVAPom,
vyzvať p. Vojtecha Brezániho o predloženie dokladov o príjme celej rodiny na
objektívne posúdenie jeho žiadosti sociálnou komisiou pri obecnom zastupiteľstve.
August

5. augusta – si členovia Matice slovenskej vo Varíne pripomenuli 90 rokov od
znovuobnovenia Matice slovenskej, kedy Matica vstúpila do kultúrneho a spoločenského
života Slovákov.
6. augusta – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo autobusový zájazd pre deti,
rodičov a starých rodičov do Bojníc.
10. augusta – sa konalo 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ruší:
- uznesenie č.20/2009 v bode 1.7 zo dňa 30.7.2009 vo veci odkúpenia parc.č.1731/4 od
Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín v cene 0,35 €/m2 pre účely výstavby
zastávky autobusu v rámci žiadosti o NFP a výzvy 4.1a Regenerácia sídiel.
Schvaľuje:
- program riadneho 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- overovateľov zápisnice – Ing..Marián Androvič, p. Karol Boka,
- pokračovanie v prácach na oprave vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a
zariaďovacích predmetov na chate FATRANKA z rozpočtu obce pre rok 2009,
- zmenu rozpočtu obce pre rok 2009,
- zmenu v uznesení č.3/2006 v časti I.Schvaľuje, bod 4. vo veci odpredaja časti
obecného pozemku C-KN parcelné číslo 3342/5 p.Ladislavovi Paučinovi, kde sa
pôvodná výmera predávanej časti obecného pozemku 233 m2 mení na základe
overenia Katastrálnym úradom v Žiline na 236 m2. Schválená cena 10,12 €/m2 (305,Sk/m2) ostáva nezmenená,
- odkúpenie parc.č.1731/4 od Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín v cene
1,23 €/m2 pre účely výstavby zastávky autobusu v rámci žiadosti o NFP a výzvy 4.1a
Regenerácia sídiel,
- vyradenie základného, hmotného a nehmotného majetku Základnej školy s materskou
školou Ondreja Štefku vo Varíne v zmysle predloženého súpisu riaditeľom školy zo
dňa 17.6.2009,
- návrh starostu obce na odpredaj obecného majetku - rodinný dom na Hrnčiarskej ulici
– súpisné číslo 143 vrátane parcely číslo 427 zastavané plochy a nádvoria o výmere
129 m2 pre MVDr. Peter Priputen za účelom zriadenia veterinárnej ambulancie v
celkovej cene 5000,- €,

finančnú dotáciu pre ZO SZTP vo výške 100,- € na členskú schôdzu a spoločenské
posedenie členov ZO v septembri 2009,
- zriadenie prevádzky LEKÁREŇ LENKA na ul.J.Martinčeka č.116 a otváracie hodiny
lekárne pod podmienkou splnenia všetkých zákonom stanovených noriem a predpisov
pre uvedený typ prevádzky pre f.AKNEL PHARM, s.r.o., Martinčekova 116, 013 03,
Varín,
- prevádzku SECOND-HAND (lacné odevy) na Námestí sv.Floriána č.36 a otváracie
hodiny pre Peter Rolko, Hrnčiarska 173/110, 013 03, Varín.
Neschvaľuje:
- návrh posl. Ing.Mariána Androviča na odpredaj obecného majetku – rodinný dom na
Hrnčiarskej ulici súpisné číslo 143 vrátane parcely číslo 427 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 129 m2 pre MVDr. Peter Priputen s manželkou MVDr. Stanislavou
Priputenovou za účelom zriadenia veterinárnej ambulancie v celkovej cene 8000,- €.
Berie na vedomie:
- správu f.PROMA s.r.o., Ing.Jána Majerského vo veci stavu prípravných a
projektových prác re priemyselný park v lokalite Podhračie od Váhu,
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce o uznesení Okresnej
prokuratúry Žilina vo veci odvolania sa obce proti uzneseniu vyšetrovateľa OR PZ,
Úradu justičnej a kriminálnej polície voči poškodzovaniu cudzej veci – chaty
FATRANKA nájomcom a o ďalšom postupe vo veci opravy chaty za prítomnosti
nájomcu chaty p.Kekelyho,
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce vo veci prehodnotenia
stanoviska Komunálnou poisťovňou a.s. ku škodovej udalosti zo dňa 16.01.2009 na
chate FATRANKA,
- v rámci kontroly plnenia uznesení písomnú správu riaditeľa SC ŽSK vo veci realizácie
opravy mostu ponad Varínku, o stave projektových prác na riešení dopravnej situácie
na Námestí svätého Floriána, stanovisko k vyznačeniu priechodu pre chodcov (ZDZ aj
VDZ) na križovatke ciest II/583 a III/011080 v obci Varín (križovatka pri Koňhore) a
stanovisko k prehodnoteniu dopravného značenia na križovatke ciest II/583 a
III/011080 (križovatka smer Varín – Gbeľany),
- v rámci kontroly plnenia uznesení informáciu predsedu sociálnej komisie o predložení
dokladov p.Vojtecha Brezániho o príjme celej rodiny na objektívne posúdenie jeho
žiadosti. Stanovisko sociálnej komisie bude predložené na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
- hodnotiacu správu o výchovnovzdelávacej činnosti Centra voľného času Varín
v školskom roku 2008/2009,
- správu starostu obce k 1.zmene rozpočtu obce pre rok 2009,
- správu starostu obce a prednostu obecného úradu vo veci slovensko-poľskej
cezhraničnej spolupráce s obcami Maków Podhalański a Wierzchosławice, o
aktivitách obce vo vzťahu k využitiu prostriedkov Európskej únie na obnovu a rozvoj
ATC Varín a aktívnej účasti obce v rámci výmenných kultúrnych a športových akcií
za účasti členov Telovýchovnej jednoty FATRAN Varín a Centra voľného času vo
Varíne,
- informáciu starostu obce o potrebe zmeny v uznesení č.3/2006 v časti I. Schvaľuje,
bod 4. vo veci odpredaja časti obecného pozemku C-KN parcely číslo 3342/5
p.Ladislavovi Paučinovi, kde sa pôvodná výmera predávanej časti obecného pozemku
233 m2 mení na základe overenia Katastrálnym úradom v Žiline na 236 m2. Schválená
cena 10,12 €/m2 (305,- Sk/m2) ostáva nezmenená,
-

informáciu starostu obce vo veci odkúpenia parcely číslo 1731/4 od Urbárskej obce,
pozemkové spoločenstvo Varín v cene 1,23 €/m2 pre účely výstavby zastávky
autobusu v rámci žiadosti o NFP a výzvy 4.1a Regenerácia sídiel,
- upozornenie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Mgr.Jozefa
Košúta na potrebu zvýšenia počtu tried v základnej a materskej škole v zmysle zákona
č.245/2008 Zbierky zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) od školského
roku 2012/2013,
- zoznam základného, hmotného a nehmotného majetku Základnej školy s materskou
školou Ondreja Štefku vo Varíne určeného na vyradenie,
- žiadosť MVDr. Peter Priputen s manželkou MVDr. Stanislavou Priputenovou na
odkúpenie rodinného domu súpisné číslo 143 na Hrnčiarskej ulici za účelom zriadenia
veterinárnej ambulancie,
- žiadosť ZO SZTP vo Varíne o poskytnutie finančnej dotácie obce pre členskú schôdzu
a spoločenské posedenie členov ZO, ktoré sa uskutoční v septembri 2009,
- žiadosť firmy AKNEL PHARM, s.r.o., Martinčekova 116, 013 03, Varín o záväzné
stanovisko obce k zriadeniu prevádzky verejnej lekárne na ul.J.Martinčeka č.116 a
schválenie otváracích hodín,
- žiadosť Peter Rolko, Hrnčiarska 173/110, 013 03, Varín o povolenie prevádzky
SECOND-HAND (lacné odevy) na Námestí sv. Floriána č.36 a schválenie otváracích
hodín,
- upozornenie p. Mariána Androviča na zatekanie suterénnych priestorov v
polyfunkčnom objekte pri zadnom vstupe od vnútorného dvora,
- pripomienku p. Metoda Bukovinského na oboznámenie občanov Varína s termínom
kosenia trávy na cintoríne prostredníctvom obecného rozhlasu,
- pripomienku p. Metoda Bukovinského na zriadenie obecného rozhlasu na Kamencoch,
- pripomienku Ing. Mariána Androviča na odstránenie nefunkčných rozvodov káblovej
televízie,
- poďakovanie p. Juraja Kurnocíka starostovi obce a vedúcemu obecného podniku
služieb p. Jánovi Kardošovi za aktívny prístup pri realizácii ihriska (vyrovnanie terénu
a rozhrnutie ornice) v lokalite Koňhora.
Ukladá:
- vykonať obhliadku polyfunkčného objektu pri zadnom vstupe od vnútorného dvora vo
veci zatekania suterénnych priestorov,
- oboznámiť občanov Varína s termínom kosenia trávy na cintoríne prostredníctvom
obecného rozhlasu,
- opätovne písomne vyzvať firmu TES Slovakia s.r.o. na odstránenie nefunkčných
rozvodov káblovej televízie.
-

September
26. – 27. septembra sa v Pezinku konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v lukostreľbe, ktorých sa okrem Slovenska zúčastnili 15-členné družstvá z Českej republiky,
Poľska a Maďarska. Súťaž pozostávala zo streľby na 28 makiet u nás žijúcich zvierat –
rozmiestnených po lese a každý pretekár mal k dispozícii 28 šípov. Spomedzi 60 súťažiacich
slovenskí pretekári obsadili prvé tri miesta. Na treťom mieste sa umiestnil Varínčan Jozef
Ďugel.
26. septembra - v sobotu sa od od 10.00 hod. na Námestí svätého Floriána uskutočnil
5.dožinkový a remeselnícky jarmok spojený s predvádzaním remesiel a výstavou ovocia,
zeleniny a kvetov. O kultúrny program sa postaral folklórny súbor z družobného poľského
mesta Makov Podhalanski, vystúpili aj súbory z Centra voľného času vo Varíne a nakoniec
bola tanečná zábava do neskorých nočných hodín.

27. septembra – v rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšej Trojice sa konala ďakovná svätá
omša za úrodu so začiatkom o 10.3o hodine, kde zástupcovia jednotlivých obcí našej farnosti
symbolicky odovzdali plody tohtoročnej úrody.
Popoludní o 16.oo hodine na Námestí svätého Floriána vystúpil folklórny súbor Rozsutec.
Október
1. októbra – členovia Matice slovenskej vo Varíne absolvovali výlet na bicykloch do Kúrskej
doliny so sprievodkyňou MUDr. Dankou Salátovou.
V dňoch 7., 14. a 21. októbra sa v miestnej knižnici vždy so začiatkom o 13.3o hodine
uskutočnilo Popoludnie s rozprávkou – program pre deti s knihou a rozprávkami.
11. októbra – sa konala výročná schôdza členov Miestneho odboru Matice slovenskej vo
Varíne so začiatkom o 17.oo hodine.
11. októbra – členovia – kynológovia z Centra voľného času vo Varíne sa zúčastnili svetovej
výstavy psov v Bratislave, kde mohli vidieť 365 rás psov z 56 štátov sveta.
13. októbra – sa v Dome Matice slovenskej vo Varíne na Hrnčiarskej ulici konala lekárska
prednáška Cukrovka a jej následky, ktorú viedol MUDr. Milo. Prednáška bola spojená
s meraním krvného tlaku.
15. októbra – pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším sa v Miestnom kultúrnom
stredisku vo Varíne o 16.oo hodine uskutočnil kultúrny program pre varínskych seniorov,
ktorí si pre nich pripravili deti z materskej a základnej školy.
28. októbra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo zájazd do Jablonky.
November
5. novembra – sa uskutočnilo 22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na
ktorom obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- návrh dodatku číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce číslo 4/2008,
- delegovaných zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy v zložení: starosta obce, prednosta
obecného úradu, správca farnosti a poslankyňa Jana Zaparaníková,
Delegovaných zástupcov za zriaďovateľa do rady Centra voľného času v zložení: starosta
obce, prednosta obecného úradu, kaplán farnosti a Martin Boka,
- výchovný program Centra voľného času,
- príspevok p. Vojtechovi Brezánimu, ktorý bude použitý na uhradenie časti dlžnej čiastky
voči obci Varín, príspevok sa udeľuje s podmienkou, že p. Brezáni predloží návrh, akým
spôsobom chce splatiť obci Varín ostatnú dlžnú čiastku,
- príspevok p. Janke Konštiakovej, vdove po Slanislavovi Konštiakovi, vo výške 165,97€,
- príspevok p. Mgr. Zuzane Michaľakovej z dôvodu získania bronzovej Jánskeho plakety,
príspevok je vo výške 50€,
- zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na nehnuteľnosť: 22 bytov, spoločných
priestorov a spoločného zariadenia, vchod 6A a 6B, 1., 2., 3., 4., nadzemné podlažie, čísla
bytov 1-B1, 2-A1, 3-A2, 4-E2, 5-A2,6-A3,7-E3,8-A3, 9-A4, 10-E4, 11-A4, 12-C1, 13-D1,
14-G2, 15-J2, 16-H2, 17-G3, 18-J3, 19-H3, 20-G4, 21-J4, 22-H4 v stave bytového domu,
ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Varín na parcele číslo C-KN 2151/264
o výmere 501 m2, a na parcele č. C-KN 2151/349 o výmere 66 m2 zastavané plochy
a nádvoria, súpisné číslo 2101 zapísanú na liste vlastníctva č. 3264, ktorých výlučným
vlastníkom je záložca v podiele 1/1,podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu 142633/142644.
Neschvaľuje:
- sociálnu výpomoc p. Beáte Cigánikovej, ktorú žiadala pre seba, svoje 3 nezaopatrené
detí a manžela vo výške 33,20 eur na osobu – 166 eur pre 5 osôb.
Berie na vedomie:

informáciu starostu obce o pokračovaní realizácie priemyselného parku,
informáciu starostu obce o riešení havárie kanalizácie v objekte materskej školy,
informáciu starostu obce o prácach na zateplení budovy Centra voľného času Varín,
informáciu o postupe príprav objektu dopravnej situácie na námestí,
informáciu o postupe rekonštrukcie budovy Obecného úradu,
informáciu o projekte z fondov Európskej únie – regenerácia sídiel
informáciu o postupe realizácie inžinierskych sietí na IBV Záhumnie,
informáciu o stave vybudovania kanalizačných šácht na Železničnej ulici,
informáciu o rekonštrukcii kaplnky,
oznámenie otváracích hodín predajne Textil a obuv, Jozefa Martinčeka 131/4, 013 03
Varín, podanej Dung Vu Dingom
- žiadosť o dokúpenie pozemku p. č. 538 a 540 podanej p. Vladimírom Barčíkom
a manželkou Ing. Danielou Barčíkovou,
- vrátenie faktúry firmou Riastav z dôvodu neuznanie reklamácie prasknutých priečok
v 21-bytovom dome na ulici Jozefa Martinčeka 130/6,
- informáciu o návrhu Miestneho odboru Matice slovenskej do rozpočtu obce na rok
2010,
- žiadosť o vyradenie majetku na Chate Fatranka podanom prevádzkovateľom pánom
Kekelym,
- informáciu o uskutočnení odchytu túlavých psov na území obce,
- informáciu o možnosti realizácie kamerového systému.
Ukladá:
- overiť kvalitu signálu v káblovej televízii,
- zabezpečiť fotodokumentáciu k žiadosti o kúpu pozemku p. Petra Talafu, na
fotodokumentácii by malo byť vidieť prístup k rieke, trafostanicu a plánovanú
cyklotrasu,
- uverejniť na stránke obce kontakty na poslancov Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
- upozorniť podnikateľov na znečisťovanie verejného priestranstva vykladaním rôznych
obalov pred predajne,
- preveriť možnosť vykonávania kominárskych prác a oznámiť to prostredníctvom
miestneho rozhlasu a na stránke obce.
8. novembra – v miestnej kinosále sa uskutočnilo predstavenie Jožko Púčik a Čaj u pána
senátora na námet dvoch divadelných hier známeho slovenského dramatika Ivana Stodolu.
Hru naštudovali študenti žilinského Gymnázia sv. Františka z Assisi. Takmer dvojhodinové
divadelného predstavenie bolo plné humorných situácií, no i hlbokých myšlienok, o ktorých
treba uvažovať a poučiť sa z nich. Predstavenie týchto študentov bolo už tretie v poradí.
18. novembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo zájazd do Jablonky.
21. novembra – v kinosále Miestneho kultúrneho strediska sa konal Katarínsky ples.
23. novembra – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnilo uvítanie 23 detí
do života – nových obyvateľov Varína. O kultúrny program sa postarali deti z materskej
školy.
24. novembra – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnil slávnostný zápis
jubilujúcich obyvateľov Varína do pamätnej knihy. Títo Varínčania s v druhom polroku 2009
dožili 70., 80. alebo 90. rokov. Občania si v družnej debate pospomínali na všetko, čo
doposiaľ urobili pre obec, svoje rodiny, na mnohé zážitky zo školy, z práce či minulosti obce.
28. novembra – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne usporiadal tradičný Ondrejský
jarmok, ktorý sa tento rok pýšil najväčšou účasťou remeselníkov a predajcov. V Dome Matice
slovenskej na Hrnčiarskej ulici sa ponúkali tradičné varínske špeciality – kvačková
a kapustová polievka, zemiakové posúchy, chlieb s masťou a cibuľou, chlieb so slivkovým
lekvárom. Zručné remeselníčky tu zdobili medovníčky.
-

December
4. decembra – sa v priestoroch telocvične základnej školy uskutočnila slávnostná
Imatrikulácia prvákov, ktorú pripravili deviataci.
5. decembra – na Námestí svätého Floriána vo Varíne sa uskutočnilo tradičné stretnutie
s Mikulášom. Po rozsvietení vianočného stromčeka a rozdaní darčekov bola pre deti
pripravená animovaná rozprávka Doba ľadová 3.
14. decembra – v zasadačke obecného úradu sa o 16.oo hodine uskutočnilo 23. Riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- programový rozpočet pre rok 2010
- všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škl a školských zariadení na území obce Varín,
- všeobecné záväzné nariadenie obce č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpad za drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2010,
- zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventarizácie k 31.12. 2009.
Neschvaľuje:
- odpredaj časti obecnej parcely 1018/198 ostatné plochy o výmere cca 224 m2 v zmysle
predloženého náčrtu pre Ing. Peter Talafa, Banícka 125/29, 010 09 Žilina,
- odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady kňazom s trvalým
pobytom vo Varíne a trvalo pôsobiacich v pastorácii mimo Varína podľa návrhu Ing. M.
Androviča v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení obce č. 6/2009 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny
rok 2010,
- odpredaj časti obecnej parcely číslo 3183/2 zastavané plochy a nádvoria v zmysle
predloženého náčrtu pre firmu Avantgarde, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 551/105, 013 03 Varín.
Berie na vedomie:
- informáciu prednostu o kvalite signálu v káblovej televízii ako aj informáciu viacerých
poslancov o zhoršenej kvalite televíznych staníc Joj, Nova, STV1, ako aj o nutnosti
demontáže nefunkčných televíznych káblových rozvodov,
- informáciu zástupcu starostu k žiadosti o odpredaj časti obecnej parcely číslo 1018/198
ostatné plochy o výmere cca 224 m2 v zmysle predloženého náčrtu pre Ing. Petra Talafu,
Banícka 125/29, 010 09 Žilina,
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu p. Mihu o zverejnení mailových kontaktov
poslancov obecného zastupiteľstva,
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu prednostu o písomnom upozornení podnikateľov
na znečisťovanie verejného priestranstva vykladaním rôznych obalov pred predajne,
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu prednostu o zverejnení dvoch firiem
vykonávajúcich kominárske práce na verejnej tabuli obce,
- správu starostu obce k navrhovanému programovému rozpočtu obce pre rok 2010
a pripomienku Ing. V. Štefánika na zapracovanie finančnej čiastky 3300€ pre projekt pre UR
v lokalite IBV Koňhora,
- správu zástupcu starostu obce k predkladanému návrhu všeobecne záväzného nariadenie
obce č. 5/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na
území obce Varín vrátane pripomienok riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne Mgr. Jozefa Košúta,
- správu starostu obce k predkladanému všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 6/2009
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2010 vrátane pripomienky Ing. M. Androviča,
- žiadosť firmy Avantgarde, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 551/105, 013 03 Varín o odpredaj
časti obecnej parcely číslo 3183/2 zastavané plochy a nádvoria v zmysle predloženého náčrtu,

- žiadosť Jozefa Brežného, Andrei Zelníkovej, Moniky Košútovej a Ing. Pavla Ďuricu
o zabezpečenie výstavby verejného rozvodu vody a kanalizácie pre výstavbu rodinných
domov v zmysle doplnku územného plánu obce Varín v lokalite ulice Dr. Jozefa Tisu oproti
areálu Autocampingu z rozpočtu obce pre rok 2010,
- požiadavku Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline na
schválenie prenájmu priestorov Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
pre výcvikové zariadenie Autoškoly VIKY Peter Sakala, Mateja Bela 3465/89, 010 01 Žilina
zriaďovateľom – Obcou Varín,
- návrh zloženia inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventarizácie k 31. 12.
2009,
- žiadosť firmy Doxx na schválenie umiestnenia výherného prístroja na videohry v prevádzke
„Stanka“,
- správu starostu obce o sťažnosti p. Zamboja, bývajúceho v Prahe, na medzinárodnom súde
v Strasburgu proti pomenovaniu ulice po Dr. Jozefovi Tisovi,
- pripomienku zástupcu starostu na nutnosť úpravy Štatútu „Centrum voľného času“ vo Varín
v článku 5, odstavec 4 ako aj odvolania predsedu centra,
- pripomienku p. M. Bukovinského na skoršie vpúšťanie detí do budovy základnej školy
v nepriaznivom počasí, hlavne v zimnom období pri nízkych vonkajších teplotách.
Ukladá:
- písomne upozorniť riaditeľa základnej školy vo Varíne, že prenájom priestorom Základnej
školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín pre výcvikové zariadenie Autoškoly Viky,
Peter Sakala, Mateja Bela 3465/89, 010 01 Žilina musí byť schválený zriaďovateľom, teda
Obcou Varín,
- pripraviť zmenu Štatútu Centra voľného času vo Varíne.
15. decembra – sa v Makovického dome v Žiline uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie
celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina, kde si z celkového počtu 600 prác
odniesla 2. miesto v II. kategórii Majka Mojská z Varína so svojou rozprávkou Dve školy.
21. decembra – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa konala akcia Zdobenia
medovníčkov.
29. decembra – sa uskutočnilo 24-te riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program riadneho 24. (dvadsiateho štvrtého) zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- overovateľov zápisnice – p.Juraj Kurnocík, p. Štefan Noga,
- zmenu Štatútu Centra voľného času vo Varíne v čl.5, odst.4, kde sa Rada CVČ mení
na 11-člennú v nasledovnom zložení: 2 zvolení zástupcovia pedagogických
zamestnancov školského zariadenia, 1 zvolený zástupca nepedagogických
zamestnancov školského zariadenia, 4 zvolení zástupcovia rodičov, 4 delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa,
- zmenu rozpočtu obce pre rok 2009,
- odmenu starostovi obce vo výške 8,33 % z ročného príjmu (100 % mesačnej mzdy),
- uznesenie, v ktorom peňažné údaje v slovenskej mene uvedené vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch obce Varín vydaných do 31.12.2008 sa odo dňa
zavedenia eura považujú za peňažné údaje v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením
podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/Euro, zákona 659/2007 Zbierky zákona o
zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Premena peňažných súm, ktoré sú uvedené vo
všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných obcou Varín, zo slovenskej
meny na ekvivalent v eurách s prepočtom a zaokrúhlením podľa konverzného kurzu a

ďalších pravidiel pre prechod na euro nemá žiadny vplyv na ostatný obsah, subjekty
alebo platnosť právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto právnych predpisov.
Neschvaľuje:
- odmenu starostovi obce vo výške 4,16 % z ročného príjmu (50 % mesačnej mzdy).
Berie na vedomie:
- informáciu starostu obce k 2.zmene rozpočtu obce pre rok 2009,
- pripomienku prednostu obce p. Ľubora Panáčka na zrušenie podmienky predkladania
úradného prekladu do slovenského jazyka v prípade dokladov v cudzom jazyku v § 34
Oslobodenie a zníženie poplatku v schválenom VZN obce č.6/2009 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2010,
- návrh zástupcu starostu obce na odmenu starostovi vo výške 4,16 % z ročného príjmu
(50 % mesačnej mzdy),
- návrh p. Juraja Kurnocíka na odmenu starostovi vo výške 8,33 % z ročného príjmu
(100 % mesačnej mzdy),
- návrh o potrebe prijatia uznesenia v zmysle zákona 659/2007 Zbierky zákona o
zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pre všetky platné všeobecne- záväzné nariadenia obce vydané do 31.12.2008.
31. decembra – sa na Námestí sv. Floriána konali každoročné oslavy štátnosti a privítanie
nového roka.
Hospodárenie obce v roku 2009
Príjmy obce v roku 2009
Výdaje obce v roku 2009
Celkové hospodárenie obce za rok 2009

4 407 745 €
4 057 856 €
349 889 €

Majetok obce k 31. 12. 2009
Z toho neobežný
Obežný

6 481 573 €
5 780 844 €
700 729 €

Obecný podnik služieb vo Varíne
Hospodárenie v roku 2009 bolo nasledovné:
- Vyprodukované tržby v eurách – 377 987,00
- Náklady v eurách – 352 650,00
- Hospodársky výsledok – 25 337,00 (zisk)
Obecná matrika
Varín mal k 31.12.2009 - 3675 obyvateľov
z toho detí do 15 rokov - 703
prisťahovaných v roku 2009 – 56 obyvateľov
odsťahovaných v roku 2009 – 51 obyvateľov
Narodilo sa 51 detí:
Terézia Franeková
19. 1. 2009
Natália Jánošíková
23. 1. 2009
Alexander Čepela
8. 2. 2009
Anna Hodoňová
13. 2. 2009
Matúš Petráško
17. 2. 2009
Mária Beniačová
21. 2. 2009
Lukáš Bugáň
14. 2. 2009
Rebeca Kurnocíková
19. 2. 2009
Timotej Grenčík
27. 2. 2009

Martina Halečková
Aneta Holecová
Tereza Červíková
Šimon Rafajdus
Dávid Štefánek
Katarína Michaľáková
Michal Samec
Peter Murajda
Marika Androvičová
Michal Lovás
Patrik Hoľko
Jakub Hypš
Patrik Bohačiak
Naďa Kalašová
Vivien Melová
Matej Daniš
Artur Cíbik
Nikola Kútniková
Stella Chobotová
Terézia Lopušanová
Pavla Okruhlicová
Ivona Takáčová
Matias Kvašňovský
Samanta Podhorská
Timotej Paňák
Laura Dávidíková
Lujza Zimenová
Filip Trnka
Petronela Willigerová
Alžbeta Adamčíková
Barbora Vraňáková
Ella Mikolajová
Šimon Zákopčan
Jakub Repáň
Matej Vajda
Christian Groma
Marek Kučerák
Veronika Ovečková
Natália Bieliková
Tomáš Zelník
Dominik Kysela
Adriana Staňová

14. 3. 2009
14. 3. 2009
18. 3. 2009
30. 3. 2009
7. 4. 2009
26. 4. 2009
5. 5. 2009
7. 5. 2009
21. 5. 2009
2. 6. 2009
3. 6. 2009
22. 6. 2009
23. 6. 2009
25. 6. 2009
28. 6. 2009
2. 7. 2009
3. 7. 2009
3. 7. 2009
31. 7. 2009
12. 8. 2009
20. 8. 2009
20. 8. 2009
25. 8. 2009
25. 8. 2009
27. 8. 2009
6. 9. 2009
7. 9. 2009
20. 9. 2009
22. 9. 2009
15. 10. 2009
16. 10. 2009
23. 10. 2009
31. 10. 2009
3. 11. 2009
4. 11. 2009
9. 11. 2009
10. 11. 2009
11. 11. 2009
16. 11. 2009
16. 11. 2009
17. 11. 2009
2. 12. 2009

Zomrelo 28 občanov:
Anna Ďuranová
Štefánia Pechotová
Július Zbyňovský
Michal Cvacho
Kristína Srogončíková
Jozef Adamčík
Gabriela Cvachová

* 17. 5. 1931
* 17. 8. 1915
* 21. 5. 1934
* 12. 6. 1949
1. 11. 1926
* 25. 9. 1942
* 8. 3. 1922

† 24. 1. 2009
† 17. 2. 2009
† 27. 2. 2009
† 20. 2. 2009
† 3. 3. 2009
† 1. 3. 2009
† 9. 3. 2009

Stanislav Konštiak
Jozef Matejčík
Oľga Filipová
Helena Gabrielová
Anna Bohačiaková
Anna Cíbiková
Mária Zacharová
Ján Sedúch
Elena Gajdošíková
Pavol Šeliga
Pavlína Cvachová
Kamil Jánošík
Emília Boková
Juraj Piatnica
Ján Lenárt
Valéria Ďuranová
Jozef Macák
Margita Chovanová
Anton Staník
Cyril Málik
Mária Šugárová

* 26. 8. 1964
* 26. 8. 1952
* 14. 12. 1952
* 6. 7. 1932
* 6. 9. 1923
* 11. 11. 1924
* 30. 6. 1939
* 18. 6. 1921
* 11. 5. 1959
* 13. 4. 1946
* 11. 2. 1932
* 20. 1. 1947
* 29. 6. 1931
* 24. 4. 1938
* 4. 8. 1922
* 1. 4. 1937
* 24. 10. 1919
* 7. 10. 1947
* 2. 11. 1935
* 7. 2. 1937
* 2. 12. 1946

† 22. 4. 2009
† 25. 4. 2009
† 16. 7. 2009
† 23. 7. 2009
† 2. 8. 2009
† 6. 8. 2009
† 14. 8. 2009
† 10. 9. 2009
† 12. 9. 2009
† 2. 10. 2009
† 27. 10. 2009
† 4. 11. 2009
16. 11. 2009
† 20. 11. 2009
† 2. 12. 2009
† 6. 12. 2009
† 18. 12. 2009
† 19. 12. 2009
† 21. 12. 2009
† 29. 12. 2009
† 31. 12. 2009

Manželstvo uzatvorilo 22 párov:
Pavol Mahút a Katarína Mičová
25. 4. 2009
Marián Dávidík a Daša Obšivanová
25. 4. 2009
Mgr. Štefan Kompánek a Ing. Malvína Beniačová
16. 5. 2009
Emil Tomašov a Jana Mlynarčíková
23. 5. 2009
MVDr. Peter Priputen a MVDr. Stanislava Valjašková 30. 5. 2009
Štefan Miho a Jana Mikulová
30. 5. 2009
Vladimír Vajda a Mária Mikulová
30. 5. 2009
Christian Martin Francis Mommers a
Mgr. Mária Kekeliová
4. 7. 2009
Ján Zákopčan a Miroslava Blažeková
11. 7. 2009
Ján Mahút a Katarína Staňová
18. 7. 2009
Ing. Peter Bohačiak a Mgr. Zzana Hederová
18. 7. 2009
František Williger a Katarína Pučeková
25. 7. 2009
Ľubomír Ondruš a Katarína Horošová
8. 8. 2009
Jaroslav Obšivan a Daniela Kubíková
15. 8. 2009
Peter Fusek a Eva Obšivanová
12. 9. 2009
Ing. Peter Pallo a Bc. Terézia Hrtusová
12. 9. 2009
Viktor Laščiak a Mária Ďuríčková
12. 9. 2009
František Jakubec a Iveta Krkošková
19. 9. 2009
Oldřich Krška a Anna Gáborová
19. 9. 2009
Anton Gjer a Jana Staníková
26. 9. 2009
Stanislav Andrisík a Kristína Gulčiková
21. 11. 2009
Pavol Verčík a Marianna Chrapčíková
28. 11. 2009
Ponuka tovarov a služieb v obci v roku 2009
Jednota – Námestie svätého Floriána 130, vedúca p. Sidónia Bulejčíková so sortimentom:
potraviny a drogistický tovar

Jednota – Fatranská ulica, Kamence, vedúca p. A. Kuricová so sortimentom: potraviny
a drogéria
Koruna – Hrnčiarska ulica 206, 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. Púček
Potraviny/drogéria - Námestie sv. Floriána 348, majiteľka a zodp. Vedúca: p. Milena
Rosenbergová.
Mäso a údeniny – zodpovedný vedúci Jozef Dávidík, Ulica A. Trizuljaka
Atlanta – Jozefa Martinčeka 62, majiteľ Anton Kovalčík, ponúka mäso, údeniny a masové
výrobky
Ovocie a zelenina – Námestie svätého Floriána – majiteľ Ing. Remek, vedúca predajne Mária
Majerčíková, sortiment rôzne druhy ovocia, zeleniny, niektoré druhy trvanlivých potravín.
Zelokvet – Námestie svätého Floriána 38, majiteľ p. Roman Kováč, sortiment: rôzne druhy
ovocia, zeleniny, nealkoholických nápojov
Sudové víno - Zuzana Salátová – predaj sudového a značkového vína bez priamej
konzumácie, Hrnčiarska 230, Varín
Pedikúra a manikúra - Alena Androvičová, areál zdravotného strediska – Námestie svätého
Floriána 1002
Inštalprofing, s.r.o. - Martinčekova 35, Varín
Pedikúra – manikúra – nechtový dizajn – Jana Ďuríčková (masáž nôh a rúk, parafínový
zábal rúk, píling 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, majiteľ: Juraj Kurnocík,
ponuka: obedy a menu podľa jedálneho lístka s možnosťou akcií, rodinných či podnikových
osláv
Pizzeria Stanka – Martinčekova ulica 128, majiteľ: Stanislav Androvič, ponuka rôznych
druhov pizze, jedlá na objednávku, alkoholické a nealkoholické nápoje. Možnosť rodinných
osláv v reštaurácii
Boma – majiteľ: Ján Bobáň, Jozefa Martinčeka 113, ponúka reštauračné služby
Pohostinstvo Varínka – ponuka konzumácie alkoholických a nealkoholických nápojov
Mika bar – Farská ulica, majiteľ Anton Panáček, zodpovedná vedúca Miriama Panáčková –
Porubčanská, ponúka alkoholické a nealkoholické nápoje s posedením
POD LIPAMI - Miroslava Bieliková, ubytovací hostinec, Železničná 389, ponúka služby:
reštaurácia a ubytovanie v dvoj, troj- a päťposteľových izbách.
Reštaurácia a penzión Lystra – Martinčekova 108, Marianna Androvičová, Lysica 236,
ponúka reštauračné služby s možnosťou ubytovania
Kontakt – majiteľ Danihel Topitzer, Námestie svätého Floriána, sortiment – záhradkárske
potreby a pomôcky
Kvety Efekt – Námestie svätého Floriána 40, majiteľ Urmín Stanislav, zodpovedná vedúca
Andrea Vnuková, ponúka rôzne kytice, obrazy, darčeky, keramiku
Rozličný tovar + komisionálny predaj – Námestie svätého Floriána 39, majiteľka p.
Margita Talafová. Ponúka dennú tlač, školské a kancelárske potreby, drobný tovar, staršie
veci s možnosťou kúpy i predaja
Obuv Fatra - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Edita Bulejčíková so sortimentom
obuv a kožená galantéria

Kožušníctvo – Sama Chalupku 884, majiteľka Anna Bučeková, výroba, oprava a úprava
kožušinových výrobkov
Intos – Jozefa Martinčeka 65, majitelia Ing. Ján Papan a Peter Zicho, zodpovedná vedúca
Anna Zichová, ponúkaný sortiment: obuv, kožená galantéria, nábytok rôzneho druhu
Ľudová predajňa – majiteľ: Radoslav Bolček, Námestie svätého Floriána 35, predaj
drobností za ľudové ceny
Drobný tovar – Námestie svätého Floriána 39, majiteľka p. Ľubica Gregová. Sortiment:
školské potreby, drobná keramika, hračky
Drogéria – kozmetika – Ulica Jozefa Martinčeka 131, vedúci: Radoslav Bolček, ponúka
všetok drogistický tovar
Alon – Alena Ondrušová, Ondreja Meszaroša 738/14, predaj textilu a hračiek
Vapa – Námestie svätého Floriána 216, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, so sortimentom
drobného tovaru, bižutérie, hračiek, rôznych druhov metrového textilu a galantérneho tovaru
Textil – majiteľ Radoslav Bolček, ponuka široký sortiment dámskeho, pánskeho a detského
textilu, Ulica Jozefa Martinčeka 123
Teby – Námestie svätého Floriána 219, majiteľ Peter Janek, zodpovedná vedúca Emília
Cvachová, ponúka dámsky, pánsky a detský kusový textil
Impulse – predajňa textilu a odevov, 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.
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
Kaderníctvo AJA – Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Alena Kubalová ponúka dámske,
pánske a detské kadernícke služby
Salón Alen – p. Alena Poljaková, Námestie svätého Floriána 1002 – Zdravotné stredisko,
ponúka kadernícke služby pre dámy, pánov i deti.
Masérstvo Eva - suterén zdravotného strediska, poskytuje služby: klasickú masáž, športovú
masáž, manuálnu lymfodrenáž a liečbu Bioptronom
Monus - Jozefa Martinčeka 77, majiteľ Vojtech Brezáni, zámočníctvo, klampiartvo,
sklenárstvo a opravy
Zberné suroviny – Pod Vajánkom 984, ponúka výkup druhotných surovín a skartovanie
dokumentov
Slovenská sporiteľňa, a. s. - Jozefa Martinčeka 113, vedúca p. Daniela Stráska. Poskytuje
fiančné 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, 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 – Námestie svätého Floriána 1002,
ponúka služby: pranie obliečok, plachiet, obrusov
Pošta Varín – Jozefa Martinčeka 113, vedúca p. Košútová, 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
Autodoprava, autoškola, predaj stavebného materiálu – Jozefa Martinčeka 116, majiteľ:
Ľubomír Tichák
Urbárske pozemkové spoločenstvo Varín – Ulica Milana Rastislava Štefánika ponúka
predaj úžitkového dreva
Satja Varín – výroba a montáž plastových okien, P. O. Hviezdoslava 68, 013 03 Varín.
Cyklošport – Martinčekova 77, majiteľ Patrik Miho, ponúka predaj a servis bicyklov,
náhradné diely, súčiastky
Agra Váh – poľnohospodárske družstvo
Vikamont, v.o.s. na prevádzkovanie kurzových stávkových hier pre Doxx s.r.o.
v pohostinstve Varínka
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.
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.
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.
Predajňa kvetov: Námestie svätého Floriána, Martin Kubík, Dolná Tižina 383, 013 04 Dolná
Tižina ponúka rôzne kytice, obrazy, darčeky, keramiku.
Lekáreň Zdravie – Námestie svätého Floriána 1002 – Zdravotné stredisko , lekáreň, predaj
liekov na recept, voľný predaj liekov.
Geodetické práce – Ing. Mária Koššuthová, Krivánska 977, Varín. Poskytuje nasledovné
služby: geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, komplexný majetkoprávny servis
a poradenstvo, mapové projektové podklady, vytyčovanie stavieb, porealizačné zameranie
stavieb.
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín – Farska 236, 013 03 Varín, nezisková
organizácia
Obecný podnik služieb, s.r.o. – ponúka stavebné práce, montáž, rekonštrukcia a údržba
elektrických zariadení, demolácie, zemné práce a prípravné práce na stavbu, kladenie
plávajúcich podláh, maliarske a natieračske práce, lešenárske a pilčícke práce, zámočnícke
a zváračské práce, tesárske práce, dopravu a odvoz materiálu kolesovým traktorom Zetor
8441.
LU-GA Ľubomíra Gabrielová – kopírovanie, tlačivá pre podnikateľov, počítačový
sortiment, tlač z CD, diskety, USB kľúča, tlačiarne a príslušenstvo, Námestie svätého Floriána
1002 – suterén zdravotného strediska.
AZ CAR, s.r.o., konatelia: Miroslav a Rudolf Staník, Varín č. 1052, Veľkoobchodná
distribúcia náhradných dielov na všetky osobné a úžitkové autá na území celej Slovenskej
republiky.
Auto-moto-raj – predaj auto-moto príslušenstva, predaj a servis skútrov, auto-tuning, auto
HiFi + doplnkový tovar (prilby, okuliare, rukavice, kombinézy, autopoťahy, žiarovky,
stierače, autotuningové sady na objednávku), Martinčekova 80, Varín.
Fortuna - Zriadenie stávkovej kancelárie Fortuna v reštaurácii Amfora, Námestie svätého
Floriána č. 247

Elektro AB - p. Anna Buchtová, Krivánska 806/1, 013 03 Varín, ponúka rôzne druhy
elektronických spotrebičov, doplnky, žiarovky, baterky a iný sortiment.
Semko – Irena Šimlíková, Železničná 396/36, Varín ponúka rôzne druhy semien
a záhradkárskych potrieb.
OUTLET AND SPORT SHOP na Námestí sv.Floriána č.35, Miroslava Kubová, Hájik
834/1 – ponuka oblečenie a obuvi známych svetových značiek.
Lekáreň Lenka – Jozefa Martinčeka 116, 013 03 Varín, zodpovedná: Lenka Ticháková.
Ranč – reštaurácia Ranč, denné menu, zodpovedná vedúca: Ela Kľúčiková.
SECOND-HAND (lacné odevy) na Námestí sv.Floriána č.36, vedúci: Peter Rolko,
Hrnčiarska 173/110, 013 03, Varín.
Farská matrika v roku 2009
Krsty detí spolu
- z toho dievčat
- chlapcov
Pohreby spolu
- z toho mužov
- žien
Sobáše

85
41
44
69
37
32
20

Prezidentské voľby 2009
1. kolo prezidentských volieb - 21. marca 2009
Prvé kolo prezidentských volieb prebiehalo v troch volebných okrskoch: č. 1 – Obecný úrad
Varín, č. 2 – Základná škola Varín, č. 3 – Dom Matice slovenskej vo Varíne.
Okr. č. 1
Počet voličov zapísaných do zoznamu oprávnených
voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané
obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov
Počet platných hlasov spolu

Okr. č. 2

Okr. č. 3

916

896

950

413
413
412

411
411
407
1 308

490
490
489

Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom:
1. Bollová Dagmara PaeDr. – 18 hlasov
2. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. – 777 hlasov
3. Martináková Zuzana – 40 hlasov
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc. – 35 hlasov
5. Mikloško František – 133 hlasov
6. Radičová Iveta – 293 hlasov
7. 7. Sidor Milan PhDr., Csc. – 12 hlasov
2. kolo prezidentských volieb – 4. apríla 2009
Druhé kolo prezidentských volieb prebiehalo v troch volebných okrskoch: č. 1 – Obecný úrad
Varín, č. 2 – Základná škola Varín, č. 3 – Dom Matice slovenskej vo Varíne.
Počet voličov zapísaných do zoznam oprávnených
voličov:
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky

Okr. č. 1

Okr. č. 2

Okr. č. 3

901
476

897
515

951
588

Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov
Počet platných hlasov
kandidátom:

odovzdaných

476
474

515
515

587
574

348
126

400
115

420
165

jednotlivým

1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne

18. februára sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, ktoré prebiehalo v troch
kolách, kde sa striedala poézia s prózou. V prvej kategórii získala 1. Miesto Petra Halušková
zo 4.B v próze, v poézii porota prvé miesto neudelila. V druhej kategórii sa na prvom mieste
umiestnila Lenka Rišová z 5. A – poézia a Janka Šepešová z 5. A – próza. V tretej kategórii
obsadila 1. Miesto Eva Pavlíková z 8. B – poézia a Marek Peknuša z 8. B – próza.
Dňa 19. februára sa uskutočnil fašiangový karneval pre žiakov 1. – 4. ročníka.
Nový školský rok 2009/2010 začal 1. septembra 2009, jeho slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo v stredu 2. septembra 2009. Z dôvodu rekonštrukcie školy sa otvorenie tohto
školského roka konalo na Námestí svätého Floriána. Všetkých privítal riaditeľ školy, ktorý
vyjadril presvedčenie, že žiaci sa do vynovenej školy tešia, čo oni aj hlasným súhlasom
potvrdili, hlavne tí mladší.
Kým sa dokončila rekonštrukcia, triedy sa dočasne učia v náhradných priestoroch.
V tomto školskom roku materskú školu navštevovalo 107 detí zaradených v 5-tich triedach.
Vyhovieť čo najväčšiemu počtu rodičov, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, bolo
možné, vzhľadom na priestorové podmienky MŠ, len na základe výnimky udelenej
Inšpekčným centrom ŠŠI v Žiline. Základnú školu v tomto školskom roku navštevovalo 454
žiakov – 389 žiakov je z Varína, 44 žiakov z Krasňan, 20 žiakov z Nezbudskej Lúčky a 1 žiak
dochádzal mimo školský obvod školy. Na prvom stupni to bolo 154 žiakov a na druhom
stupni 300 žiakov. Plnenie školskej dochádzky na našej škole v uplynulom školskom roku
ukončilo 42 žiakov a do školy nastúpilo 35 prváčikov. V tomto školskom roku ukončí plnenie
školskej dochádzky 62 deviatakov a v predškolských triedach MŠ je zapísaných 35
predškolákov, u ktorých je predpoklad že nastúpia do 1. ročníka. Výchovno – vzdelávací
proces bude v tomto školskom roku zabezpečovať v materskej škole 10 učiteliek, v základnej
škole 25 učiteľov, 2 vychovávateľky a 1 asistentka učiteľa pre žiakov so ŠVVP. Prevádzku
školy bude zabezpečovať 1 ekonómka, 11 pracovníčok v školskej jedálni a 8
nepedagogických zamestnancov. Ak prirátame ďalších veľmi dôležitých spolupracovníkov
školy, ktorými sú rodičia našich detí a žiakov, tak tvoríme celkom slušnú rodinu. Už len
poznať sa v nej navzájom, to je dosť náročné. V tomto školskom roku posilnia rady
pedagógov základnej školy Mgr. Katarína Gurová – sestra Konzoláta, ktorá na našej škole
bude vyučovať náboženskú výchovu, Mgr. Zuzana Gombarská – bude vyučovať slovenčinu
a matematiku a bude triednou učiteľkou v 7.B triede, Mgr. Mária Barthánusová –bude
vyučovať matematiku a geografiu a Mgr. Mária Schmidtová bude vyučovať angličtinu a
biológiu. Prajem im, aby sa cítili medzi nami spokojne, aby svoje rozhodnutie pracovať na
varínskej škole nikdy neoľutovali. Prostredníctvom tohto článku sa chcem obrátiť najmä na
rodičov našich žiakov, aby vo svojom výchovnom pôsobení svojim deťom pripomenuli, že to
čo našli po prázdninách vo svojej škole je dielom neľahkej, ale poctivej a statočnej práce
remeselníkov ale aj riadiacich pracovníkov investora a dodávateľa. Chcem na vás apelovať,
aby ste upozornili svoje deti, aby chránili to čo majú v škole k dispozícií a čo im môžu
právom závidieť ich rovesníci. Bol by som rád, keby si všetci naši žiaci uvedomili, že každé
rozbité okno, každá dočmáraná lavica, obitá stena, dolámaná skriňa a podobne je
predovšetkým ich vizitkou, ktorá však nie je vôbec lacná a ktorú budete musieť uhradiť vy,

vážení rodičia. Bol by som veľmi rád, keby vám vaše deti nepridávali zbytočné starosti a
nepotrebné výdavky, svojou roztopašnosťou, nedisciplinovanosťou, neuváženým konaním
lebo som presvedčený, že určite ich máte aj tak dosť. Veľkým neduhom uplynulého školského
roku bola pomerne častá neprítomnosť žiakov v škole, ktorej príčinou v mnohých prípadoch
nebola len choroba, ale rôzne iné dôvody, často aj záškoláctvo. Chcem len pripomenúť, že ak
žiak vymešká v jednom polroku viac ako 40 % vyučovacích hodín z akéhokoľvek dôvodu,
bude na návrh učiteľa klasifikovaní z každého predmetu až po vykonaní komisionálnej
skúšky. A to nie je veru nijako príjemné. Určite je príjemnejšie chodiť pravidelne do školy. A
ešte jeden krátky pohľad za uplynulým školským rokom, ktorý môžeme v oblasti tvorby a
realizácie školských projektov považovať za viac ako úspešný. V podmienkach našej školy v
čase 01.09.2008 – 31.12.2008, na základe Výzvy MŠ SR bol spracovaný projekt
„JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM“, ktorý bol následne prijatý a MŠ SR bol dotovaný sumou
250.000,- Sk (8.298,48 €). Tento projekt sa realizoval. Jeho výsledkom je modernou
technikou vybavená jazyková učebňa pre skupinu 19 žiakov. Na základe výzvy Európskej
komisie v Bruseli, sa naša škola zapojila do významného podujatia celoeurópskeho významu
„EURÓPSKA JAR 2009“. Cieľom všetkých podujatí, ktoré sa konali od 25.03.2009 do
09.05.2009, bolo u našich žiakov rozvíjať vedomosti o Európskej únii a jej činnostiach,
vytvoriť dialóg medzi žiakmi a vyučujúcimi o ich predstave o Európe a jej budúcnosti.
V rámci tejto témy sa uskutočnili hodnotné podujatia, ktoré vzhľadom k rozsahu tohto
príspevku nie je možné bližšie rozoberať. Za aktívnu účasť v tejto akcií bol na školu doručený
POZDRAV ŠKOLÁM od MARGOT WALLSTRÖMOVEJ podpredsedníčky Európskej
komisie, komisárky pre medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu a JÁNA
FIGEĽA komisára pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež. Keď budete čítať
tieto riadky v našej MŠ už budú v rámci projektu „KIDSMART“ nainštalované dve zostavy
spoločnosti IBM, ktorá so svojimi partnermi spustila nový program podporujúci osobnostný
rozvoj detí v predškolskom veku v materských školách. Zostavu tvorí osobný počítač
umiestnený vo farebnej konzole vybavený špičkovým softvérom pre potreby tejto vekovej
kategórie. Pomôže škôlkarom získať základné zručnosti v práci s počítačom
a prostredníctvom špeciálneho výučbového softvéru umožňuje rozvíjať základné znalosti z
matematiky, prírodných vied a kreatívneho myslenia súčasne so získavaním jazykových
znalostí v angličtine. Zapojením sa do tohto projektu sledujeme cieľ – do praxe MŠ zaviesť
novú metódu práce s deťmi, vďaka ktorej si postupne zvyknú na počítač ako prirodzenú
súčasť prostredia. Toto sú projekty, prípadne programy, ktorých realizáciu už môžeme
považovať za skončenú. V súčasnosti pracujeme na realizácií ďalších projektov, ktoré už
prešli schvaľovacím konaním a sú v realizačnej fáze. Naša škola je zapojená do
celoslovenského projektu „ENERGIA V ŠKOLE – ENERGIA DOMA“. Projekt sa realizuje
dlhodobo, s termínom ukončenia máj 2010. V rámci projektu sa žiaci aktívne zúčastňujú
výučbového programu zameraného na úspory energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti.
V rámci jednotlivých aktivít projektu riešia a plnia zaujímavé a praktické úlohy v škole, ale aj
vo svojom okolí. MŠ SR na rok 2009 vyhlásilo výzvu „ELEKTRONIZÁCIA A
REVITALIZÁCIA ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 2009“ na obdobie
realizácie 01.06.2009 – 31.10.2009. Projekt, ktorý sme spracovali bol prijatý a bol dotovaný
sumou 5.000 € (150.630,- Sk) Projekt vychádza z nevyhnutnosti modernizácie
technologických zariadení, racionalizácie technologických postupov a elektronizácie
ostatných činností v zariadení školského stravovania. Naša školská jedáleň v tomto období
nabieha na realizáciu diétneho stravovania, podľa aktuálnych receptúr pre vybrané diagnózy,
ktoré umožňujú v podmienkach školskej jedálne takúto diétu pripravovať. Škola je od
25.08.1998 členom Národnej siete Škôl podporujúcich zdravie v SR. Aj z tohto dôvodu
chceme školské stravovanie orientovať na posilnenie zdravého životného štýlu. MŠ SR
vyhlásilo výzvu „OTVORENÁ ŠKOLA – ŠPORT“ s dobou realizácie 10.07.2009 –

27.11.2009. Projekt našej školy bol prijatý, čím naša škola získala čiastku 1.700 € (51.214,20
Sk) Z takto získaných financií prostriedkov zakúpime do našej telocvične tak prepotrebné
telovýchovné náradie a vybavenie. Na základe výzvy MŠ SR – OTVORENÁ ŠKOLA 2009 –
naša škola spracovala projekt „IKT V SLUŽBÁCH NAŠEJ ŠKOLY, JEJ ŽIAKOV A
PARTNEROV“. Projekt bol prijatý a naša škola z prostriedkov MŠ SR získala 8.100 €
(244.020,60 Sk). Projekt je zameraný na modernizáciu a rozšírenie súčasných možností školy
v oblasti IKT vzdelávania s cieľom zvyšovania odborných zručností pri práci s IKT. Z tohto
projektu boli zakúpené špičkové notebooky (10 ks) a digitálne fotoaparáty (5 ks) s príslušným
výukovým softvérom. Tieto prostriedky budú využívať priamo žiaci na vyučovaní biológie a
angličtiny – ako mobilné jazykové laboratórium. Takmer dva roky sa intenzívne pracovalo na
príprave projektu „POČUJEM A ZABUDNEM, VIDÍM A ZAPAMÄTÁM SI, ZAHRÁM SA
A POCHOPÍM“, na základe výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU v rámci Operačného programu VZDELÁVANIE,
pod názvom „Premena tradičnej školy na modernú zo štrukturálnych fondov EÚ“. Celkové
náklady na realizáciu jednotlivých aktivít projektu sú rozpočtované vo výške 170.204,06 €
(5.127.567,51 Sk). Všetky tieto náklady budú hradené z prostriedkov z Európskeho
sociálneho fondu. Práce na projekte boli úspešne zavŕšené podpisom Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, dňa 09.09.2009. Začiatok realizácie aktivít projektu je
október 2009 a úlohy realizácie jednotlivých aktivít projektu sú rozplánované na 21 mesiacov.
Cieľom projektu je Vytvoriť Školský vzdelávací program pre potreby našej školy, rozvíjajúci
kľúčové kompetencie žiakov, tvorba metodických postupov a didaktických pomôcok
s využitím metód zážitkového učenia a interaktívnej výučby. V neposlednej rade sledujeme aj
možnosti rozšírenia kvalifikácie učiteľov našej školy v oblasti počítačových zručností
a vyučovacích kompetencií.
Centrum voľného času vo Varíne
25. januára si členovia Centra voľného času Varín z kynologického krúžku boli pozrieť
vyšľachtené plemená psov v Trenčíne. V dňoch 6. – 8. Februára sa na Donovaloch zúčastnili
pretekov psích záprahov šprint a Majstrovstiev Slovenska „open“.
Počas jarných prázdnin v piatok 6. marca 2009 sa v kynologickom krúžku uskutočnil už po
druhýkrát Deň otvorených dverí. O 10.oo hodine sa otvorili brány chovateľskej stanice Pod
Vajánkom, ktorá je charakteristická chovom aljašských malamutov. Návštevníci si mohli
pozrieť priestory chovateľskej stanice ako aj potrebné vybavenie, deti sa mohli zúčastniť
rôznych pripravených súťaží, či už so psíkmi a šteniatkami alebo bez nich. V hlavných
súťažiach sa na popredných miestach umiestnili členovia záujmového útvaru kynológia. Vo
svojich kategóriách dominovali Maťko Androvič, Lenka Kabatiarová a Emka Gecelovská.
Tieto deti boli odmenené vecnými cenami. Ku koncu akcie sa vystavili výtvarné práce detí
a rozlúčili sa s víziou ďalšieho takto zmysluplne využitého prázdninového dňa.
Dňa 2. mája 2009 sa členovia kynológie zúčastnili výstavy psov v Mošovciach. Umiestnenie:
Marianna Urmínová štvrté miesto, Anetka Kabatierová 5-te miesto a Danka Boková 6-te
miesto. V kategórii Junior Handling do 12 rokov 4-te miesto získala Emka Gecelovská, 5-te
AnnaMária Zátraková, 7-me miesto Lujzka Kubalová a 8-me Anetka Kabatierová.
V kategórii Junior Handling od 12 rokov druhé miesto získala Danka Boková, tretie miesto
Marianka Urmínová a štvrté miesto Martinka Urmínová.
1.júna zorganizovalo Centrum voľného času v spolupráci so Základnou školou s materskou
školou Ondreja Štefku vo Varín a Miestnym kultúrnym strediskom oslavu Medzinárodného
dňa detí v Autocampingu vo Varíne pre cca 220 detí.
V roku 2009 bol otvorený aj Lukostrelecký krúžok pod vedení Jozefa Ďugla ml. Ďalšie
krúžky: Anglický jazyk 1. – 4. ročník, 5. – 9. ročník – Lucia Badurová, Nemecký jazyk – 1. –
4. ročník, 5. – 9. ročník – Mgr. Alena Šimlíková, Hip-Hop – Miriama Košútová, Kristína

Potočáková, mažoretk – Mgr. Lucia Michálková, hra na zobcovú flautu – Mgr. Mariana
Bohačiaková, hra na gitaru – Elena Nemcová, hudobná kapela – Ing. Ján Schmidt, Fitnes –
Tomáš Strásky, Lezenie – Patrik Miho, Minibasketbal – Mgr. Jana Šepešová, Basketbal –
Karol Badura, Futbal – Mgr. Kákoš, Ďugel, Komačka, Cvacho, Šport a turistika – Pavol
Bohačiak, Lyžovanie – Patrik Miho, Detský aerobik, aerobik – Andrea Androvičová,
Hasičstvo – Katarína Horošová, Pečenie – Mária Bohačiaková, Výtvarná výcho pre materské
školy – Magda Látečková, Výtvarná výchova pre základné školy – Mgr. Lucia Stročková,
Kynológia – Róbert Androvič, Biblický krúžok – Veronika Chovancová.
27. septembra sa v družobnom poľskom meste Wierchoslavice konala slávnosť – Sviatok
Karpia (sviatok kapra – obdoba našich dožinkových slávností), ktorého sa zúčastnili aj
členovia nášho centra, vystúpili naše mažoretky, hip-hoperi a terchovský folklórny súbor
Zbojník.
Dobrovoľný hasičský zbor vo Varíne
V nedeľu 18 januára 2009 sa konala výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru vo
Varíne. Program schôdze bol nasledovný:
1. otvorenie
2. voľba mandátovej komisie
3. voľba návrhovej a volebnej komisie
4. správa o činnosti za rok 2008
5. správa o hospodárení za rok 2008 a správa revíznej komisie
6. plán hlavných úloh na rok 2009
7. doplňujúce voľby do výboru, tajomník, pokladník
8. diskusia
9. návrh na uznesenie
10. záver
Okrem členov DHZ Varín sa rokovania zúčastnili hostia: za okresný výbor pán Jozef Trnka,
starosta obce Ing. Karol Strásky, zástupca starostu Ing. Jozef Kabatier, riaditeľ ZŠ Varín Mgr.
Jozef Košút. Hasiči na rokovaní schválili plán hlavných úloh na rok 2009, výšku
dobrovoľného členského príspevku vo výške 2 €, novozvolených členov výboru – tajomníka
Katarínu Horošovú, pokladníka Alenu Ondrušovú. Preventivár DHZ Jozef Čepela skontroluje
v obci všetky hydranty.
V diskusii vystúpil starosta obce, ktorý sa okrem iného poďakoval bývalým členom výboru
Emilovi Akantisovi a Jozefovi Ďugelovi za dlhoročnú prácu v zbore a poznamenal, že DHZ je
najstaršou organizáciou vo Varíne.
Zboru prisľúbil materiálnu aj finančnú pomoc. Riaditeľ školy ponúkol k dispozícii telocvičňu,
kde počas zimných dní môže trénovať družstvo mladých hasičov.
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne
V piatok 16.januára sa varínski matičiari stretli v kinosále Miestneho kultúrneho strediska,
aby spoločne s hosťami z ústredia Matice slovenskej z Martina a ostatnými Varínčanmi
oslávili 75.výročie svojho založenia.
Po matičnej hymne – Kto za pravdu horí, v podaní Varínskeho speváckeho zboru, úvodnom
slove a priblížení histórie a súčasnosti MO mal slovo prvý podpredseda Matice slovenskej
z Martina pán Bielik. Vo svojom príhovore ocenil prácu varínskych matičiarov, starostovi
obce odovzdal zlatú knihu – symbol dobrej vzájomnej spolupráce a zaslúžilým členom
odovzdal vyznamenania. V kultúrnom programe, ktorý potom nasledoval, vystúpili deti z
varínskej školy a škôlky.
17. júna si v budove správy Národného parku Malá Fatra matičiari i varínska mládež vypočuli
zaujímavú prednášku Mgr. Aleny Badurovej spracovanú formou prezentácie na tému Zvieratá

v ohrození a Cites (dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich
živočíchov a rastlín).
21. júna usporiadali členovia výlet ba bicykloch do Kúrskej doliny spojený s odborným
výkladom MUDr. Salátovej pod názvom Chodníkom našej histórie.
28. júna matičiari usporiadali výlet na Kráľovu Hoľu, 5. júla tradičnú gulášpartiu a 16. júla
výlet do Vysokých Tatier.
V roku 1928 sa naša obec stala kolektívnym členom Matice slovenskej a 19. januára 1934 sa
uskutočnila ustanovujúca schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne.
Predsedom sa stal Jozef Matis, riaditeľ meštianskej školy. Miestny odbor mal pestrú činnosť,
v ktorej si každý občan našiel svoje uplatnenie a kultúrne vyžitie. Okrem kultúry ponúkal
mládeži športové aktivity – stolný tenis, volejbal, turistiku....
V septembri 1951 bol Miestny odbor Matice Slovenskej zrušený a k oživeniu dochádza v
roku 1969. Predsedom sa stáva pani učiteľka Božena Skutecká. Matičiari sa pod jej vedením
predstavujú niekoľkými divadelnými predstaveniami. Keď sa činnosť začala sľubne rozvíjať,
bol MO MS zásahom vyššej moci znova zrušený.
V roku 1990 sa opäť obnovila činnosť MO MS. Predsedom sa stal Emil Cvacho, ktorý
funkciu zastával do roku 1996. Po Emilovi Cvachovi bol predsedom MO MS vo Varíne
Ľubor Panáček, v súčasnosti je predsedníčkou Emília Cvachová. V priestoroch Domu Matice
slovenskej na Hrnčiarskej ulici matičiari zriadili stálu expozíciu – Dedičstvo našich otcov,
oživili veľkonočnú tradíciu maľovania a zdobenia kraslíc, pletenia korbáčov a „chodenia s
rapkáčmi“. Na tradičnom Ondrejskom jarmoku podávajú staré varínske jedlá – /kapustnicu,
kvakovú polievku, posúchy / a v rámci vychádzok do okolia – Chodníkom našej histórie - s
odborným výkladom pána Milana Verčíka propagujú históriu našej obce a jej okolia. Aktivita
varínskych matičiarov smeruje k uchovaniu a zveľaďovaniu dedičstva našich otcov,
národného povedomia a slovenskej kultúry.
Základná organizácia slovenského zväzu telesne postihnutých vo Varíne
V utorok 21. apríla sa 24 členov základnej organizácie slovenského zväzu telesne
postihnutých zišlo na svojej výročnej členskej schôdzi. Osem členov sa pre vážne zdravotné
problémy rokovania nezúčastnilo.
Prítomní boli oboznámení s činnosťou zväzu za rok 2008, s plánom práce na rok 2009, zvolili
si nové vedenie. Doterajší predseda pán Viktor Cvacho odviedol v zväze kus práce a na
funkciu predsedu navrhol pána Alojza Zajaca. Tento bol za predsedu miestnej organizácie
zvolený a jeho tajomníkom sa stala pani Ľubomíra Gabrielová.
Pani Mária Antalová, ktorá zastupovala krajskú organizáciu, poinformovala o nových
aktivitách zväzu, o možnostiach rekondično-integračných pobytov a podala dôležitú
informáciu o platnosti nových preukazov členov slovenského zväzu telesnej postihnutých.
Z rokovania vzišla požiadavka na obecné zastupiteľstvo vo Varíne o odpustenie, prípadne
zníženie poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu pre občanov so zníženou pracovnou
schopnosťou. Táto požiadavka bola na zastupiteľstve prednesená prostredníctvom
predsedníčky sociálnej komisie pani Ľudmily Porubčanskej.
Telovýchovná Jednota Fatran Varín – varínski futbalisti
V dňoch 27. – 28. júna sa konali oslavy 100-ho výročia varínskeho futbalu. Okrem
futbalových turnajov atmosféru spríjemnili aj vystúpenia hudobných a tanečných súborov,
superstáristi Miro Jaroš a Tomáš Bezdeda, hiphoperi z Centra voľného času, mažoretky,
dychová hudba Varínčanka, pop-rocková kapela Koma, tanečná skupina Colorado, folklórny
súbor z Važca, mažoretky Kordovanky z Rajca, hudobná skupina Kasava, ohňová šou
a diskozábava.
Pri príležitosti týchto osláv boli zaslúžilým futbalistom odovzdané pamätné plakety
s ďakovným listov. Futbalisti od tých najmenších – mladších žiakov po najstarších – seniorov

napriek nepriaznivému počasiu predviedli svoje futbalové umenie. V turnaji sa stretli:
Nezbudská Lúčka, Zádubnie, Mojš, Belá, Terchová, Dolná Tižina, Stráža a Varín.
Pohár si nakoniec odniesli hráči zo Stráže.
Najlepšími strelcami turnaja sa s počtom 8 gólov stali Peter Vrábel z Belej a Peter Tlacháč
z Terchovej. Najlepším brankárom bol Michal Malich zo Stráže.
Konečné poradie: 1. Stráža 2. Terchová 3. Varín 4. Belá
V dorastenecom turnaji – Memoriál Ladislava Cvachu sa stretli: Dolná Tižina, Terchová,
mužstvo z družobného mesta Wierchoslawice a Varín.
Starší zápasili v turnaji – Memoriál Jána Zimena a zúčastnili sa ho: Dolná Tižina, Terchová,
Dolní Tošanovice, Makóv Podhalanski a Varín.
Sily si zmerali aj varínski seniori s družstvom varínskych dievčat.
Zo staršej histórie obce
Vápenka a lom vo Varíne
Začiatok výroby vápna vo Varíne sa datuje už od roku 1855, kedy páni Stráňavský a Slajn
uzatvorili zmluvu na pálenie vápna na roky 1855 až 1858. V tomto období, ba aj skôr, boli
zistené miesta, kde sa pálilo vápno – Pažite a okolie, neskôr i v okrajových častiach pravej
strany Kamencov.
Obyvateľ Varína, pán Aichlean, bol podnikateľov, ktorý sa zaoberal výrobou vápna. Vápenec
dovážal na vozoch ťahaných koňmi z vrchu Polom. Prepravoval ho cez Váh kompou
v Strečne alebo v Mojši prípadne v zimných mesiacoch cez Žilinu. Vápno pálil
v prevádzkach, ktoré boli na Kamencoch vyše mlyna p. Baju. Tam bola i prevádzka na
sušenie ovocia, ktorú vlastnil majiteľ. Vápno vozil podnikateľ záujemcom na upravených
vozoch, ktoré mali na boku otvor na vysypanie vápna a takto zásoboval celú oblasť. Pri
rozvoze mu pomáhala aj jeho dcéra, ktorá vybavovala zákazky a inkasovala platby za
odpredané vápno, vďaka dobrému vápencu bolo veľmi kvalitné.
Keď v roku 1918 podnikatelia z Třineckých železiarní hľadali možnosť nákupu
vysokokvalitného vápenca do vysokých pecí zistili, že takýto sa nachádza na vrchu Polom pri
Varíne a tiež, že sa tu vyrába kvalitné vápno. Na základe týchto zistení dali urobiť geologický
prieskum horniny na vrchu Polom. Chýr o kvalite vápenca sa potvrdil. Surovinu pre
železiarne teda mali. Vápenec do Třinca dopravovali špeciálnymi železničnými vagónmi,
ktoré boli vo vrchnej časti zakryté otváracími príklepmi a na bokoch mali veľké otváracie
dvere pre rýchlu manipuláciu s vápencom. Ložisko vápenca na Polome však využili aj na
výrobu vápna, veľmi dôležitého v stavebníctve, preto vo Varíne pri železničnej stanici
vystavali Vápenku.
Vápenka mala štyri menšie pece, v ktorých prebiehal páliaci proces. Do týchto pecí bol
dovážaný vápenec Lanovkou. Lanovková dráha bola vedená na drevených, neskôr železných
stožiaroch. Po lane boli ťahané železné vozíky. V poslednom období lanovka už nestačila
zabezpečovať prepravu vápenca. V roku 1975 Vápenka za pomoci TŽ VRSR vybudovala
podľa zahraničnej licencie lanopás na Polom. Pôvodné pece boli však málo výkonné
a zastaralé. V roku 1950 boli staré pece zbúrané a nahradené dvoma novými vysokými
pecami vakového tvaru a veľkou hmotnosťou osádzky (vápenca) a s novou technológiou
výroby.
Varínska vápenka 90% produkcie dodávala do Třineckých železiarní. Predaj vápna a štrku
v malom bol len druhoradou obchodnou činnosťou. Třinecké železiarne kusové vápno
používajú pri výrobe železa ako prísadu. Lomy na Polome sú veľkou zásobárňou vápenca,
avšak už je vidno, že celý vrch Polom je odrezaný. Postup zabezpečovania vápenca je taký, že
hornina sa odstrelí dynamitom. Tento vápenec sa vozí autami do žľabov, ktorými padá do
drvičov. Tieto drtia horninu podľa veľkosti a požiadaviek zákazníkov. Neskôr hornina padá
do zásobníkov, z ktorých ide na pás a takto sa dopravuje do vápenky. V závode bola

rekonštruovaná celá závodná doprava. Železničná vlečka bola napojená na stanicu. Postavili
remízu pre dve lokomotívy. V rámci rekonštrukcie bolo vybudované oplotenie, osvetlenie
areálu a komunikačný systém závod. Celkový finančný náklad na vlečkový systém
predstavoval cca 7 miliónov Kčs.
V roku 1975 zásahom vyšších orgánov bol lom Polom, odčlenený od Vápenky Varín
a osamostatnený ako závod Lom Stráňavy. Počas výroby v roku 1950 sa stala i väčšia nehoda,
keď pri uvoľňovaní zamrznutého vápenca v zásobníku bol zasypaný p. Kováč. Záchranárske
práce o uvoľnenie prebiehali celé dni i noci. Neskôr varínsky lekár Dr. Š. Jakuš bol na
povraze spustený do zásobníka k postihnutému, ktorému dal prvú pomoc. Nakoniec veľkým
úsilím pracovníkov vápenky sa všetko dobre skončilo a p. Kováč bol zachránený.
Varínska Vápenka a lom boli prosperujúcim pobočným závodom, ktorý dosahoval dobré
finančné zabezpečenie pracovníkom, kedy patrili pod Třinecké železiarne. Z tohto dôvodu si
mohla dovoliť investovať a podporiť nemalými finančnými prostriedkami kultúrnospoločenské organizácie, šport a iné činnosti.
V roku 1963 zriadili novú zubnú ambulanciu. V rokoch 1965 až 1989 vybudovali Pod
Jedľovinou lyžiarsky vlek za veľkej pomoci F. Sporinu, J. Saláta, J. Staníka a ďalších.
Vápenka poskytovala aj možnosti kultúrno-spoločenského vyžitia mládeže, ako napríklad
nedeľné čaje o piatej spojené s hudobnou skupinou J. Baďuru a konferenciérom Ing. D.
Knihom. Usporadúvali sa lyžiarske bežecké preteky spod Jedľoviny i zjazdové preteky, ktoré
boli na vysokej športovej úrovni. V roku 1978 Vápenka a lom vybudovali 24-bytovú jednotku
s vlastnou vykurovacou kotolňou. V roku 1978 Vápenka vybudovala nový cestný most ponad
železničnú trať. V roku 1974 v spolupráci s obcou Varín vybudovala asfaltovú cestu –
Priemyselnú ulicu okolo píly smerom do Vápenky.
Vápenka spolupracovala i so základnou školou vo Varíne, o čom svedčia patronátne zmluvy
medzi Vápenkou a školou v rokoch 1960 až 1975. Každý rok usporadúvala Deň baníkov.
Banícke dni s posedením a hudbou, stretnutia baníkov a pracovníkov boli družné a na dobrej
spoločenskej úrovni. Pri týchto príležitostiach Vápenka a pracovníci dostávali od vládnych
orgánov, TŽ VŘSR a nadriadených orgánov rôzne ocenenia a banícke vyznamenania ako
napr. „Za statočnú prácu“, „Vzorný baník“ a podobne.
Vápenka a lom prešli za obdobie výroby vápna od roku 1927 mnohými zmenami,
produkovala vápno vzdušné dolomitické, dolomitické vápence pre stavebné a hutnícke účely,
prírodné huné drvené kameninové frakcie od 0/15 mm, zásadité hnojivo pod názvom Varinit
pre poľnohospodárske účely na úpravu pôdy s vysokou kyslosťou.
Dlhodobými pracovníkmi Vápenky a lomu vo Varíne boli p. Frič, F. Sporina, J. Salát, J,
Staník, Ing. Vrbovský, Ing. B. Salát, Ing. Fitoš, V. Bugáň, Ing. Navrátil, p. Cvacho, G. Gábor,
M. Staník, Ing. Prekopová, p. Sireková, p. Janošek, E. Akantis a ďalší.

