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Varínčan

Všeobecne záväzné nariadenia obce Varín
č. 9, 10, 11, 12/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v zmysle §18 zákona č. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon“)
v znení neskorších predpisov vydáva
pre územie obce Varín toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN č. 9/2012
Prevádzkový poriadok pohrebiska
§1 Úvodné ustanovenie
Úcta k pamiatke zosnulých, súcit s
ich pozostalými, ako aj spoločenské
poslanie pohrebísk alebo ukladanie ich
spopolnených pozostatkov spôsobom
zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli
stále udržiavané v takom stave, ktorý
zodpovedá ušľachtilosti ľudských vzťahov a rešpektuje zdravotné i odborne
– technické predpisy.
§2 Rozsah platnosti
(1) Tento poriadok sa vzťahuje na pohrebisko a dom smútku vo Varíne, na
ulici M.R.Štefánika.
(2) Pohrebisko sa nachádza na C-KN
parcelách č. 2063/1 a 2063/2, s celkovou výmerou 8740 m2. Na pohrebisku sa pochováva do hrobov,
hrobiek. Zásobovanie úžitkovou
vodou je z výtokového stojana na
území pohrebiska.
(3) Dom smútku sa nachádza na C-KN
parcele č. 2063/1. Plocha Dom smútku je 78,4 m2 a je vybavený chladiacim zariadením.
(4) Tento prevádzkový poriadok upravuje rozsah služieb poskytovaných
na pohrebisku, povinnosti nájomcu
pri údržbe hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska v
súvislosti s udržiavaním poriadku
na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob
ukladania ľudských pozostatkov a
ľudských ostatkov, plán hrobových
miest, dĺžku tlecej doby podľa § 19
ods. 3, spôsob vedenia evidencie
pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm.
a), spôsob nakladania s odpadmi,
podmienky vstupu prevádzkovateľa
pohrebnej služby na pohrebisko,
cenník služieb.
§3 Zriaďovateľ a prevádzkovateľ
pohrebiska
(1) Zriaďovateľom a prevádzkovateľom
pohrebiska je Obec Varín, Námestie
sv. Floriána 1, Varín.
(2) Prevádzku domu smútku podľa
§ 2 bod 1 tohto prevádzkového
poriadku vykonáva Jozef Bugáň,

P.O.Hviezdoslava 534/71, Varín, na
základe Dohody o pracovnej činnosti
č. 3/2009, zo dňa 1.1.2009 (ďalej len
„prevádzkovateľ Domu smútku“)
§4 Rozsah služieb poskytovaných na
pohrebiskách
(1) Prevádzkovateľ zabezpečuje na
pohrebisku nasledujúce služby:
a) údržbu komunikácií a zelene na
pohrebisku
b) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
c) pravidelnú kontrolu poriadku na
pohrebiskách
d) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
e) pochovávanie
f) vykonávanie exhumácie
g) odkrytie a zakrytie hrobového miesta, hrobky a urnovej schránky
h) ďalšie služby súvisiace zo zabezpečením pohrebu podľa požiadaviek
príbuzných.
(2) Prevádzkovateľ Domu smútku zabezpečuje na pohrebisku nasledujúce služby:
a) správu domu smútku
(3) Práce uvedené v ods.1 písm. d), e),
f) môžu iné osoby vykonávať len
s písomným súhlasom prevádzkovateľa.
§5 Povinnosti prevádzkovateľa
pohrebiska
(1) Okrem povinností stanovených zákonom je prevádzkovateľ povinný:
a) Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri
konečnom uzatvorení rakvy pred
pochovaním.
b) Dovoliť občanom, aby na požiadanie
mohli nahliadnuť do evidencie hrobových miest a voľných hrobových
miest.
c) Umožniť prevádzkovateľovi inej
pohrebnej služby vstup na pohrebisko za účelom zabezpečenia pohrebu podľa rozsahu dohodnutého s
obstarávateľom pohrebu a v súlade
s týmto poriadkom.
§6 Povinnosti nájomcu pri údržbe
hrobového miesta
(1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového
miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto
v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny
údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.

(2) Nájomca hrobového miesta je
oprávnený zhotoviť rám na hrobové miesto s maximálnym rozmerom
pre:
a) jednohrob dospelý 250cm x 120cm
b) dvojhrob dospelý 250cm x 220cm
c) trojhrob dospelý 250cm x 320cm
d) štvorhrob dospelý 250cm x 420cm
e) jednohrob detský 130cm x 60cm
f) dvojhrob detský 130cm x 130cm
(3) Maximálna výška rámu hrobového
miesta je 20cm.
(4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí
nedostatky v starostlivosti o hrobové
miesto, vyzve nájomcu, aby ich v
primeranej lehote odstránil. Ak sa
tak nestane, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, vykoná prevádzkovateľ pohrebiska potrebné
opatrenia na náklady nájomcu.
(5) Výsadba kvetov sa povoľuje len
na prenajatých hroboch, pričom po
uhynutí je ich nájomca hrobového
miesta povinný odstrániť.
(6) Zvädnuté alebo inak znehodnotené
kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ pohrebiska
oprávnený z jednotlivých hrobov aj
sám odstrániť.
(7) Stromy a kry možno vysádzať na
prenajatých hrobových miestach len
po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže
výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za
vhodné, odstrániť. Mimo hrobového
miesta je akákoľvek výsadba nájomcovi zakázaná.
§7 Povinnosti návštevníkov pohrebiska
(1) Na pohrebisku a v jeho okolí sú
návštevníci povinní správať sa primerane k piete miesta, zdržať sa
konania, ktorým by rušili dôstojnosť
obradov pri pochovávaní, alebo
ktoré by urážalo pozostalých.
(2) Na pohrebisku je zakázané:
a) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a
iné návykové látky,
b) odhadzovať nepotrebné predmety a
odpad z hrobov mimo vyhradených
nádob,
c) voľný pohyb psov na pohrebisku.
Ich vstup je povolený výhradne na
vodidle a s náhubkom v sprievode
dospelej osoby,
d) jazdiť na bicykloch a motocykloch
a podobných športových prostriedkoch,
e) odcudzovať kvety a predmety z
hrobov,
f) spaľovať lístie alebo iný odpad,
g) poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenie na
pohrebisku, najmä odkladaním pracovného náčinia, znečisťovaním
alebo státím na hroboch,
h) sviečky, kahance a pod. rozsveco-

vať tak, aby mohol byť spôsobený
požiar.
(3) Návštevníci môžu vchádzať na
pohrebisko motorovými vozidlami
iba s predchádzajúcim písomným
povolením prevádzkovateľa pohrebiska. Bez povolenia prevádzkovateľa je vstup motorovým vozidlom na
pohrebisko povolený iba ak sa jedná
o osobu s ŤZP.
(4) Deťom vo veku do 10 rokov je vstup
na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej osoby.
§8 Čas, keď je pohrebisko prístupné
verejnosti
(1) Pohrebisko je verejnosti prístupné
nepretržite.
§9 Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami
1) Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami upravuje
§ 3 zákona a je zakázané vykonávať
činnosti uvedené v § 4 zákona.
2) Na pohrebisku Obce Varín sa pochovávajú telá osôb, ktoré zomreli
alebo pred úmrtím žili v územnom
obvode Obce Varín. Inak možno
telá zomrelých pochovávať len s
povolením Obce Varín.
3) Obstarávateľ pohrebu je povinný
včas (minimálne 24 hodín vopred)
oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska čas konania pohrebných obradov, so zreteľom na dobu potrebnú
k vykopaniu hrobového miesta.
4) Do domu smútku vo Varíne je možné prijať ľudské pozostatky len po
predložení listu o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí
vystavených lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho, alebo pasu pre
mŕtvolu. Ľudské pozostatky osoby,
ktorá bola v čase úmrtia nakazená
nebezpečnou chorobou, môžu byť
prijaté len pokiaľ sú uložené v konečnej rakve.
§10 Ukladanie ľudských pozostatkov
a exhumácia ľudských ostatkov
(1) Povinnosti pri ukladaní ľudských
pozostatkov a exhumácie upravuje
§19 zákona.
(2) Na pohrebiskách sa pochováva v
pracovné dni; v sobotu, v nedeľu a
vo sviatok iba po dohode s prevádzkovateľom.
(3) Predné a zadné hrany rámov musia
byť v priamke s prednými a zadnými hranami rámov susedných
hrobov.
(4) Na každé hrobové miesto vytýči prevádzkovateľ pohrebiska hranice.
(5) Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované
stavby.
(6) Výkopy, zemné práce a úpravy

pokračovanie na str. 4...
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Príhovor
Vážení spoluobčania,
Je tu čas Vianoc, čas výnimočný, čas sviatočný, s ktorým si spájame
najkrajšie sviatky roka „Vianoce“. Prináša nám láskavosť a potešenie, spolupatričnosť a rodinné cítenie v našich rodinách s našimi
najbližšími. V tento vzácny deň sa poschádzame všetci pri hojnom
stole s vôňou domova, hojnosti, spokojnosti a s prianím si pevného
zdravia pre našich najbližších.
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov, plné porozumenia, lásky a spokojnosti, sviatky prežité
v príjemnej rodinnej atmosfére, pokoj v duši, krásne a rázne vykročenie do nového roka.
Miroslav Williger
Starosta obce

Ticho
Duši som položil otázok pár,
na ktoré neviem jasnú odpoveď.
No neprišla však tá,
na ktorú som tak dlho čakal,
ticho sa mi vtrelo do tela
a otázku som v tom tichu zabudol.
Navštíviť som chcel šamanov ducha,
ale ticho sa vkradlo i do ordinácií
a keď som zbadal ulíc plný dav
a počul ten veľký nezmierlivý hluk ticha,
kúpil som kvety a pridal stuhu čiernych farieb
a slovom som vytesal do skaly epitaf
„tu leží duša všetkých živých tvorov,
ktorá zhynula v hluchote citov,
v deň hromadnej sebevraždy ľudskosti.“
Karol F. Tichý

Dňa 04.12.2012 sa zastavil čas,
srdiečko dobilo a odišla bolesť.
Začal sa veľký sen, ktorý volá
sa večnosť. Vtedy u dverí zazvonil zvonec a Pán ma povolal,
musela som ísť veď mala som
ho rada.
Dňa 04.12.2012 v deň svojich
59-tich narodenín nás náhle
opustila Evička Tichá, v pokoji
a tichúčko vypočula volanie
Neba a teraz čaká, kým stretneme sa znova.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Miroslav Hruška 09.11.2012

„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Adamčíková Katarína
pani Bugáňová Katarína
pani Kubalová Štefánia
pani Hrivová Anna
pani Marčeková Margita
pani Vlkolačková Helena
pán Zelina Ján
pán Tretina Jozef
pani Kabatiarová Irena
pani Boková Helena
pani Kubíková Helena
pani Malichová Anna
pani Salátová Margita
pán Bugáň Ondrej
pán Chovan Silvester
pán Repáň Viktor
pani Ondrušová Jarmila
pani Novosadová Viktória
pani Staníková Valéria
pani Sobolová Štefánia
pani Bohačiaková Viktória
pán Majerčík Ján
pani Salátová Helena
pán Vrábeľ Jaroslav
pani Bulejčíková Edita
pán Kubo Štefan
pani Hodoňová Ružena
pán Tlacháč Ján
pán Cvacho Pavol
pani Halušková Sidónia
pán Súčik František
pani Cvachová Helena
pán Panák Jozef
pán Otruba Milan
pán Behúň Ján
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Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
V našom lese šumia buky, šumia zvesť hneď z prvej ruky,
radostnú vec a nič inšie, že si treba chystať vinše.
V našom lese šumia duby, že má sviatok, koho ľúbi
rodina aj všetci blízki do dneška už od kolísky.

Odišli do večnosti:
Silvia Krajčíková
Ján Kútnik

* 10.1.1947
* 13.9.1948

† 4.11.2012
† 5.11.2012

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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hrobu môžu robiť len zamestnanci
prevádzkovateľa pohrebiska, pokiaľ
prevádzkovateľ nepovolí výnimku.
(7) Vkladanie urny sa môže vykonávať
iba po písomnom oznámení prevádzkovateľovi pohrebiska.
(8) Prevádzkovateľ s nájomcom hrobového miesta odsúhlasí správnosť
údajov pre vkladanie urny. Odkrytie, zakrytie urnového miesta môže
robiť iba prevádzkovateľ pohrebísk.
§11 Prevod hrobového miesta
Prevod hrobového miesta, na ktoré je
uzatvorená nájomná zmluva, môže
byť vykonaný na základe vypísanej
Žiadosti o zmenu nájomcu, pričom zápis musí obsahovať meno, priezvisko,
adresu trvalého pobytu a rodné číslo
pôvodného nájomcu a nového nájomcu
a ich podpis, ktorým potvrdia súhlas s
prevodom hrobového miesta. Podpis
pôvodného nájomcu musí byť úradne
osvedčený. Prevádzkovateľ následne
prevedie nájomné právo k hrobovému
miestu na nového nájomcu.
§12 Stavebné práce na pohrebisku
(1) Stavebné práce súvisiace s úpravou
a opravou hrobového miesta sa
môžu vykonávať len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa vydaného na
žiadosť nájomcu. Písomný súhlas na
práce uvádza všetky práce a zmeny,
ktoré sa majú na hrobovom mieste
vykonať. Zhotoviteľ prác sa ním
preukazuje prevádzkovateľovi pri
vstupe na pohrebisko.
(2) Pri realizovaní stavby, alebo pri jej
úprave sa musí realizátor podriadiť
pokynom uvedeným v písomnom
povolení prevádzkovateľa pohrebiska, predovšetkým ak ide o jej tvar,
rozmery a miesto. Prevádzkovateľ
pohrebiska skontroluje hrobové
miesto pred a po ukončení prác,
resp. kontroluje, či sú dodržané
pravidlá a rozmery pri hrobových
miestach.
(3) Po ukončení stavebných prác na hrobovom mieste je stavebník povinný
na svoje náklady vyčistiť okolie
hrobu a prebytočný stavebný materiál ako aj pozostatky prípadného
starého pomníka odstrániť.
(4) Stavebné práce sa spravidla vykonávajú v čase, keď sú pohrebiská
prístupné verejnosti.
§13 Dĺžka tlecej doby
(1) Ľudské ostatky musia byť uložené v
hrobe najmenej do uplynutia tlecej
doby, ktorá je na pohrebisku Obce
Varín stanovená na 10 rokov.
(2) Ak sú ľudské ostatky uložené v
urnovej schránke, tlecia doba je 10
rokov.
§14 Spôsob vedenia evidencie a plán
hrobových miest
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska vedie
evidenciu hrobových miest a evidenciu voľných hrobových miesta
spôsobom upraveným v § 17 ods. 4
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zákona.
(2) Plán hrobových miest vedie prevádzkovateľ elektronicky.
(3) Informácie o hrobových miestach
poskytuje zamestnanec prevádzkovateľa.
§15 Spôsob nakladania s odpadmi
podľa osobitného predpisu
(1) Zber odpadu je zabezpečený
prostredníctvom prevádzkovateľa
pohrebiska.
(2) Na pohrebiskách sú umiestnené
kontajnery, ktoré sú vyprázdňované
podľa potreby.
§16 Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
(1) Pohrebná služba, ktorá bude zabezpečovať a organizovať pohrebný
obrad, sa môže na pohrebisku a
v Dome smútku pohybovať iba v
tých priestoroch, ktoré si dohodla
s prevádzkovateľom pohrebiska
a prevádzkovateľom Domu smútku.
(2) Pohrebná služba môže v obradnej
sieni vykonávať: aranžovanie kvetinovej výzdoby, upraviť zosnulého,
zapálenie sviečok. Iné úpravy obradnej siene sú povolené iba s písomným súhlasom Obce Varín.
(3) Pohrebná služba môže byť na pohrebisku uvedenom v § 2 tohto VZN
na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom oprávnená:
a) pochovávať do hrobov a hrobiek,
b) použiť Dom smútku a jeho príslušenstvo na zabezpečenie pohrebných
obradov.
(4) Pohrebná služba je pri zabezpečovaní a organizovaní pohrebu zodpovedná:
a) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti,
b) za znečistenie a znehodnotenie
kvetinovej výzdoby a príslušenstva
vedľajších hrobových miest,
c) za to, aby po pohrebnom obrade
bolo okolie hrobu upravené do pôvodného stavu do 1 mesiaca po
vykonaní pohrebu,
d) za dôstojný priebeh pohrebu.
(5) Pohrebná služba je pri zabezpečovaní a organizovaní pohrebu povinná:
a) dodržiavať poriadok pochovávania
podľa plánu a pokynov prevádzkovateľa,
b) dodržiavať rozmery hrobov stanovené týmto VZN,
c) zaplatiť prevádzkovateľovi pohrebiska poplatok za vstup na cintorín a
poplatok za prenájom Domu smútku
podľa platného cenníka,
d) vykonávať svoju činnosť v zmysle
platných všeobecne záväzných právnych predpisov a tohto VZN.
§17 Sankcie a dozor
(1) Akékoľvek porušenie ustanovení
tohto prevádzkového poriadku je
postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších
predpisov ak nepôjde o trestný čin.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonáva dozor na úseku
pohrebníctva. Prejednáva priestupky podľa § 32 ods. 1 písm. a) a b) a
správne delikty podľa § 33 zákona
č. 131/2010 Z .z. o pohrebníctve
v znení neskorších predpisov. Za
zistené priestupky a iné správne
delikty ukladá sankcie.
(2) Priestupky podľa § 32 ods. 1 písm.
c) až i) zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov prejednáva a sankcie za
ne ukladá obec.
(3) Dozor nad dodržiavaním tohto
prevádzkového poriadku vykonáva
prevádzkovateľ pohrebiska.
(4) Kontrolu nad dodržiavaním tohto
VZN vykonávajú poverení zamestnanci Obce Varín.
§18 Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa:
a) Všeobecne záväzné nariadenie obce
Varín č. 7/2008 o poriadku pre pohrebiská.
§19 Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený
vyvesením na úradnej tabuli v obci
Varín dňa 28.11.2012.
(2) Obecného zastupiteľstva obce Varín
schválilo toto VZN dňa 16.12.2012
(3) Toto VZN nadobudlo platnosť dňa
16.12.2012
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa
1.1.2013
Vo Varíne dňa 16.12.2012
Miroslav Williger
starosta obce
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE OBCE VARÍN
č. 10/2012
o miestnych daniach
Obec Varín v súlade s ustanovením §
6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 7 ods.4,5 a 6, § 8
ods.2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 1,2 a 3,
§ 17 ods.2, 3, 4 a 7,§ 98, §98b ods.5, § 99e
ods. 9, § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov ustanovuje
§1 Základné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo vo Varíne podľa §
11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na
§ 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov
zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013
tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,

d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie
upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní na území obce
Varín.
PRVÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov
§2 Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce
Varín hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov
násobí výmera pozemku v m2 za lesné
pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,14 €/m2 .
§3 Sadzba dane
Správca dane ustanovuje pre pozemky
na území obce Varín ročnú sadzbu dane
z pozemkov:
Pozemok
Orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy
Lesné pozemky, na ktorých
sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostané hospodársky využívané vodné
plochy
Stavebné pozemky

Ročná
sadzba
dane
1,00 %
0,55 %
0,55 %

0,25 %
0,25 %

Daň zo stavieb
§4 Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre stavby na
území obce Varín ročnú sadzbu dane zo
stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy
Druh stavby
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo ,
b) stavby využívané na
skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
stavby rekreačných
a záhradkárskych chát
c)
a domčekov na individuálnu rekreáciu
samostatne stojace garáže
a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
d)
určené alebo používané
na tieto účely, postavené
mimo bytových domov
a)

Sadzba
dane euro
/ m2
0,070

0,240

0,340

0,200

Varínčan
priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníce) tvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie
f) a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
ostatné stavby neuvedené
g)
v písmenách a) až f)
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2,500

2,500

0,400

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy
stavieb príplatok za podlažie 0,04
€ za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia .
Daň z bytov
§5 Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov na území
obce Varín je 0,070 € za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru v bytovom
dome.
(2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Varín
je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,070
€.
§6 Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje, že od dane
z pozemkov sú oslobodené :
a) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
b) pozemky, ktorých vlastníkmi sú
občania v hmotnej núdzi a tieto
pozemky slúžia výhradne na ich
osobnú potrebu,
c) pozemky na ktorých sú cintoríny.
(2) Správca dane poskytuje zníženie
dane z pozemkov vo výške:
a) 50 % pre pozemky (orná pôda,
chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty, záhrady,
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy), ktorých vlastníkmi sú
občania starší ako 62 rokov a tieto
pozemky slúžia výhradne na ich
osobnú potrebu.
(3) Správca dane poskytuje zníženie
dane zo stavieb na bývanie a dane
z bytov vo výške:
a) 50% pre občanov v hmotnej núdzi,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50% pre držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) 50% pre držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia
na ich trvalé bývanie,
d) 50% pre prevažne alebo úplne bezvládnych, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie.
(4) Daň zo skleníkov je znížená o 50 %,
ak sú vo vlastníctve fyzických osôb.
(5) Daň z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich

ako garáž je znížená o 50 % :
a) pre držiteľov preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím,
ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu,
b) pre držiteľov preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia
pre motorové vozidlo používané na
ich dopravu.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§7 Sadzba dane
Obec Varín ustanovuje sadzbu dane
8,00 eur za jedného psa a kalendárny
rok .
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA
§8Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné
užívanie verejného priestranstva
podľa tohto nariadenia.
(2) Verejným priestranstvom na účely
tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
s výnimkou pozemkov, na ktoré má
obec uzatvorenú nájomnú zmluvu.

nia
a požiadavku na osobitné užívanie
verejného priestranstva najneskôr
v deň vzniku daňovej
povinnosti.
(3) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím .
(4) Daňovník zaplatí vyrubenú daň
do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia
a) do pokladne obce,
b) poštovou poukážkou alebo na účet
obce, ktorý máme vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu:
0423457993/0900, VS: číslo rozhodnutia, KS: 0308.
(5) Pre miestne trhovisko platí schválený trhový poriadok.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§11 Sadzba dane
Obec Varín ustanovuje sadzbu dane na
0,40 eura na osobu a prenocovanie.

§12 Evidencia a platenie dane
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ
zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
(2) Platiteľ dane je povinný oznámiť
vznik daňovej povinnosti do 30
dní odo dňa vzniku poskytovania
prechodného ubytovania a to na
§9 Sadzba dane
Obecnom úrade vo Varíne vyplObec Varín ustanovuje sadzbu dane
nením registračného listu k dani
za užívanie verejného priestranstva za
za ubytovanie (príloha č.4 tohto
každý aj začatý m2 osobitne užívaného
nariadenia).
verejného priestranstva a každý aj
(3) Ak dôjde k zmenám v daňovej pozačatý deň je nasledovne:
vinnosti, zmene údajov uvedených
Osobitne užívanie verejného priestranstva
Sadzba
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskyto0,07 eura/m2/deň
vanie služieb
umiestnenie stavebného zariadenia
0,07 eura/m2/deň
umiestnenie predajného zariadenia
0,07 eura/m2/deň
umiestnenie predajného zariadenia pri miestnych jarmokoch
za stánky ľudovej tvorivosti
2,00 eura/deň
za ostatné predajné stánky od 0 do 10 m2
10,00 eura/deň
za ostatné predajné stánky od10 do 20 m2
20,00 eura/deň
za ostatné predajné stánky od 20 m2
1,50 eura/m2
umiestnenie zariadenia cirkusu
0,07 eura/m2/deň
umiestnenie lunaparku a iných atrakcií
0,20 eura/m2/deň
0,20 eura/m2/za 2., 3.deň
umiestnenie skládky tuhých palív
0,40 eura/m2/za každý ďalší deň
0,07 eura /m2/1. týždeň
umiestnenie skládky materiálu
0,40 eura/m2/za každý ďalší deň
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
0,20
eura /m2/deň
parkoviska
v registračnom liste, alebo ak daňová
§10 Oznamovacia povinnosť a
povinnosť zanikne, platiteľ dane je
platenie dane
povinný písomne túto skutočnosť
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom zaoznámiť správcovi dane do 30 dní
čatia osobitného užívania verejného
odo dňa, keď táto skutočnosť nastapriestranstva a zaniká dňom skonla.
čenia osobitného užívania verejného
(4) Správca dane pridelí zaregistropriestranstva.
vanému subjektu evidenčné číslo
(2) Daňovník je povinný písomne
platiteľa dane. Toto číslo je platiteľ
oznámiť požiadavku na osobitné
dane povinný uvádzať na všetkých
užívanie verejného priestranstva
dokladoch, ktoré bude vydávať pre
najneskôr v deň vzniku daňovej
účely dane za ubytovanie a tiež pri
povinnosti na predpísanom tlačive
styku so správcom.
(príloha č.3 tohto VZN) správcovi
(5) Platiteľ dane je povinný viesť predane:
ukaznú evidenciu o ubytovaných
a) u fyz. osoby: meno, priezvisko,
osobách v „knihe ubytovaných“,
titul, adresa trvalého pobytu, rodné
ktorá obsahuje :
číslo,
a) meno, priezvisko, úplná adresa
b) u právnickej osoby: obchodné meno,
ubytovanej osoby,
IČO a sídlo alebo miesto podnikab) číslo občianskeho preukazu alebo

pasu,
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného a počet prenocovaní.
(6) Mesačne do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca, v ktorom poskytol ubytovanie, písomne zašle správcovi dane na
tlačive Hlásenie o počte prenocovaní
a počte ubytovaných hostí (príloha
č. 5 tohto nariadenia) počet prenocovaní, počet ubytovaných hostí a
výpočet dane. Vypočítanú daň do
10. dňa nasledujúceho mesiaca, v
ktorom poskytol ubytovanie odvedie do pokladne obce, poštovou
poukážkou alebo na účet obce, ktorý
máme vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo účtu: 0423457993/0900,
VS: pridelené evidenčné číslo, KS:
0308.
(7) Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom
zariadení doklad o zaplatení, v ktorom okrem iného uvedie evidenčné číslo pridelené správcom dane
vyznačí daňovníka, počet osôb,
počet prenocovaní, dátum odkedy
a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté. Platiteľ dane je
povinný predložiť správcovi dane
na požiadanie pri kontrole knihu
ubytovaných a účtovné doklady
preukazujúce úhradu dane ubytovanými osobami.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§13 Sadzba dane
(1) Obec Varín ustanovuje sadzbu dane
50,00 eur za jeden predajný automat
a kalendárny rok.
§14 Evidencia a identifikácia predajných automatov
(1) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o prevádzkovaných
predajných automatoch. V evidencii
uvedie nasledovné údaje:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak je
prevádzkovateľom fyzická osoba,
b) obchodné meno alebo názov,
identifikačné číslo organizácie a
sídlo alebo miesto podnikania, ak
je prevádzkovateľom nevýherných
hracích prístrojov právnická osoba
alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom,
c) výrobné číslo predajného automatu,
d) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
e) deň skončenia prevádzkovania predajného automatu,
f) sortiment tovarov.
(2) Daňovník je povinný označiť každý
predajný automat na viditeľnom
mieste štítkom, na ktorom sú uvedené nasledovné údaje:
a) názov predajného automatu,
b) identifikačné údaje fyzickej alebo
právnickej osoby ktorá predajný
automat prevádzkuje,
c) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
d) výrobné číslo a typ predajného automatu.
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Varínčan
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE
PRÍSTROJE

§15 Sadzba dane
Obec Varín ustanovuje sadzbu dane
na 40,00 eur za jeden nevýherný hrací
prístroj a kalendárny rok.
§16 Evidencia a identifikácia nevýherných hracích prístrojov
(1) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o nevýherných hracích
prístrojoch. V evidencii uvedie nasledovné údaje:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak je
prevádzkovateľom fyzická osoba,
b) obchodné meno alebo názov,
identifikačné číslo organizácie a
sídlo alebo miesto podnikania, ak
je prevádzkovateľom nevýherných
hracích prístrojov právnická osoba
alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom,
c) výrobné číslo nevýherného hracieho
prístroja,
d) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
e) deň skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
(2) Daňovník je povinný označiť každý
nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, na ktorom sú
uvedené nasledovné údaje:
a) názov nevýherného hracieho prístroja,
b) identifikačné údaje fyzickej alebo
právnickej osoby ktorá nevýherný
hrací prístroj prevádzkuje,
c) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo a typ nevýherného
hracieho prístroja.
§17 Suma dane, ktorú správca dane
nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň najviac
v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať.
§18 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
VZN č. 9/2011 o miestnych daniach.
§19 Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený
vyvesením na úradnej tabuli v obci
Varín dňa 28.11.2012.
(2) Obecného zastupiteľstva obce Varín
schválilo toto VZN dňa 16.12.2012
(3) Toto VZN nadobudlo platnosť dňa
16.12.2012
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa
1.1.2013
Vo Varíne dňa 16.12.2012
Miroslav Williger
starosta obce

Obec Varín v súlade s ustanovením
§ 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov ukladá miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len poplatok) a v súlade
s § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanoveniami § 3 a §
77 až § 83 a § 97 až § 107 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov vydáva
pre územie obce Varín
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE OBCE VARÍN
11/2012
o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
§1 Základné ustanovenia
(1) Základné ustanovenia o miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej
len poplatok) sú uvedené v zákone č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov
(2) Obec Varín týmto všeobecne záväzným nariadením ustanovuje sadzby
poplatku, hodnotu koeficientu, pri
množstvovom zbere spôsob, formu,
miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti, podklady, ktoré
má poplatník preukázať pri vrátení
poplatku alebo jeho pomernej časti
podľa § 82 ods. 1 alebo pri znížení
alebo odpustení poplatku podľa §
82 ods. 2 a určuje spôsob označenia
platby poplatku.
§2 Poplatok
(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za
vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti;
b) ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok
vyberá a za vybraný poplatok ručí
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí.
§3 Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku pre fyzické osoby,
kde nie je zavedený množstvový
zber je 0,0450 eura za osobu a kalendárny deň.
(2) Sadzba poplatku pre poplatníkov,
ktorí využívajú množstvový zber
komunálnych odpadov je 0,0148
eura za jeden liter komunálnych
odpadov.
§4 Hodnota koeficientu
Obec Varín ustanovuje koeficient
pre výpočet produkcie komunálnych
odpadov s hodnotou 0,99.

§5 Spôsob označenia platby poplatku
Poplatník označí platbu poplatku variabilným symbolom, ktorým je číslo
rozhodnutia.
§6 Vyrubenie poplatku a spôsob,
forma a miesto zaplatenia poplatku
pri množstvovom zbere
(1) Poplatok poplatníka, ktorý využíva
množstvový zber bude vyrubený
rozhodnutím.
(2) Poplatok vyrubený do 166 eur je
splatný do 15 dní od právoplatnosti
rozhodnutia. Poplatník je povinný
zaplatiť poplatok jednou splátkou
takto:
a) hotovosťou do pokladne Obce Varín
b) prevodom na účet Obce Varín, ktorý je vedený v SLSP, číslo účtu:
0423457993/0900, VS: číslo rozhodnutia, KS: 0308.
(3) Poplatok určený rozhodnutím nad
166 eur je splatný:
a) prvá polovica určeného poplatku do
15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
b) druhá polovica určeného poplatku,
ktorá je vo výške rozdielu medzi určeným poplatkom a jeho už uhradenou časťou, do 31. júla príslušného
kalendárneho roka.
(4) Poplatník je povinný zaplatiť vyrubený poplatok v dvoch splátkach
takto:
a) hotovosťou do pokladne Obce Varín
b) prevodom na účet Obce Varín, ktorý je vedený v SLSP, číslo účtu:
0423457993/0900, VS: číslo rozhodnutia, KS: 0308.
§7 Vrátenie, zníženie a odpustenie
poplatku
(1) Podmienkou na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti je:
c) zrušenie trvalého alebo prechodného
pobytu v obci,
d) ukončenie práva užívať nehnuteľnosť, ktorú bol poplatník oprávnený užívať alebo užíval a poplatník
predloží kúpno-predajnú zmluvu
alebo darovaciu zmluvu alebo písomný doklad o ukončení nájomného vzťahu,
e) ukončenie podnikateľskej alebo inej
činnosti v obci a tým prestane užívať
nehnuteľnosť v obci na podnikanie
alebo na iný účel ako na podnikanie
a poplatník predloží výpis z príslušného registra a v prípade nájomného
vzťahu aj jeho ukončenie,
f) zánik poplatkovej povinnosti úmrtím poplatníka s predložením úmrtného listu.
(2) Preplatok vzniknutý úmrtím poplatníka (zástupcu poplatníkov)
uplatní dedič alebo predpokladaný
dedič prihlásením preplatku v dedičskom konaní. Obec preplatok
vráti dedičovi na základe právoplatne ukončeného dedičského konania
po poručiteľovi.
(3) Podkladmi, že poplatník viac ako 90
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území

obce sú:
a) aktuálny doklad, ktorý jednoznačne
potvrdzuje pobyt poplatníka v zahraničí počas celého zdaňovacieho
obdobia,
b) doklad vydaný v príslušnom zdaňovacom období:
1. potvrdenie o pobyte v zahraničí,
2. potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru,
3. potvrdenie zamestnávateľa v SR
o výkone práce poplatníka v zahraničí alebo potvrdenie o vyslaní
na služobnú cestu alebo stáž do
zahraničia,
4. potvrdenie o štúdiu a ubytovaní
v zahraničí,
5. p o t v r d e n i e a g e n t ú r y , k t o r á
sprostredkovala prácu alebo štúdium v zahraničí,
6. potvrdenie o návšteve školy spolu
s potvrdením o ubytovaní alebo
o uhradení poplatku v inej obci,
7. potvrdenie o umiestnení v zariadení
poskytujúcom zdravotnú starostlivosť mimo obec,
8. potvrdenie o umiestnení v sociálnom
zariadení mimo obec,
9. potvrdenie o absolvovaní kúpeľnej
liečby,
10. potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci spolu s potvrdením
o uhradení poplatku v tejto obci,
11. potvrdenie o vykonávaní kňazského
alebo rehoľného povolania v inej
obci,
12. vyhlásenie o nezvestnej osobe,
13. potvrdenie o výkone väzby alebo o
výkone trestu odňatia slobody.
(4) Obec je oprávnená, v jednotlivých
prípadoch, žiadať k predloženému
dokladu v cudzom jazyku jeho preklad do slovenského jazyka, alebo
v prípade neurčitého dokladu predloženie súbežne dvoch dokladov, a
ak sú v cudzom jazyku, preložených
do slovenského jazyka.
(5) Doklad alebo potvrdenie pre odpustenie alebo zníženie poplatku nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením.
(6) Poplatník môže uplatniť zníženie
alebo odpustenie poplatku do 31. 12.
príslušného zdaňovacieho obdobia.
§8 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
Všeobecne záväzne nariadenie Obce
Varín č. 10/2011 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§9 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený
vyvesením na úradnej tabuli v obci
Varín dňa 28.11.2012.
(2) Obecného zastupiteľstva obce Varín
schválilo toto VZN dňa 16.12.2012
(3) Toto VZN nadobudlo platnosť dňa
16.12.2012
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa
1.1.2013
Vo Varíne dňa 16.12.2012
Miroslav Williger
starosta obce

Varínčan
Obec Varín v súlade s ustanoveniami
§ 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa ustanovenia § 39 ods. 6 zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE OBCE VARÍN
12/2012
o odpadoch
§1 Základné ustanovenia
(1) Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v odpadovom
hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania
alebo znižovania nepriaznivých
vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov
a zvyšovaním efektívnosti takého
využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
(2) Obec upraví v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov
z domácností všeobecne záväzným
nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a
prepravy komunálnych odpadov, o
spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené
na ukladanie týchto odpadov, na
zneškodňovanie odpadov a dôvody
nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov podľa odseku 18.
§2 Spôsob zberu a prepravy
zmesových komunálnych odpadov
(po vytriedení ich zložiek)
(1) Pôvodcovia odpadov a držitelia
odpadov sú povinní vyprodukované komunálne odpady najskôr
vyseparovať na jednotlivé zložky,
ktorých nakladanie obec zabezpečila, prípadne využiť ak sú ešte použiteľné. Vyseparované odpady sú
povinní jednotlivo ukladať podľa
druhu odpadu do nádoby určenej
na tento účel alebo pripraviť na iný
týmto VZN určený účel a ostatné
komunálne odpady uložiť do určenej nádoby na zmesový komunálny odpad. Zmesový komunálny
odpad je nevytriedený komunálny
odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho
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odpadu.
(2) Obec Varín zabezpečuje zber zmesových komunálnych odpadov. Pre
systém zberu zmesových komunálnych odpadov v obci sú určené:
f) 110 l, 120 l a 240 l nádoby na ukladanie zmesového komunálneho
odpadu po vytriedení zložiek komunálneho odpadu,
g) 110 l, 120 l a 240 l nádoby na ukladanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu,
h) 1100 l kontajnery na ukladanie zmesových komunálnych odpadov,
i) 1100 l modré, žlté, červené, zelené
a oranžové kontajnery na ukladanie
vytriedených zložiek komunálnych
odpadov,
j) veľkokapacitné kontajnery,
k) malé smetné nádoby umiestnené na
verejných priestranstvách,
l) plastové vrecia vložené v stojanoch a umiestnené na cintoríne
a na iných verejne prístupných
priestranstvách,
m) 240 l nádoba umiestnená na trhovisku
(3) Počet zberných nádob pre pôvodcov komunálnych odpadov resp.
držiteľov komunálnych odpadov
sa určuje takto:
a) pre počet 1 - 4 osoby v rodinnom
dome 1 ks 110 l alebo 120 l nádobu
b) pre počet 5 a viac osôb v rodinnom
dome 2 ks 110 l alebo 120 l nádoby
alebo 1 ks 240 l nádobu
c) pre bytový dom 1 ks 110 litrová
nádoba na 1 byt alebo prepočet
počtu bytov a objemu 110 l na 1100
l nádobu; ak celkový objem na
príslušný počet bytov presahuje
objem 1100 l obec môže určiť inú
frekvenciu vývozov
d) pre nehnuteľnosť v zastavanom
území obce určenú na iný účel ako
na podnikanie určuje 1 ks 110 l
nádobu
e) pre nehnuteľnosť určenú na podnikanie alebo na iný účel ako na
podnikanie (malá predajňa, bufet,
ambulancia alebo iná prevádzka
s počtom 1 - 4 zamestnanci) sa
určuje minimálne 1 ks 110 l nádoba
pre každú prevádzku a s počtom
viac ako 5 zamestnancov 2 ks 110 l
alebo 120 l nádoby alebo 1 ks 240 l
nádoba pre každú prevádzku
f) pre nehnuteľnosť určenú na podnikanie (reštaurácia s väčším počtom
miest na poskytovanie reštauračných alebo podobných služieb,
podnik alebo obchodná prevádzka
s vyšším počtom zamestnancov
alebo s prihliadnutím na množstvo
vyprodukovaných komunálnych
odpadov) sa určuje min. 1 ks 1100 l
nádoba
g) pre nehnuteľnosť určenú na iný
účel ako na podnikanie (školy, organizácie, zariadenia), kde je veľká
produkcia komunálnych odpadov
určuje sa min.1 ks 1100 l nádoba
h) pre užívateľov nehnuteľností,
kde nie je možné zabezpečiť zber
a prepravu komunálnych odpadov vlastnou nádobou sú určené

i)

j)

k)

l)

(4)

(5)

(6)

a)
b)

c)

1100 l nádoby umiestnené na zbernom mieste, ktoré je na verejnom
priestranstve ulice Koňhorská a na
križovatke ulíc Starohradská a Ku
Železnej studničke.
pre nájomcov hrobových miest
a návštevníkov miestneho cintorína sú na ukladanie zmesových
komunálnych odpadov určené
veľkoobjemové kontajnery. Vrecia
v stojanoch, umiestnené pri vchode
na cintorín, slúžia na ukladanie len
drobných odpadov ako sú plastové
obaly z vyhorených kahancov,
použité papiere a podobne.
smetné koše na verejných a otvorených priestranstvách obce slúžia
na ukladanie odpadov od návštevníkov obce alebo na uloženie iných
náhodne vytvorených odpadov.
Neslúžia na ukladanie odpadov
z domácností alebo prevádzok.
nádoba 240 l umiestnená na trhovisku slúži na ukladanie odpadov
po predajcoch na trhovom mieste
alebo z čistenia trhoviska.
nádoby uvedené v ods. 2, ktoré
pôvodcovia komunálnych odpadov resp. držitelia komunálnych
odpadov vlastnia alebo majú v prenájme, musia aj používať na určený
účel, t. j na ukladanie len zmesových komunálnych odpadov a pre
identifikáciu musia byť označené
súpisným číslom domu alebo skráteným názvom podnikateľa alebo
právnickej osoby.
Do zberných nádob na komunálne
odpady sa nesmú ukladať odpady,
ktoré sa zbierajú vytriedené na
jednotlivé zložky a jednotlivo sa
ukladajú do farebne rozlíšených
zberných nádob na účely ich zhodnotenia, objemné predmety všetkého druhu, elektroodpad, priemyselné odpady, odpady z vlastnej
podnikateľskej činnosti, biologicky
rozložiteľný odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad, odpad zo zdravotníckych
zariadení, nepoužité lieky a liečivá
alebo po ich expirácii, odpady obsahujúce škodliviny ako sú rôzne
chemikálie, opotrebované batérie a
akumulátory, žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť, telá uhynutých
zvierat, horúci popol, drobný stavebný odpad, ľudské výkaly.
Zberné nádoby sa nesmú odpadmi
preplňovať, a , ktoré sú opatrené
krytom, sa musia po vložení odpadov uzavrieť.
Pôvodca resp. držiteľ odpadu je povinný zriadiť vyhradené miesto pre
zberné nádoby. Pri jeho určovaní
musí dbať na to, aby:
zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku
alebo verejnom priestranstve,
vyhradené miesto umožňovalo
ľahký a dostatočne široký prístup
ku zberným nádobám pre účely
prepravy,
za čistotu a poriadok na stojiskách
zberných nádob pri bytových domoch zodpovedá pôvodca odpadu.

Za znečistenie vzniknuté počas
vývozu odpadu zodpovedá prepravca.
(7) Na chodníkoch a komunikáciách
môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu nevyhnutnú pre
účely prepravy odpadov.
(8) Zakazuje sa ukladať na verejné
priestranstvá alebo ku kontajnerom umiestneným na verejných
priestranstvách vrecia s odpadom,
objemný odpad, stavebný odpad
alebo iný odpad.
(9) Zakazuje sa vyberať zo zberných
nádob v nich zhromaždený komunálny alebo vytriedený odpad za
účelom ich speňaženia alebo na iný
účel.
(10) Zakazuje sa násilne poškodzovať
zberné nádoby.
(11) Zakazuje sa robiť na zberných nádobách hocijaké úpravy a zakazuje
sa s nimi manipulovať alebo prevážať ich na iné miesto. Zákaz neplatí
pre zamestnancov obce alebo pre
obcou poverené osoby.
(12) Ukladať zmesový komunálny odpad do plastových vriec je možné
len výnimočne a to len v prípade
zaplnenia nádoby. Vrece môže byť
vyložené k nádobe pre odvoz len
v deň zberu komunálnych odpadov.
(13) Zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov vykonáva zmluvný partner obce podľa obidvomi
stranami odsúhlaseného plánu
– Harmonogram – zber a preprava
komunálnych odpadov vydaného
na príslušný kalendárny rok, ktorý
je k dispozícii vo farebnom tlačenom vyhotovení na obecnom úrade
alebo distribuovaný do domácností
a kde je určený interval zberu:
a) pre rodinné domy a bytové domy
1 x 14 dní
b) pre bytové domy
1 x 7 dní
c) pre podnikateľov a právnické osoby
podľa jednotlivej požiadavky
1 x 7 alebo 1 x 14 dní
d) pre 1100 l nádoby umiestnené na
verejnom
priestranstve podľa § 2 písm. h) tohto
VZN je interval
1 x 7 dní
e) pouličné smetné koše  priebežne
f) veľkoobjemové kontajnery z cintorína
priebežne
g) pre rodinné domy je určený 1
mimoriadny zber zmesových komunálnych odpadov počas veľkonočných a 1 mimoriadny zber
zmesových komunálnych odpadov
počas vianočných sviatkov.
h) Podnikateľovi je zakázané vhadzovať alebo odkladať odpad,
ktorý vzniká pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet
podnikania alebo činnosti podnikateľa, do nádob, alebo k nádobám
určeným na zmesový komunálny
odpad v obci. Odpad, ktorý vzniká
pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania
alebo činnosti podnikateľa si tento
podnikateľ zabezpečí u zmluvnej
organizácii na vlastné náklady.

8
(14) Každý, kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, záhradné
posedenia, pojazdné stánky a podobné zariadenia) alebo organizuje
podujatia pre verejnosť na verejných alebo otvorených priestranstvách na území obce, je povinný
zabezpečiť:
a) priestranstvo dostatočným počtom
zberných nádob na odpad,
b) zabezpečiť na vlastné náklady
odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu zo zberných nádob,
ktorý vzniká jemu a návštevníkom
(zákazníkom) v súvislosti s touto
činnosťou, čistotu a poriadok, ak
nie je určené inak, do 3 m od tohto
zariadenia.
(15) Pri užívaní nehnuteľností určených
na rekreáciu je pôvodca resp. držiteľ odpadov povinný:
a) separovať jednotlivé zložky odpadov podľa systému určeného týmto
VZN,
b) zmesový komunálny odpad ukladať do zberných nádob na určenom
zbernom mieste, prípadne uložiť do
zbernej nádoby na adrese svojho
prechodného alebo trvalého pobytu
na území obce Varín.
§3 Triedený zber komunálnych
odpadov
(1) Obec Varín zabezpečuje triedený
zber týchto zložiek komunálnych
odpadov:
a) papier a lepenka, plasty, kovy,
sklo, kombinované obaly, šatstvo
a textílie, pneumatiky, nebezpečné
odpady, objemné odpady, drobné
stavebné odpady, biologicky rozložiteľné odpady, elektroodpady.
(2) Pre zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov v obci sú určené:
a) 110 l, 120 l a 240 l plastové nádoby,
opatrené farebných označením (žltozelenou samolepkou), na ukladanie
vytriedených zložiek komunálnych
odpadov
b) 1100 l modré, žlté, červené, zelené
a oranžové kontajnery na ukladanie
vytriedených zložiek komunálnych
odpadov umiestnené na stanovištiach zberných miest na uliciach:
Železničná, M.R.Štefánika, Školská,
Martina Kukučína, Antona Bernoláka – bytové domy, Námestie na
Záhumní, P. O. Hviezdoslava, Dubenec, Jozefa Martinčeka, Hrnčiarska,
Pod Vajánkom, Starohradská, Pltnícka, Ondreja Meszarosa, Fatranská,
Koňhorská
c) kovové nádoby na ukladanie šatstva
a textílií
d) veľkoobjemové kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad
e) veľkoobjemové kontajnery na drobný stavebný odpad
f) zberná nádoba E-box a B-box umiestnená vo vstupných priestoroch obecného úradu na vytriedené drobné
nebezpečné odpady.
g) nádoby právnických osôb a podnikateľov na vytriedené zložky
komunálnych odpadov, ktoré sú povinní používať, s objemom a druhmi

Varínčan
podľa potreby a podľa produkcie
odpadov.
(3) Spôsob zberu a prepravy vytriedených zložiek komunálnych odpadov
a) papier a lepenka (papierový kartón)
- neznečistené noviny, časopisy,
reklamné letáky, zošity, kancelársky
papier, papierové vrecká, katalógy,
knihy bez tvrdej väzby, odpadový
papier z rôznych výrobkov, rozložené kartónové škatule, baliaci papier.
Papierový odpad patrí do modrej
1100 l nádoby, označenej farebnou
informáciou, ktorý odpad tu možno
ukladať. Tento odpad zhromaždený
v domácnosti možno odovzdať aj
v miestnej výkupni zberných surovín alebo za odplatu v ambulantnej
výkupni, ktorej túto činnosť obec
povolí.
b) sklo - bezfarebné a farebné sklenené
fľaše, nevyužiteľné resp. rozbité
tabuľové sklo, sklenené črepy, sklenené poháre, sklenené poháre zo
zaváranín. Sklenený odpad patrí
do zelenej 1100 l nádoby označenej
farebnou informáciou, ktorý odpad
tu možno ukladať.
c) plasty - prázdne a stlačené nápojové
PET fľaše, plastové tvrdené obaly
označené ako HDPE napr. fľaše zo
saponátov, aviváže, šampónov, potravín, destilovanej vody. Plastový
odpad patrí do žltej 1100 l nádoby
označenej farebnou informáciou,
ktorý odpad tu možno ukladať.
Plastový odpad patrí aj do 110 l, 120
l alebo 240 l zelenej nádoby označenej žltozelenou samolepkou, ktoré
používajú pôvodcovia resp. držitelia
odpadov v rodinných domoch, bytových domoch a prevádzkach a zber
a preprava ich obsahu je zabezpečený vždy v prvý štvrtok v mesiaci.
d) kovy – prázdne kovové nápojové
obaly, plechovky, konzervy, alobal,
hliníkové sťahovacie časti z mliečnych výrobkov, kovové súčiastky
a drobný kovový šrot. Kovový odpad patrí do červenej 1100 l nádoby
označenej farebnou informáciou,
ktorý odpad tu možno ukladať.
e) viacvrstvové kombinované obaly (kompozitné obaly) - obaly od
nápojov – napr. džúsov, mlieka
a iných potravín tzv. TETRAPAKY
, zmenšené rozložením alebo stlačením. Viacvrstvové obaly patria do
oranžovej 1100 l nádoby označenej
farebnou informáciou, ktorý odpad
tu možno ukladať.
f) šatstvo a textílie možno ukladať do
kovových bielych zberných nádob
označených informáciou, že možno
ukladať čisté šatstvo a textílie (vo
vreci alebo zviazané v balíkoch)
a tiež obuv a hračky. Stanovište týchto nádob je na verejnom priestranstve na ulici Antona Bernoláka pri
bytových domoch, Jozefa Martinčeka
pri hasičskej zbrojnici, na Fatranskej
pri predajni Jednoty a na ulici Pod
Vajánkom. Zber a preprava vyseparovaných zložiek uložených v týchto
zberných nádobách je zabezpečený 2

x mesačne.
g) nebezpečný odpad a odpad obsahujúci škodliviny – pneumatiky, autobatérie a akumulátory, chemikálie,
pneumatiky, žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť je zabezpečený 1
krát v jarnom a 1 krát v jesennom
období podľa plánu - Harmonogram
– zber a preprava komunálnych
odpadov vydaného na príslušný
kalendárny rok formou odovzdania
odpadov na účelovo jednorazovo
vytvorenom zbernom mieste a to
ukladaním do pristavených kontajnerov zmluvného partnera. Zber,
prepravu a zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie nebezpečných odpadov a odpadov z domácnosti s
obsahom škodlivín zabezpečujú firmy s oprávnením udeleným na túto
činnosť príslušnými orgánmi štátnej
správy odpadového hospodárstva.
h) elektroodpad z domácností – vyradené elektronické zariadenia a
elektrické spotrebiče obsahujúce
nebezpečné časti: veľké domáce
spotrebiče (napr. nerozbité a nerozobrané chladničky, mrazničky,
práčky, sušičky, umývačky riadu,
mikrovlnné rúry, sporáky, elektrické
radiátory, varné dosky, ventilátory,
klimatizačné zariadenia a pod.),
malé domáce spotrebiče (napr. vysávače, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrohodiny, váhy,
elektrické nože, spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, holenie,
masáž, žehličky a pod.), informačné
technológie a telekomunikačné zariadenia (napr. osobné počítače a
alebo ich komponenty, tlačiarne,
notebooky, reproduktory, kopírovacie zariadenia, vreckové a stolové
kalkulačky, telefónne prístroje a aj
bezdrôtové a mobilné, záznamníky,
faxy a iné), spotrebná elektronika
(napr. televízory a monitory s nerozbitou obrazovkou, rozhlasové
prijímače, videokamery, videorekordéry, elektronické hudobné nástroje,
hi-fi zariadenia a pod.), elektrické
a elektronické nástroje (napr. vŕtačky, pílky, nástroje na zváranie,
frézy, brúsky, šijacie stroje, kosačky
a ďalšie podobné nástroje), hračky, zariadenia určené na športové
a rekreačné účely (napr. el. vláčiky
a autodráhy, konzoly, videohry,
športové elektrozariadenia a pod.)
Zabezpečený je min.1 krát v jarnom
a min. 1 krát v jesennom období
podľa plánu - Harmonogram – zber
a preprava komunálnych odpadov
vydaného na príslušný kalendárny rok a to formou odovzdania
odpadov na účelovo jednorazovo
vytvorenom zbernom mieste.
i) elektroodpad malých rozmerov a
vybité batérie a monočlánky vytriedené z domácností a kancelárií možno po celý kalendárny rok ukladať
do zbernej nádoby farebne označenej
E-box (spodná časť na elektroodpad)
a B-box (vrchná časť na batérie
a monočlánky), ktorá je umiestnená
vo vstupných priestoroch obecného

úradu.
j) biologicky rozložiteľné odpady je
pôvodca týchto odpadov (odpady
zo záhrad a iných pozemkov) kompostovať:
1. na vlastnom pozemku,
2. obec zabezpečí prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov v priebehu roka
k) drobný stavebný odpad (do 1 m3
na osobu a rok) budú zabezpečené
veľkoobjemovými kontajnermi 2
krát v priebehu rok. Ak drobné
stavebné odpady prepravuje pre nepodnikateľa firma, alebo dodávateľ
stavebných prác, prepravca o tom
predloží písomný doklad.
Prepravu a zneškodnenie drobných
stavebných odpadov presahujúcich
stanovený limit si zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.
l) objemné odpady – starý nábytok,
podlahoviny, koberce, a iný rozmerný odpad, ktorý nie je možné vložiť
do nádob na zmesový komunálny
odpad, budú zabezpečené veľkoobjemovými kontajnermi 2 krát v priebehu roka formou kontajnerového
zberu po jednotlivých uliciach obce
podľa plánu - Harmonogram – zber
a preprava komunálnych odpadov
vydaného na príslušný kalendárny
rok.
m) vyseparované zložky odpadu z cintorína - sklo z fliaš a sklené časti
kahancov zbavené zvyškov vosku
a plastových častí možno ukladať do
farebne označených zberných nádob
umiestnených na stojiskách na to
určených. Biologicky rozložiteľný
odpad, tráva, lístie, burina z hrobových miest a zvyšky vencov a kytíc
vyrobených z rastlinného materiálu
zbavené všetkých nerozložiteľných
častí (drôtov, plastových ozdôb
a fólie a pod.) možno ukladať do
veľkoobjemového kontajnera, ktorý
je určený a označený len na tento
účel.
n) podnikatelia zber vytriedeného odpadu, ktorý nepochádza zo zložiek
komunálneho odpadu zabezpečujú
na vlastné náklady prostredníctvom
oprávnenej organizácie alebo zabezpečujú odvoz vlastnými prostriedkami do organizácie oprávnenej
na výkup druhotných surovín, pričom sú povinný takéto odovzdanie
druhotných surovín dokladovať
potvrdením výkupne a potvrdenie
na vyžiadanie obce predložiť.
o) Na odvoz stavebného odpadu si
objednáva stavebník fyzická a právnická osoba veľkokapacitný kontajner individuálne za odplatu u
oprávnenej osoby.
(4) Zber a preprava vyseparovaných
zložiek uložených v 1100 l nádobách
podľa §3 písm. a) až e) tohto VZN je
zabezpečený min. 1 x mesačne.
§4 Množstvový zber
(1) V obci je zavedený množstvový
zber komunálnych odpadov pre
právnické osoby a podnikateľov
a fyzické osoby – nepodnikateľov

Varínčan

9

v prípade mimoriadnej situácie a na
ich požiadavku.
(2) Zberné nádoby pre systém množstvový zber komunálnych odpadov:
a) 110 l , 120 l a 240 l nádoba na ukladanie zmesového komunálneho
odpadu po vytriedení zložiek komunálneho odpadu,
b) 110 l, 120 l a 240 l nádoba na ukladanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov,
c) 1100 l kontajner na ukladanie zmesových komunálnych odpadov a
na ukladanie vytriedených zložiek
komunálnych odpadov.
(3) Ročná frekvencia zberu a prepravy
a) 26 (pri intervale 1x14 dní)
b) 52 (pri intervale 1x7 dní)

c) 12 (pri intervale 1 x mesačne) len pre
iné odpady ako biologicky rozložiteľné
(4) Každá prevádzka musí používať
min. 1 nádobu na zmesový komunálny odpad a zároveň nádobu na
vyseparované zložky komunálnych
odpadov primerane podľa množstva a druhov vyprodukovaných
odpadov podľa počtu zamestnancov alebo počtu miest. Menší počet
nádob len po dohode alebo rozhodnutím zástupcu obce. Pri zistení, že
u pôvodcu odpadov resp. držiteľa
odpadov nie sú splnené podmienky
pre zavedenie množstvového zberu
alebo v uplynulom období boli porušené podmienky už zavedeného
množstvového zberu, takejto osobe

nebude umožnený systém množstvového zberu. Nádoby nesmú byť
preplňované odpadom alebo odpad
v ňom utláčaný pre zníženie jeho
objemu. V deň zberu a prepravy nesmú byť k nádobám ukladané vrecia
s odpadom. V prípade zistenia takéhoto konania bude držiteľ odpadu
vyzvaný prehodnotiť produkciu
odpadov.
§5 Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa:
a) Všeobecne záväzne nariadenie Obce
Varín o odpadoch č. 15/2006
b) Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Varín o odpadoch č. 15/2006
c) Dodatok č. 2 k Všeobecne záväzné-

mu nariadeniu Obce Varín o odpadoch č. 15/2006
§6 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený
vyvesením na úradnej tabuli v obci
Varín dňa 28.11.2012.
(2) Obecného zastupiteľstva obce Varín
schválilo toto VZN dňa 16.12.2012
(3) Toto VZN nadobudlo platnosť dňa
16.12.2012
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa
1.1.2013
Vo Varíne dňa 16.12.2012
Miroslav Williger
starosta obce

Pingpongový klub TJ- Fatran Varín
OSST Žilina - 7. liga, Juh, muži 2012/2013
Tabuľka súťaže po 9. kole - Základná časť
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mužstvo
Kotešová A
Rosina B
Rajec B
Strečno C
Divina - Lúky B
Terchová A
Višňové D
Klače A
Nededza B
STO Jasenové A
Maršová-Rašov A
Jablonové A
Žilina PaP A
Belá A
Divina - Lúky C
TJ Fatran Varín A

U
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
8
7
7
6
5
5
5
5
4
3
2
2
1
0
0

R
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0

P
0
0
1
1
2
4
4
4
4
4
6
6
7
7
9
9

K
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
420:148
434:129
377:219
285:294
306:222
357:203
329:271
310:279
312:281
321:292
278:304
237:345
225:331
176:324
104:447
76:458

Zápasy
129:33
137:25
112:50
85:77
101:61
104:58
90:72
88:74
84:78
87:75
76:86
60:102
61:101
50:112
18:144
14:148

Body
27
26
24
22
22
19
19
19
19
18
15
14
13
12
9
9

VU

VS

VZ

VB

1-0-0-0
0-0-1-0

35:31
31:35

11:7
7:11

3
1

Pingpongový klub sa začal zaraďovať do kolobehu súťaží,
i keď sme outsajdri súťaže, tak sa snažíme bojovať o každý
bod a set. Kluby pred nami hrajú už niekoľko rokov, predsa
len sú zohratejší a kvalitnejší v hre aj podaní. Zistili sme, že
pingpong je veľmi ťažká hra a bez zapájania mládeže nemáme šancu. Preto chceme do budúceho ročníka prihlásiť aj
mládežníčke mužstvo zmiešané z chlapcov aj dievčat. Kto by
mal záujem prihlásiť svoje deti, informácie o nábore a prihlasovaní do nášho klubu budú včas uverejnené v našom obecnom mesačníku Varínčan. Touto cestou sa chcem poďakovať
za priestor v časopise na našu stolnotenisovú rubriku.
Ján Hodoň

10

Varínčan

Varínski hasiči
Dobrovoľný hasičský zbor
Varín (1876-2012)

Vážení
spoluobčania,

dovoľte, aby som sa Vám prihovorila z pozície predsedníčky DHZ. V tejto funkcii
pôsobím od januára roku 2012. Hoci začiatky
pre mňa boli ťažké, myslím, že za pomoci našich
členov som sa do práce takpovediac zahĺbila
celou dušou. Náš zbor je najstarší v Žilinskom
okrese, a preto sa budem usilovať zachovať jeho
vážnosť a myšlienku našich predkov, ktorí spolok
založili s mottom: „Bohu na slávu, blížnemu na
pomoc.“
I keď časopis Varínčan č.11 bol distribuovaný do
domácností len nedávno, veľmi sa tešíme kladným ohlasom na náš článok o histórii vzniku a založenia nášho zboru. Čerpáme ju z našich kroník
a budeme ju ďalej uverejňovať v nasledujúcich
číslach. Prosím touto cestou občanov, ktorí majú
poznatky o našom zbore a mohli by nám pomôcť
doplniť našu históriu, aby nás kontaktovali cestou
redakcie, alebo cez kontakty uverejnené na našej
webovej stránke: www.dhzvarin.estranky.sk.

Blahoželanie

23. novembra 2012 oslávil náš člen, Peter
Kysela, 40 rokov. Peťo nás pri každej akcii
milo zabaví a vždy sa snaží udržať optimistickú atmosféru medzi nami. Celý DHZ mu
srdečne blahoželá.

Informácia

Náš zbor pripravuje deti od 6 do 15 rokov na
hasičskú súťaž „Plameň“. Tréningy sa konajú
každú druhú sobotu na hasičskej zbrojnici.

Poďakovanie

Keďže koniec roka nám už klope na dvere, DHZ
Varín sa chce touto cestou poďakovať všetkým
zložkám, politickým stranám, ktoré nás oslovili a v neposlednom rade obecnému úradu za
prejavenú dôveru a možnosť prezentovať našu
prácu. Dovoľte zaželať Vám krásne a požehnané
vianočné sviatky, mnoho lásky a spokojnosti.

Dejiny požiarneho zboru II.
Jeho nástupcom sa stal Imrich Staník starší, ktorý po ňom prevzal veliteľské žezlo. Pochádzal
z váženej roľníckej rodiny z Varína. Bola to správna voľba, lebo sa všestranne snažil zbor priviesť
a postaviť na patričnú úroveň. Požadoval dochvíľnosť a poctivé výkony pri hasičských akciách. Jeho
impozantná a mohutná postava všade veľmi dobre dominovala. Počas veliteľstva Imricha Staníka
do zboru vstúpili ďalší občania, medzi inými aj Ján Remenár, Vincent Rosínsky, Pavol Žídek, Pavol
Piovarči, Jozef Majeránek, František Ďurana a ďalší. Imrich Staník st. sa po čase vzdal veliteľstva, ale
členom zboru ostal i naďalej. Po jeho rezignácii vedenie zboru prevzal Ujváry, varínsky traťmajster.
Používal veľkú dôveru predstavených obce a celého občianstva. Zbor zreorganizoval už podľa nových smerníc. Zadovážil novú hasičskú uniformu a jeho pričinením sa zadovážila v roku 1896 nová
striekačka, 18 sekier a strešný rebrík. Uvedená výstroj sa zakúpila v Pešti, len striekačka značky
„Hydrophor“ stála 450 zlatých. Za jeho vedenia bol finančný stav zboru veľmi dobrý, pokladnica sa
doplňovala jednak z darov, ale väčšinu ziskom z tanečných zábav. Občania na zábavy usporiadané
hasičským zborom chodili veľmi radi, nakoľko si boli vedomí toho, že zbor podporujú, ba i nezúčastnení posielali vstupné do pokladnice. Cvičenia sa konali pravidelne v sobotu popoludní. Neskôr sa
termín cvičenia zmenil, cvičilo sa v nedeľu skoro ráno. Bolo to veľmi potrebné, lebo v tom čase požiare
boli na dennom poriadku. Len jeden gazda, Ján Gábor z Bačova (Gusto Cvacho), trinásť krát vyhorel. Členská základňa vzrástla na 46 mužov. Veľká škoda, že zo zápisníc nebolo možné zistiť mená
všetkých, len hmlisto ojedinelých a tých, na ktorých sa zachovala spomienka medzi priaznivcami, ako
Imrich a Gašpar Staník, Pavol Čajka, Pavol Piovarči, Vincent Rosický, Matúš Toráň a Ján Remenár.
Varínski hasiči mali dobré styky so žilinskými a závodskými hasičmi. Vzájomne sa navštevovali,
povzbudzovali, ale predovšetkým spoločne riešili požiare a hasičsko-policajné problémy. Občas
podnikli vzájomné výlety i zábavy s rodinnými príslušníkmi. Slovom družne tvorili jednu úprimnú
hasičskú rodinu. O dobrej povesti varínskeho hasičského spolku svedčí aj skutočnosť, že všetky
slávnosti, alebo akékoľvek obecné akcie, sa takmer nemohli konať bez účasti hasičského nástupu.
Hasiči vedeli najlepšie na slávnostnú úroveň pozdvihnúť každú obecnú udalosť. Ešte v roku 1892
sa zadovážila pečať spolku, ale na veľké prekvapenie a pohoršenie niesla maďarský nápis „Varini
Önkénytes Tüzoltó Egylet 1892“.

Aby sa spolok udržal po finančnej stránke, postarali sa predstavení obce o to tak, že zaviedli
vartovné dávky podľa majetkových pomerov, ktoré inkasoval notár a celú sumu odovzdal spolkovému pokladníkovi. Veliteľ Ujváry, bol ako traťmajster z Varína preložený a v júni roku 1896 musel
z veliteľstva odstúpiť. Po jeho odchode bol zvolený za veliteľa komandanta Štefan Hreusík, nadšený
propagátor hasičskej myšlienky. Bol varínskym rodákom a stredným roľníkom. Svoj celý život venoval a upriamil hasičstvu a využíval každú voľnú chvíľku na to, aby spolok spoľahlivo a dôstojne
plnil poslanie a spoločenské postavenie. Podveliteľom sa stal Imrich Staník st., tajomníkom Anton
Rezan a trubačom – hornistom Jozef Ruman. V tom čase mal spolok aj revízorov, boli nimi Ján Cvacho, Štefan Androvič Mintál, František Cvacho Garbiar. Pri reorganizácii z radov hasičov vystúpili
Gašpar Lipka, Anton Martinický, Juraj Smolka, Leopold Klein, Bodo Platzner, Dávid Klein a Amin
Neuman. Po reorganizácii boli do spolku prijatí ako ohňobranci Ján Cvacho, Gašpar Androvič, Karol
Boka, Jozef Maruša, Vendel Koštial, Karol Salát, Anton Zimen a Rudolf Akantis. V roku 1900, po
zložení služobnej prísahy, na trojročné obdobie spolok tvorilo 35 mužov. Veliteľ Hreusík v roku 1902
zaobstaral nové predpísané rovnošaty a aj vychádzkové čiapky. Za jeho vedenia sa spolok prvý raz
v histórii dal vyfotografovať. Fotograf zhotovil 54 kusov fotografií za 37 zlatých. Bola to mimoriadne
senzačná udalosť.
Katarína Ondrušová
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Mladý záchranár
(NE)BEZPEČNÁ GUĽOVAČKA
Guľovačka – to je zábava! No pozor! Tvrdá
guľa z mokrého snehu prudko hodená do
oka, môže vážne poraniť oko. Môže dôjsť
k trvalým následkom, ale aj k strate zraku!
NEBEZPEČNÁ BÝVA HRA
AJ S GUMIPUŠKOU, LUKOM.
MÔŽE SKONČIŤ NEČAKANE
VYPICHNUTÝM OKOM!
STÁLE NA PAMÄTI TOTO MAJ:
AKO OKO V HLAVE
SVOJ ZRAK SI CHRÁŇ!

ÁÁÁÁ!

PRVÁ POMOC
Hneď na oko prilož studený obklad
na 15 minút. Zmierniš tak opuch viečka
a bolesť.
Je veľmi ťažké určiť stupeň poškodenia oka. Čím skôr vyhľadaj očného lekára!
Ak postihnutý vidí horšie a jedno oko
má tmavšie ako druhé, môže ísť o poškodenie vnútra oka. Urýchlene vyhľadaj pomoc očného lekára, alebo volaj
záchrannú službu na tel. č. 112!
ZAPAMÄTAJTE SI, ŽE OŠETRENIE
PORANENÉHO OKA VŽDY
PATRÍ DO RÚK OČNÉHO LEKÁRA!

Stalo sa to minulú zimu na jednom martinskom sídlisku. Peter s otcom čistili auto od
snehu. Peter si pri odpratávaní urobil snehovú guľu. Zo zábavy ju nečakane hodil smerom k otcovi. Avšak otec sa v tej chvíli pozrel na syna a ťažká snehovo-ľadová guľa ho
zasiahla presne do oka.
Hneď mu oko sčervenalo a otec sa bolestivo zaň chytil. Peter vedel, že je zle, ale
nestratil duchaprítomnosť. Pomohol otcovi
dostať sa do bytu, kde ho uložil na posteľ
a na oko mu priložil studený obklad. Vytočil
číslo 112 a povedal, čo sa stalo.
O pár minút prišla sanitka s lekárom, ktorý mu pozrel oko. Otca odviezli do nemocnice. O dve hodiny prišiel s prelepeným
okom. Našťastie, úraz nebol taký vážny, aby
mu poškodil zrak. O pár dní bolo oko v poriadku. Odvtedy si Peter dáva väčší pozor.
AÚÚÚ,
MOJE OKO...

NEMÔŽEM HO
OTVORIŤ!

www.mladyzachranar.sk

Ilustrácie a grafická úprava: Mgr. Andrea Matejčeková
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Dňa 22. novembra 2012 na pôde základnej
školy vo Varíne boli z rúk Ľubomíra Sečkára
a Samuela Hruškovica ocenení žiaci, ktorí sa
zapojili do súťaže  v teste uvedenom v detskom
záchranárskom časopise Mladý záchranár.  Vyžrebovaní boli: Lenka Cvachová (4.B), Jakubko
Sedúch (5.B), Andrejka Jánošíková (4.B), ktorí
dostali darčeky so záchranárskou tematikou.
Potešilo nás, že do súťaže sa zapojilo 210 žiakov,
čo poukazuje na skutočnosť, že aj Varínski  žiaci
majú veľký záujem vzdelávať sa v oblasti prevencie úrazov, násilia, kriminality a učiť sa, ako
riešiť vzniknuté krízové situácie.

Touto cestou žiakom vyjadrujeme poďakovanie za ich aktívne zapojenie sa do súťaže.
To, že väčšina odpovedí žiakov bola správna
svedčí o zodpovednom prístupe pedagógov
v rámci výučby voliteľného predmetu Mladý
záchranár.  Poďakovanie patrí aj učiteľom za ich
zodpovedný a ľudský prístup k tejto, tak životne
dôležitej oblasti vzdelávania. Iba spoločnými
silami dosiahneme to, že aj naše Varínske deti
sa budú domov vracať živé a zdravé.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Redakčný tým Mladého záchranára

Matičné okienko
GÁBOR PAVOL (1.12.1932 Varín – 28.8.2003
Bratislava), operný spevák. Vyštudoval konzervatórium a VŠMU v Bratislave. Bol sólistom
opery SND, kde spieval takmer 4 desaťročia
v 85. javiskových úlohách domáceho i svetového
operného repertoáru a v stovkách repríz. V roku
1982 získal titul „Zaslúžilý umelec“ za rozvoj
slovenského interpretačného umenia a popularizáciu slovenskej ľudovej piesne. V mladosti bol
účastníkom a laureátom troch medzinárodných
festivalov mládeže (Varšava, Viedeň, Landollen
v Anglicku). Stal sa víťazom aj na domácej súťaži
v speve a tanci. Vo Varíne účinkoval v speváckom zbore a v roku 1953 bol spoluzakladateľom
folklórneho súboru „Sekera“. Účinkoval ako herec, spevák, režisér a scenárista, na koncertoch,
v televízii, rozhlase a v živých vystúpeniach po
celej republike. Hosťoval aj na zahraničných
scénach v Belgicku, Nemecku Grécku, Rakúsku,
Španielsku, Maďarsku a v Bulharsku.
1922
 V decembri bola založená Živnostenská banka –
záložňa vo Varíne; za predsedu zvolili Michala
Saláta.
 7.11.1922 zaviedli autobusovú dopravu osôb Terchová – Varín.
1947
 Odkupuje sa Nemcami poškodený židovský kostol
a pripravuje sa priestor na výstavbu hasičskej
zbrojnice.
 Pripravuje sa výstavba meštianskej školy a zabezpečuje sa pre Považské stavebné družstvo v Žiline
400 000 tehál.
 Zbúrali sa predajne mäsa pod menom jat, staré
pohostinstvo a pivovar.
 Vybudoval sa miestny rozhlas, posledný bubeník
bol Alojz Androvič Pinka.
Dňa 27.12.2012 by sa malo uskutočniť divadelné predstavenie, ktoré sa nacvičuje v Matici.
Informácie poskytne: Bieliková Zuzana, t.č.
041/ 5691405
Emília Cvachová

ONDREJ MESZÁROŠ
Narodil sa 23.10.1741 v roľníckej
rodine vo Varíne.
Štúdia: Gymnázium v Žiline
teológiu a filozofiu v Nitre
V roku 1976 bol vysvätený za
kňaza. V rokoch 1768 – 1770
pôsobil ako kaplán v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne. V rokoch 1771 – 1803 bol
farárom v Hornej Súči Soblahove
a Dubnici nad Váhom. Od roku
1804 do 1812 pôsobil ako kanonik
v Nitre a trenčiansky archidiakon.
Národnokultúrna činnosť
- v období pôsobenia na dubnickej fare začína
Meszárošova spolupráca s klerikmi generálneho
seminára v Bratislave
- listom EPISTOLA INVITATORIA ho Michal
Kratochvíl prizval k spolupráci na kodifikáciu
bernolákovskej slovenčiny
- člen Slovenského učeného tovarišstva
- aktívny pracovník pobočného stánku Tovarišstva
vo Veľkom Rovnom a Nitre,
- finančne podporoval výstavbu sirotinca vo Varíne,
celkom 5640 zlatých. Podal aj návrh na úpravu
a celkové riešenie sirotinca.

Literárna činnosť
13 pôvodných kázní vydaných trnavskou „tovarišskou“ tlačiarňou,
- preklad modlitebnej knižky
z nemčiny,
- preklad knihy Fridricha Waicmann z r. 1799 „Ženi samaritansky obraceni...“ zachovaný len
v rukopise.
Ondrej Meszároš označovaný
pre jeho generačný rozdiel s bernolákovcami , ako „OTEC BERNOLÁKOVCOV“ prispel k slovenskému
národnokultúrnemu dianiu v druhej polovici 18. storočia svojou literárnou činnosťou, ktorá
je predovšetkým homiletického charakteru.
Ako filozof upozorňoval na „inakosť“ našich
osvietenských prejavov v porovnaní so západnou Európou, keď zdôvodňoval súlad medzi
vierou a rozumom odporúčaním: „abi učení
sice náboženstva malo pravú ruku, učení ale
filozoficke abi malo levú ruku“.
Hoci náš rodák Ondrej Meszároš nie je všeobecne známa osobnosť, chceme si my obyvatelia
Varína pripomenúť tohto muža, ktorý bol pri
zrode kodifikácie prvého spisovného jazyka
Slovákov. Zomrel 12.12.1812 v Nitre.
Ľubomír Sečkár

Žena s veľkým srdcom
Kto? No predsa je to Emília Cvachová, predseda MO – MS vo Varíne.
V Matici pôsobí od 30.07.1990, do r. 2007 pracovala ako usilovný člen
a člen výboru. Na valnom zhromaždení 15.04.2007 bola zvolená za predsedu
a 18.04.2010 bola opäť zvolená pre ďalšie funkčné obdobie. Pod jej vedením
začala Matica ožívať, sršala rôznymi aktivitami ako: tradície našich predkov,
zbierky starožitností a rôznych predmetov do slovenskej izby, drápačky, výstava príchodu jari a symbolov Veľkej noci, jarmok – tradičné jedlá, turistické
výlety, dni otvorených dverí v MO – MS každý prvý pondelok v mesiaci,
úprava matičného dvora, oplotenie a najviac dbá na poriadok v priestoroch našej Matice. Organizuje
stretnutia a spravuje nástenky pri výročiach rodákov národovcov. Dala vyhotoviť na internete informačnú
stránku MO – MS, ktorá sa nachádza v internete obce Varín pod položkou Združenia a kluby (Miestny
odbor Matice slovenskej). Za jej obetavú prácu a entuziazmus jej ďakujú členovia a výbor MO – MS.
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Stretnutie s Mikulášom
V sobotu 8. decembra 2012 bolo poriadne mrazivé popoludnie. I napriek
tomu sa v parku na Námestí sv. Floriána zišlo veľa detí. Prišli na stretnutie
so sv. Mikulášom, ktorý ohlásil, že
práve v ten deň sa vo Varíne zastaví.
Mikuláš prišiel na koči s konským
záprahom, sprevádzali ho dvaja
anjeli a čert. Popoludnie všetkým
spríjemnila aj dychová hudba Varínčanka. Zo stretnutia s Mikulášom
odchádzali deti premrznuté, ale s balíčkom sladkostí, ktoré dostali vďaka
štedrým sponzorom.
za obec Varín Mária Tichá

Za sponzorské príspevky
ďakujeme:

Agra Váh p. Marián Lorek
Lekáreň Zdravie Mgr. Franeková
p. Ľubomír Sečkár
Penzión Puček
p. Jozef Bugáň
p. Ján Hodoň
p. Pavol Boka
MIPE PLAST Peter Bugáň
Reštaurácia Pod lipami p. Miroslava Bieliková
Ing. Miriam Porubčanská Panáčková
CK Selinan Ing. Martin Klika
Lekáreň Lenka Mgr. Ticháková
PARTY SERVIS p. Pavel Týšnovský
p. Juraj Synák
STAVOGLOBAL
VEVA s.r.o. p. Eva Verčíková
Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Varín

p. Vladimír Zimen
Varínska tlačiareň a elektro p. Anna Buchtová
Chovateľské a záhradnícke potreby p. Dana
Chabadová
p. Helena Lovasová
p. Miroslav Stehlík, ml.
p. Ján Cyprich
Cyklošport Ing. Patrik Miho
SATJA Varín p. Mária Rampašeková
p. Miroslav Zimen
p. Katarína Janečková
p. Radoslav Bolček
Predajňa Koruna
J.E.M. s.r.o. Varín p. Kuronocíková
Pekáreň Varín p. Moravčík
darca, ktorý nechce byť menovaný
Obec Varín

Centrá voľného času po novom
Rezort školstva, vedy, výskumu a športu v polovici roka predložil
Národnej rade Slovenskej republiky novelu zákona o financovaní
škôl a školských zariadení, ktorá so sebou prináša zmeny vo financovaní centier voľného času. Nové parametre v činnosti centier
schválené parlamentom budú platiť od 1. januára 2013.
Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie v CVČ budú
pridelené každej obci (bez ohľadu na skutočnosť, či obec má alebo
nemá zriadené CVČ) podľa počtu detí od 5 rokov do dovŕšenia 15
rokov s trvalým pobytom na jej území (čo však s členmi od 15 do 30
rokov? Majú ostať na ulici? Ak bude CVČ naďalej fungovať, musí ich
všetkých zastrešiť, inak by porušovala Školský zákon, ale kde na to zobrať
finančné prostriedky? Z VÚC? Zvýšením poplatkov? Odkiaľ?). Z takto
pridelených finančných prostriedkov (doposiaľ 192,- €/každý člen po
novom cca 60,- €/člen od 5 do 15rokov s trvalým pobytom na území obce,
čo je úplne likvidačné) bude obec môcť, (ale nemusí, pretože uvedené
prostriedky nie sú v zákone účelovo viazané a vedenie obce s nimi môže
nakladať ako uzná za vhodné napr. zrealizuje nové chodníky, osvetlenie
...., jednoducho „zaláta“ diery tam, kde potrebuje), financovať záujmové
vzdelávanie. Finančné prostriedky môže (nemusí) zaslať do CVČ,
ktoré deti navštevujú, alebo môže podporiť záujmové vzdelávanie
v základnej škole. Ak obec nemá zriadené CVČ, môže si ho zriadiť

a odfinancovať záujmové vzdelávanie v danom CVČ, príp. požiada
iného zriaďovateľa o zriadenie elokovaného pracoviska v obci a
uhradí náklady na záujmové vzdelávanie v tomto elokovanom
pracovisku CVČ.
Dôvodom zmeny je narastajúci počet detí v CVČ a školských strediskách záujmovej činnosti, ktorý sa za posledných 5 rokov takmer
zdvojnásobil. To viedlo k znižovaniu objemu financií pre ostatné
školy a školské zariadenia v originálnej zriaďovateľskej kompetencii
obcí (ZUŠ, jazykové školy, materské školy a iné školské zariadenia), keďže
sú financované z jedného balíka financií ako CVČ.
Novela školského zákona zrušila školské strediská záujmovej
činnosti, ktoré sa transformujú na centrá voľného času. Navrhované
zmeny by mali sledovať vytvorenie transparentného modelu, ktorý
bude finančne podporovať reálne voľnočasové aktivity ale je úplne
likvidačný pre CVČ, ktoré sú zriadené v obciach ako je Varín. Je
úplne reálne, že od 1.1.2013 sa nebudú mať deti, mládež a dospelí
kde stretávať a kam chodiť, pretože CVČ vo Varíne vzhľadom na
uvedenú
Mariana Bohačiaková
CVČ Varín
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Petícia-nový prejav verejnej mienky
Už bezmála dva mesiace prebieha vo Varíne
petičná akcia na vyhlásenie referenda o vyslovenie dôvery, alebo nedôvery starostovi obce.
K petičnému komentáru, ktorý bol roznesený
do všetkých domácnosti, sa rozsiahlym článkom
v minulom čísle Varínčana vyjadril starosta
obce. Občanom bolo prisľúbené, že petičný výbor
pripraví odpovede na niekoľko charakteristických
otázok, ktoré Varínčanov najviac zaujímajú.
Čo dalo podnet na začatie petičnej akcie
a čo je jej dôvodom?
Pripomienky k práci starostu pribúdajú ako
z radov občanov, tak z radov podnikateľov,
nespokojní sú rodičia detí základnej a materskej školy... Taktiež poslanci obecného
zastupiteľstva už viackrát vyjadrili svoje
výhrady voči jeho práci. Stále sa medializuje, ale nerieši, problém vrátenia peňazí
z eurofondov poskytnutých základnej
škole, a samozrejme pretrvávajúca séria
odvolaní a následného negovania odvolávania riaditeľky školy je už poburujúca. To
posledné bolo pravdepodobne rozhodujúcim spúšťacím mechanizmom na začatie
petície občanov.
Niektorí občania si myslia, že za petičnou
akciou je klub poslancov KDH
Ako už bolo uvedené, spoločný názor
viacerých občanov vznikol spontánne po
protirečivých vyjadreniach starostu obce
na poslednej verejnej rade školy. Mnohí
sú už z týchto nejasných a nejednoznačných vyjadrení starostu unavení. Občania,
podnikatelia, rodičia detí ZŠ, rodičia detí
MŠ boli tvorcami tejto petičnej iniciatívy.
Klub poslancov KDH vyjadruje svoj postoj
legitímne na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a do tejto petičnej aktivity sa
organizačne ako klub nezapája.
Prečo sa v petičnej aktivite najviac angažujú varínski podnikatelia?
Prác a možností, kde sa môžu uplatniť
naši domáci podnikatelia, nie je v obci až
tak veľa. A ešte z toho mála na našich ľudí
pripadnú len omrvinky. My, malí varínski
podnikatelia, sme sa viackrát vo svojom
novovzniknutom klube zhodli na tom, že
sme odsúvaní na vedľajšiu koľaj. Predtým
sme kritizovali starostu, že nám „vypaľujú
rybník“ belské firmy, a teraz aj to málo rozdáva „richtár“ Tižincom. Kedy už raz bude
starosta priať aj nám domácim?... pýta sa

člen petičného výboru Michal Rendek.
Myslíte si, že by bolo vhodnejšie pre
atmosféru v obci pokračovať vo verejných zasadnutiach OZ a tým zmierňovať
napätie? Muselo to dôjsť až ku takémuto
jednoznačnému kroku, akým je petícia?
Zo zákona vyplýva, že všetky zasadnutia
obecného zastupiteľstva sú prístupné občanom, a teda verejné. Rozdiel je len v tom,
že vzhľadom k očakávanému programu,
verejné zastupiteľstvo môže starosta zvolať
adresne s tým, že sa očakáva väčšia účasť
občanov. Posledné verejné zasadnutia
v kinosále, myslíme si, že prospeli hlavne
k oboznámeniu občanov s viacerými dlhodobo pretrvávajúcimi problémami. Napätie
v obci však neznížili, skôr si myslíme, že sa
napätie ešte zvýšilo. A buďme úprimní. Starosta obce na týchto stretnutiach s občanmi
opätovne svojimi nejasnými a nejednoznačnými vyjadreniami „strácal body“. Atmosfére zasadnutí neprospeli ani stanoviská
a vyjadrenia zmluvného právnika JUDr.
Kušníra, ktorý je starostovi poradcom. S odstupom krátkeho času je zrejmé, že verejné
zasadnutia mnohým občanom „otvorili“
oči. Videli, čo sa na obecnom zastupiteľstve
prejednáva, ako sa k problémom stavajú
poslanci, ako sa profiluje starosta, zástupca
starostu, prednosta, kontrolór atď. Budem
sa opakovať, keď poviem, že druhou stránkou verejných zasadnutí je to, že „boľavé“
témy napätie neznižujú, naopak, napätie
stále graduje- konštatuje ďalší člen petičného výboru Michal Androvič.
V čom je asi najväčší problém, resp. slabá
stránka v konaní starostu obce?
Každý politik, ale najmä funkcionár na
komunálnej úrovni, sa musí naučiť prijímať
kritiku, ktorú nemôže považovať za útok
proti svojej osobe, ale má jej múdro oponovať a zmierňovať napätie. Vážny problém
vzniká vtedy, ak kritikov začne považovať
za nepriateľov a prestane s nimi komunikovať. Treba si uvedomiť, že občania nie
sú starostovi organizačne podriadení tak,
ako pracovníci vo výrobných organizáciách.
V tom je hlavný rozdiel. Starosta musí slúžiť občanom a vedúci vo výrobe musí riadiť
a prikazovať, dopĺňa Vladimír Štefánik st.taktiež člen petičného výboru.
Aké konkrétne nedostatky vyčítajú pod-

nikatelia starostovi?
Michal Androvič a Michal Rendek sa
jednomyseľne zhodli v názore, že tých
„prešľapov“ je už naozaj veľa (zmluvy,
faktúry, odvolávania, právne služby atď.).
Z tých posledných, ktoré už aj na verejnom
zhromaždení zazneli, ale zostali bez vysvetľujúcej odpovede, nás trápi, napríklad
poskytnutie 90%-nej zálohy na sanáciu
komínov na budove základnej školy. To
nie je málo, ak niekto dostane vopred takúto zálohu, pričom sa o tom na zasadnutí
obecného zastupiteľstva nejednalo a nebolo
to ani predmetom verejnej súťaže. Taktiež
nebolo vysvetlené objednanie projektov na
zdravotné stredisko za cca 20 000 €. Kde
a z čoho sú tieto peniaze, keď nám podnikateľom starosta tvrdil, že peňazí niet, jedine,
ak sa nejaké zoženú „zvonku“? Myslíme si,
že tu vo Varíne žijeme, podnikáme, platíme
dane, prinášame obci osoh, zamestnávame
občanov a nechceme byť potrební iba vtedy,
keď treba sponzorské darčeky do tomboly
na ples, darčeky pre deti, ale pri zákazkách
sa na nás zabúda.
Nie je v konaní niektorých občanov aj
osobná antipatia voči starostovi?
Táto otázka nie je veľmi na mieste, pretože
Miroslava Willigra pred jeho kandidatúrou
na post starostu Obce Varín takmer nikto
dôkladnejšie nepoznal. V aktívnom veku sa
vo Varíne absolútne v ničom neangažoval a
dôveru vzbudzoval iba dobráckym vzhľadom a prezentovanou skromnosťou.
Pri posudzovaní konania volených funkcionárov obce, teda aj starostu, je potrebné rozlišovať profesijné konanie a osobné postoje.
Občania môžu byť vo svojich pripomienkach nekompromisní a, samozrejme, môžu
byť aj omylní. Svojimi pripomienkami
vyjadrujú však vždy názor určitej skupiny
voličov. Treba zdôrazniť, že to nemá vôbec
nič spoločné s osobných vzťahom!
Čo je ešte tŕňom v oku občanom a podnikateľom?
Pomáhať a chrániť dobrých a obetavých
občanov, najmä tých, ktorí dobre spravujú
a zveľaďujú obecný majetok je dôležitou
povinnosťou obce a jej starostu. Hanbíme
sa za postoj vedenia obce k vypovedaniu
zmluvy s naším členom Jánom Bohačiakom
z reštaurácie v autokempingu, v ktorej dlhé
roky poskytoval kvalitné služby a zveľaďo-
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Čo najviac rezonuje medzi občanmi v poslednom čase?
- Obava z likvidácie Centra voľného času

V návrhu rozpočtu obce na rok 2013 sa
neuvažuje s činnosťou CVČ v budúcom
roku?!
- Zadržiavanie peňazí patriacich ZŠ zo strediska
Valča
Peniaze, ktoré majú slúžiť deťom ZŠ, starosta bezdôvodne zadržiava už tri týždne!
- Zrušenie Miestneho kultúrneho strediska a s
tým súvisiace personálne zmeny.
V obci bol niekoľko rokov zabehnutý
kvalitný systém kultúrnych a vzdelávacích
podujatí, ktoré boli v rámci doliny považované za jedny z najlepších. Po prepustení
pani Schmidtovej zo zamestnania sa počet
aktivít výrazne znížil a rapídne klesla ich
úroveň.
- Nekultúrny a nedôstojný spôsob vyjadrovania
starostu obce na adresu petície v mesačníku
Varínčan
Znevažovanie občanov a poslancov už nie
je nič nové, no teraz už aj verejne!

Aké sú východiská z tejto situácie?
V tejto situácii sú východiská dosť jasné:
- V prípade naplnenia petície sa bude vyslovovať dôvera, resp. nedôvera starostovi
obce v referende.
- V prípade, že sa počet podpisov v petícii
nenaplní (niektorí občania sa obávajú, že
v budúcnosti by im súčasné vedenie obce
mohlo robiť problémy pri vybavovaní ich
záležitostí), bude to veľmi vážne upozornenie pre starostu obce na zmenu štýlu práce
a komunikácie s občanmi a poslancami.
Slová na záver:
Petičný výbor aj s vyše 600 občanmi
konštatuje, že skutočnosti uvedené v
tomto článku a kritizované pochybenia
a nedostatky starostu nemôžu nikoho z
Varínčanov nechať ľahostajným! Toto
určite nie je spôsob, ako sa má riadiť Obec
Varín a viesť obecný úrad.
petičný výbor

Petičnému výboru a obyvateľom Varína
Nedá mi, aby som nezaujal svoje stanovisko k tomu, čo som sa vyjadril už
v minulom čísle VARÍNČANA, pretože
pisateľ/pisatelia reagujú na čo som im už
odpovedal.
Skutočne stručne pár vetami.
- Vrátenie peňazí z eurofondov: Vyšetruje
sa. Nemáme na tom žiadny podiel, to sme
zdedili, úprimne ma to mrzí. /Verím, že aj
všetkých Varínčanov, ktorí s tým nemajú
nič spoločné!/.
- Pretrvávajúca séria odvolaní: Od
15.10.2012 v tejto veci nekonám. Preveruje
sa pochybenie zmluvy/účet, kde financie
išli na tretiu osobu - nie na školu/.
- Prácu domácim podnikateľom: Na
rekonštrukcii námestia pracovali predsa
tri Varínske firmy, ako dodávatelia pre
Doprastav Žilina. Ja osobne som bol veľmi spokojný s ich prácou. Reprezentovali

našu obec. Všetci sme ich vnímali ako
našich občanov. Priamu zákazku nemali,
tú je potrebné vysúťažiť.
- Dať petičnému výboru zoznam voličov:
Nuž neviem čo k tomu dodať. Zákon
85/1990Zb o Petičnom práve, nesplnomocňuje obec vydať zoznam voličov.
- Každý sa musí naučiť prijímať kritiku:
Áno každý, len nie ohovárať a špiniť.
V prvom rade sa musí každý pozrieť na
seba.. na svoje svedomie...
- Nebolo vysvetlené objednanie projektov na zdravotné stredisko: Projekty boli
predsa schválené Obecným zastupiteľstvom – uznesením č. 66/2012.
- Vypovedanie zmluvy s p. Jánom Bohačiakom: Obec nemala zmluvu s p.
Bohačiakom, tak ju ani nemohla vypovedať! Pán Bohačiak mal zmluvu s firmou
Seliman. Nechápem prečo vám to váš člen
nevysvetlí.

- Zadržiavanie peňazí zo strediska CVČ
Valča: Zákon č.583/2004 - zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy/
starosta neporušil/.
- Zrušenie miestneho kultúrneho strediska: MKS nie je zrušené. Poslanci ponížili
financie na kultúru a p. Schmidtová sa
sama rozhodla odísť. Kultúrna činnosť
funguje.
- Obava likvidácie Centra voľného času:
Prosím, pozorne si prečítať článok p.
Bohačiakovej! Obec prisľúbila a dala vyhlásenie, že krúžky v obci budú fungovať,
o naše deti sa postaráme.
- Znevažovanie občanov: No to už hádam
nie! Vážený petičný výbor. Nechápem
vôbec o čom rozprávate. Problém vidím
v tom, že vy nechcete vidieť a nechcete
počuť. Aj ja som presvedčený, nech občania rozhodnú.
S úctou, Williger Miroslav

val majetok obce.
Ťažko sa nám počúvajú vyjadrenia typu na prácach v obci sú zamestnávané varínske
firmy. Pri rekonštrukcii námestia žiadna
varínska firma nedostala priamu zákazku,
iba dve firmy pracovali v subdodávke.
Opravu strechy a budovy obecného úradu
a opravu kanalizácie v škôlke však robili
firmy z Dolnej Tižiny.
Čo bráni petičnému výboru vykonávať
vôľu občanov podľa zákona?
Pre to, aby občania mohli zodpovedne a legálne vyjadriť svoj názor, musí mať petičný
výbor podmienky na schádzanie a mať
k dispozícii zoznam voličov vo Varíne. Ani
jedno, ani druhé obecný úrad neposkytol.

Udialo sa v novembri....

Počas mesiaca novembra bola v Škole ochrany prírody pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne
nainštalovaná interaktívna putovná výstava Svetový supermarket, ktorú navštívilo spolu
300 žiakov a študentov z II. stupňa ZŠ Dolná Tižina, Raková, Turie, Teplička nad Váhom
a stredných škôl Gymnázium Veľká Okružná Žilina, Gymnázium Nové Mesto nad Váhom,
Spojená stredná škola a Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste.
„Zákazníci“ tohto jedinečného supermarketu mohli navštíviť oddelenie bavlny, elektroniky, čokolády a rýchleho občerstvenia a dozvedieť sa napríklad ako súvisia naše mobily
s vojnou v Kongu, či sú naozaj bavlnené veci, ktoré nosíme prírodné a tým aj zdravé pre
naše telo, čo všetko sa skrýva za čokoládou, ktorú si tak radi a často vychutnávame, alebo
ako môže jeden nevinný hamburger a coca-cola spôsobiť toľko problémov.
So žiakmi sme na záver spoločne diskutovali o možnostiach, ako je možné tieto problémy
reálne zmeniť, čo môžeme urobiť inak a čím môžeme prispieť k zmene ako spotrebitelia.
Všetci sme sa zhodli v tom, že zmena k lepšiemu je možná.
Alena Badurová
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Jaskyniarsky klub Varín
Akcia v Pustej jaskyni
V októbri sme zorganizovali v spolupráci s Jaskyniarskym klubom Demänovská dolina
prvú spoločnú prieskumnú akciu v Pustej jaskyni v Demänovskej doline. Pustá jaskyňa
je súčasťou Demänovského jaskynného systému s celkovou dĺžkou 36 km. Sondovali
sme v Pieskovom dóme v chodbe, ktorá podľa posledných meraní smeruje do Štefanovej
jaskyne (14 km). Po spojení s touto jaskyňou by celková dĺžka systému presiahla 50 km.
Vzdušnou čiarou treba ešte zdolať cca 100 m. Na tejto akcii sme postúpili 10 m. Chodba
pokračuje ďalej, treba však naďalej kopať naplavené sedimenty. Prístup na pracovisko je
pomerne náročný. Cesta od vchodu k sonde trvá asi 2 h. Je treba zdolať niekoľko lanových
výstupov a hlavne náročný asi 30 m dlhý lanový traverz. Po skončení kopáčskych prác
treba túto tortúru absolvovať unavený znova. To nás však neodrádza od ďalšej spolupráce
s jaskyniarmi s Demänovej na tomto zaujímavom projekte. Táto spolupráca má tradíciu
už od 80-tých rokov minulého storočia. Vtedy sa jaskyniari z Varína Michal Hanus a Edo
Piovarči zúčastnili pamätného prepojenia Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej
jaskyne mieru. Na oplátku demänovskí speleopotápači na čele s Vladom Žikešom pomáhali
pri prieskume zatopených častí Jaskyne nad vyvieračkou vo Vrátnej doline. Podarilo sa im
vtedy objaviť 50 m nových chodieb.
Do konca roka by sme chceli zorganizovať ešte aspoň jednu spoločnú akciu v Pustej jaskyni.
Októbrovej akcie sa z domácich jaskyniarov zúčastnil Paľo Herich a zo Speleoklubu Červené vrchy Martin Sluka. Z nášho klubu Pavol Cvacho, Ján Nemček, Michal Vojtek, Jana
Palarcová a Pavol Cvacho ml..
Pavol Cvacho

Nahliadnutie
do domova sociálnych služieb
vo Varíne
Plnohodnotný a kvalitný život je možné prežívať aj v domove sociálnych služieb.
O tejto skutočnosti by som chcela presvedčiť
všetkých, ktorí pokladajú život človeka prežívaný v domove sociálnych služieb za poslednú
etapu života, za etapu dožitia a najčastejšie za
etapu čakajúcu na smrť. O tom, že skutočnosť je
iná Vás presvedčia klienti ZPS a DSS Charitný
dom Alžbetinum vo Varíne.
V domove sociálnych služieb poskytujeme
klientom sociálne služby počas celého roka na
dobu neurčitú. Sú to odborné, obslužné a ďalšie
činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a v zmysle VZN Obce Varín.
Okrem vykonávania nevyhnutnej celodennej
sociálnej starostlivosti, zabezpečujeme a vykonávame voľno časové aktivity pre všetkých
klientov. Vychádzame pri tom z potrieb a schopnosti klientov a ich želaní. Aktivity sú zamerané
hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych vlastnosti a schopnosti, s prihliadnutím na
individualitu a zdravotný stav každého klienta.
Všetky aktivity sú dobrovoľné. Vykonávame
činnosti v oblastiach kultúrno-spoločenskej,

záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, pohybové
aktivity a prehlbujeme duchovný život. Vykonávané činnosti sú individuálne. Klienti sa venujú
sledovaniu televízie v spoločenskej miestnosti,
taktiež čítaniu kníh a časopisov. Niektorí vykonávajú ručné práce – háčkovanie, štrikovanie
a šitie. Iní zas venujú svoj voľný čas modlitbe.
Tým sa rozvíjajú zachované a získavajú nové
pracovné zručnosti. Aktivujeme u klientov vlastné schopnosti a snažíme sa odstraňovať sociálnu
izoláciu. Svoje schopnosti a zručnosti využívajú
pri práci s rôznymi materiálmi – maľovanie,
lepenie, strihanie a skladanie. Pracovnou terapiou sa zvyšuje sebadôvera, pocit užitočnosti
a sebahodnoty.
Cieľom pohybovej aktivity je prostredníctvom
prechádzok, cvičení, loptových a pohybových
hier, jemnou masážou niektorých časti tela
rozvíjať motoriku, jemnú motoriku, uchopenie
predmetu do horných končatín, pozornosť, koncentráciu, vytrvalosť a tak získavať sebestačnosť
v čo najväčšej miere. Touto činnosťou predchádzame a zabraňujeme prehlbovaniu choroby.
Každý mesiac pred prvým piatkom prichádza
do zariadenia kňaz farnosti vysluhovať sviatosti. Niektorí klienti sa zúčastňujú pravidelne
bohoslužieb v kostole, ostatní počúvajú a sledujú
vysielanie bohoslužieb prostredníctvom televízie
a rozhlasu. Vykonávame spoločné ranné modlitby, meditácie a spoločne čítame sväté písmo.
Všetky činnosti, ktoré klienti vykonávajú sa
spájajú s určitou symbolikou a našou snahou
je vykonávaním daných činnosti splniť stanovený cieľ v procese sociálnej rehabilitácie. Je
obdivuhodné, že klienti zariadenia aj napriek

prepracovaným rukám, napriek svojmu osudu
a nepriaznivému zdravotnému stavu ešte stále
dokážu vykonávať určité činnosti pracovnej terapie a pritom sa aj pobaviť a odreagovať. O tom
všetkom svedčia naše ukážky.
Ruky našich rodičov.
Nezabudni, keď Tvoja matka a otec
zostarne a ty budeš tiež starší, keď im
to čo predtým zvládli bez námahy teraz
bude bremenom, keď ich milé, drahé
oči neuvidia tak jasne ako predtým, keď
ich unavené nohy už nebudú nosiť ako
kedysi, vtedy im podaj rameno, podopri
ich a sprevádzaj ich s RADOSŤOU, lebo
sú veľmi vzácni.
„Ľudská spoločnosť by bola lepšia, keby
viac zužitkovala charizmu staroby, a staroba by bola ľahšia a krajšia, keby ju
spoločnosť dokázala doceniť.“
Marián Gavenda

Poďakovanie

Ďakujeme Klubu SMER–SD vo Varíne pod vedením Ľubomíra Sečkára za poskytnutie finančného daru zo športovo – kultúrnej akcie, ktorá
sa konala v športovom areály vo Varíne dňa
7.10.2012. Poskytnuté finančné prostriedky budú
použité na účely zvýšenia kvality poskytovania
sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.
Mária Chovancová, riaditeľka zariadenia
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Odpad náš každodenný...
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami by sme sa mali
zamyslieť aj nad tým, že množstvo nakúpených potravín a nádherne zabalených darčekov pre blízkych
nám urobí nielen radosť, ale aj vrásky na čele, kam
s nadmerným objemom „vianočných“ odpadov, ktoré
počas týchto sviatočných dní vyprodukujeme...
K najnaliehavejším problémom súčasného sveta patria jednoznačne odpady. Keby
sme mali jednoducho definovať čo je odpad, tak
by väčšina z nás odpovedala, že je to niečo, čo už
nepotrebujeme, niečo nefunkčné, staré a pod.
Podstata problému kopiacich sa
odpadov okolo nás tkvie v tom, že odpad sa
nepretržite tvorí a jeho objem neustále rastie. Odpad sa produkuje
odvtedy, odkedy žijú ľudia. Na
rozdiel od procesu prírodného
kolobehu nie je pre odpad, ktorý
produkujeme my ľudia, žiaden
odberateľ.
Z histórie odpadov
Jedna z najstarších skládok
odpadu sa našla v sídle človeka
doby kamennej v Nórsku. Bola to
obrovská, 320 m dlhá, 65 m široká
a 8,5 m vysoká hromada kostí,
črepov a popola. Archeologické
výskumy ukázali, že skládka bola
príležitostne podpálená, pravdepodobne za účelom odstránenia
najhorších pachov.
Mnohé antické mestá likvidovali pevné odpady tak, že boli
deponované v jamách na pevný
odpad, alebo sa používali ako
hnojivo. Tiež existoval odvodňovací systém, ktorý odvádzal
splašky z kuchýň a kúpeľní.
V antickom Ríme existoval 4 m
vysoký odvodňovací kanál, akási
kanalizačná sieť, ktorá umožňovala zdarma sa domom pripojiť
a tak odpad odvádzať, prípadne
sa odpad v hlinených nádobách
predával poľnohospodárom ako
hnojivo. V tej dobe boli už aj verejné toalety
a tieto miesta potreby boli veľmi prepychovo
vybavené, čo dokazujú vykopávky. Napr.
splachovací záchod poznali už na Kréte asi 3000
rokov pred n.l.
V stredoveku bol odpad takmer všade.
Zvyšky jedál a odpady sa vyhadzovali priamo z hradných kopcov, v mestách sa odpady
a nočníky vyhadzovali priamo na ulicu, kde sa
veľmi dobre darilo najmä potkanom. Niet sa čo
čudovať, že Európa bola pravidelne zamorená
epidémiami ako bol mor a cholera. V polovici
14. storočia spozorovali v Paríži súvislosti medzi
hygienickými podmienkami a často sa šíriacimi

epidémiami. Na likvidáciu odpadu z ulíc boli
zriadené odvozné služby, ale skúšali sa aj rôzne
iné metódy, napríklad všetky havrany a sokoly
boli pod ochranou, lebo požierali odpadky.
Až 19. storočie začalo problém s odpadmi
naozaj riešiť. Anglicko malo primát. Splachovacie toalety a kanalizácia boli (opäť) objavené
a zaviedol sa pravidelný zber odpadkov. Do
tohto obdobia väčšinou však išlo o organické
odpady.
Pohľad do súčasnosti
Keď sa presunieme do súčasnosti, tak zloženie
prostredia, ale aj odpadu sa výrazne zmenilo. Už

niteľov spôsobuje pomalé, ale isté znečisťovanie
všetkého živého okolo. Doba rozkladu odpadu
závisí od druhu odpadu a podmienok, za akých
k rozkladu dochádza. Niektoré druhy odpadov
(plasty, sklo, kovy, rádioaktívny odpad) ďaleko
presahuje časový úsek, v ktorom žijeme svoje
životy.
Preto je potrebné intenzívne sa zamýšľať nad
tým, ako tento problém vyriešiť. To znamená
v prvom rade predchádzať vzniku odpadov
a hlavne prehodnotiť vlastný spôsob života
a nezmyselné zaobchádzanie s prírodnými
zdrojmi, ktoré nenávratne poškodzujeme a vyčerpávame. Pomôžeme tak nielen životnému
prostrediu, ale aj nášmu zdraviu
a našej peňaženke.
Riešenie je jednoduché, každý z nás
môže pomôcť
 Všade, kde sa len dá, minimalizujme
vznik a škodlivosť odpadu.
 Treba znovu používať a opravovať
staré veci, ktoré sa dajú ešte použiť.
 Separujme odpady pre recykláciu a
kompostovanie (kompostovaním sa
zníži odpad takmer o polovicu).

to nie sú iba organické odpady s ich smradom
a nebezpečenstvom šíriacej sa epidémie cholery
a moru, ale odpady oveľa nebezpečnejšie, chemický mix z úplne nových, väčšinou vysoko
jedovatých látok, ktoré nebudú za celé storočia
z prírody odbúrané. Ide o pomalé, postupné
a neviditeľné uvoľňovanie škodlivín a jedov do
nášho prostredia, vôd, vzduchu, pôdy a hlavne
do potravy, ktorú denne konzumujeme.
V zaobchádzaní s odpadmi sa toho veľa
nezmenilo. Aj v súčasnej dobe plnej moderných
výdobytkov a technológií sa odpad často riadne
nespracuje, väčšinou sa niekde v krajine iba
zloží. Zakopaný odpad je zakopaný, on sám od
seba nezmizne. Tento mix vplyvom rôznych či-

Vedeli ste že...
 ročne v SR vznikne viac ako 1,6
milióna ton komunálneho odpadu, čo predstavuje v priemere
viac ako 300 kg komunálneho
odpadu na obyvateľa,
 k výrobe jednej tony papiera sa
spotrebuje cca 240 000 litrov vody,
4 700 kWh energie a zreže sa 17
ks stromov. Pre porovnanie: k
výrobe jednej tony recyklovaného papiera sa spotrebuje cca
180 000 litrov vody, 2 750 kWh
energie a nie je zrezaný žiadny
strom...
 vyhadzovaním papiera do komunálneho odpadu zničíme v SR
vyše 2000 ha storočného lesa,

90 % dioxínov (dioxíny
a furány sú po rádioaktívnom odpade najtoxickejšie látky na Zemi) prijíma
človek prostredníctvom potravy (ryby, mäso,
mlieko), z ovzdušia je to iba 1-5%,
 recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí
elektrinu potrebnú na chod počítača alebo TV
počas troch hodín...
Pre ilustráciu uvádzam fotografiu priamo z národného parku Malá Fatra, ktoré okrem nás,
domácich, majú možnosť vidieť aj jeho početní
návštevníci.
Nedovoľme, aby sa z nášho prostredia kde žijeme a zo Slovenska stalo smetisko!
Alena Badurová
Správa NP Malá Fatra
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„Vyzretí“ futbalisti sa zabávali...
Ceny do tomboly venovali a dobrú
organizáciu zabezpečili:
Dušan Kubala zo spoločnosti IRW
Juraj Topoľský za spoločnosť EFKO
Andrea Daníšková za spoločnosť
KBM
Peter Málik za RKMC
SEVIS a.s.
Andrea Prekopová
Andrea Cvečková
Štefan Porubčanský
Branislav Zicho
Pavel Dařílek
Miroslav Jánošík
Anton Zimen
Jozef Kabatier
Pavol Danihel
Branislav Williger
Marián Fogada
Pavol Boka

Bývalí aktívni futbalisti a priatelia varínskeho futbalu sa stretli koncom novembra v reštaurácii u Púčka
na spoločenskom podujatí. Bolo to už druhé stretnutie, na ktorom futbalisti presvedčili svoje partnerky,
že futbal nie je vážny šport a pre väčšinu z nás, je to
predovšetkým zábava.
Síce nás nazývajú „starými pánmi“, my sa tak však
necítime. „Sme už trocha pomalší, ale rozum a
skúsenosti to dostatočne nahradia.“ To sú obľúbené
slová vyzretých varínskych futbalistov.
Do pohody a tanca nám hrala skupina SUNNY MU-

Rozhovor
s jubilantom

Rozhovor Alexandra Panáčka
s p. Vladimírom Willigrom pri príležitosti
jeho životného jubilea - 80. rokov
Vladimír Williger
Narodený 1.9.1932 vo Varíne.
Jeho rodičia boli Anton Williger, ktorý pochádzal z trinástich detí a matka Oľga rodená
Freundenfeldová.
Ako si spomínaš na detstvo, môžeš sa s čitateľmi podeliť o svoje spomienky?
Môj otec sa musel veľmi obracať, aby uživil
svoju rodinu. Pracoval vo Varíne v Asfaltke,
kde sa ťažil prírodný asfalt a tiež sa firma starala o údržbu komunikácii vo Varíne a blízkom
okolí, ako vodič valca. Neskôr si otvoril pivovar
a krčmu v novom parku na námestí vo Varíne.
Boli sme štyria bratia- Paľo, Tóno, Miro a ja. Miro

sa ako 1,5 ročný utopil vo Varínskom potoku.
Našli ho zachyteného pri mostíku pred domom
Skuteckých. V tom čase išla vojenská hliadka aj
s lekárom do Terchovej, snažili sa ho oživiť, bolo
už neskoro. Vo Varíne som vychodil povinnú
školskú dochádzku, ktorá v tom čase predstavovala 5 rokov ľudovej školy a štyri roky meštianky. Neskôr som nastúpil do učňovskej školy
v Žiline. Vyučil som sa za kožušníka. V tom
čase bol nedostatok pracovných miest. Nejaký
čas som pracoval vo Vápenke Varín a neskôr
som nastúpil do podniku Drogéria v Žiline ako
vedúci obchodu a revízor predajní.
Vo Varíne založili Podnik služieb, kde bol riaditeľom Julo Bugáň a ten mi ponúkol pozíciu
prevádzkara. Tu som pracoval 22 rokov až do
odchodu na dôchodok.
Čo nám povieš o svojej rodine?
Oženil som sa s Milkou Maťkovou z Dolnej
Tižiny a postaral som sa aj o to, aby rod Willigrovcov nezanikol. Pán Boh nám požehnal 2
synov a 2 dcéry – Mira, Petra, Milku a Alenku.
Miro sa oženil s Katkou Bolovou a majú 3 deti,
Peťo s Majkou Andrisíkovou majú 2 deti, Milka
sa vydala za Vlada Zajaca a porodila mu dvoch
synov a Alenka s manželom Štefanom Kubalom
majú syna a dcéru.
V mladosti si sa venoval futbalu ako hráč a neskôr aj ako funkcionár.
Hrával som futbal za ŠK Varín. Z tohto obdobie
mám nezabudnuteľné spomienky, ale aj sklamania, ktoré šport prináša.

SIC zo Strečna. K vynikajúcej atmosfére prispeli aj
samotní účastníci, ktorí venovali množstvo zaujímavých cien do tomboly. Azda najatraktívnejšou cenou
bol originál futbalový dres FC FULHAM, podpísaný
hrajúcim hráčom Dimitarom Berbatovom. Cenu
sme získali vďaka veľkému slovenskému talentu
Dominikovi Topoľskému, ktorý za uvedený klub
v Anglicku hráva.
Verím, že spoločenské stretnutie futbalistov, ktoré sa
teší veľkej obľube, sa bude opakovať každý rok.
Palo Prekop

Ako dorastenci sme hrali vo finále o Majstra
ČSR. Súperom nám bol český klub z Prahy – víťaz českej kvalifikácie. Zápas sa hral v Prahe, kde
sme zvíťazili 1:0 a odveta v Žiline bola 3:0 v náš
prospech. Hral som aj za dospelých. Mojimi
spoluhráči boli – Fero Hrivo, Miňo Freundenfeld, Štefo Remenár, Jožo Bobáň, Miko Salát,
Tóno Cvacho, Jožo Cesnek, Vinco Novosad,
Paľo Gábor, Dolino Sporina, Lolo Bláho, Jožko
Talafa a ďalší.
Ako funkcionár som prešiel viacerými postami.
Bol som aj predsedom, neskôr podpredsedom. V
tomto období bolo vo Varíne 9 aktívnych športových oddielov a pre šport sa najviac vybudovalo
- nová tribúna na ihrisku, pre Československý
zraz turistov Chata pod Jedlovinou,...
Po tomto všetkom sa dostavila staroba
a ostali len spomienky.
Áno, tak to v živote chodí. Po mladosti a období
plnom elánu a entuziazmu príde staroba, choroba... Najhoršie znášam samotu, nakoľko mi
na večný odpočinok pred 7. rokmi odišla moja
Milka. Bolo to 22. októbra. Deti a vnúčatá sa mi
snažia spríjemniť moju starobu, no spomienky,
na život, ktorý sme spolu prežili, sa v mojej mysli
sa stále vynárajú.
Na koniec nášho rozhovoru chcem všetkým
Varínčanom poprať všetko dobré, zdravie,
šťastie a pohodu. Aby držali spolu a navzájom
si pomáhali, či už pri športe, zábave alebo pri
zveľaďovaní našej obce Varín.
autor Alexander Panáček
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Škola informuje
Myslím, teda som

22.októbra 2012 sme sa zapojili do 8.ročníka „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
k Medzinárodnému dňu školských knižníc, tento rok zameranú na tému Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti.
Súťaž sa konala pod osobnou záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dušana Čaploviča.
Cieľom súťaže bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku
knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
Do súťaže sa prihlásilo 318 školských knižníc, z toho 252 školských knižníc v základných školách
a 66 školských knižníc v stredných školách. Medzi nimi sme boli aj my. Naša škola získala 24 miesto.
Celkovo bolo udelených 89 miest.
Veľmi nás teší, že sme sa v záplave súťažiacich nestratili a v rámci prihlásených škôl zo Žiliny a blízkeho okolia sme patrili k najlepším.
Srdečne chcem touto cestou poďakovať všetkým svojim kolegom, našim žiakom, ktorí sa do podujatia
zapojili, ale i vedeniu školy, ktoré túto aktivitu podporilo a umožnilo nám ju zrealizovať. Toto pekné
umiestnenie je výsledkom našej tímovej spolupráce. Najviac nás však teší to, že žiaci si opäť aspoň
na krátky čas našli cestu ku knihe a čítaniu.
Na záver uvediem dva citáty, ktoré s knihami úzko súvisia. Prezentujú dva pohľady na knihu
a čítanie.
Spisovateľ Uličiansky povedal: „S niekým sa zoznámime pri pive, s iným pri knihe. Z priateľstva s tým
druhým ma ráno nebolí hlava.“ Porotca súťaže Česko - Slovensko má talent Jaro Slávik na otázku,
kde je jeho domov, odpovedal: „Domov človeka je tam, kde má svoju knižnicu.“
Ostáva nám len dúfať, že sa nám podarilo v našich žiakoch vytvoriť nové priateľstvá, za ktorými stojí
dobrá a kvalitná literatúra. Chceme veriť, že svoje miesto v budúcnosti našich žiakov si nájde aj knižnica - či už vlastná alebo miestna, mestská, ktorá bude odrážať ich literárny vkus, záujmy a postoje.
Mgr. Vojteková, PK SJL

Myslím, teda som

Názov podujatia sme zvolili podľa výroku René
Descartesa. Chceli sme priviesť žiakov k pochopeniu sveta - ukázať im, že všetko so všetkým
súvisí. Prinútiť ich zamyslieť sa a pochopiť, že
kľúčom k histórii, prítomnosti i budúcnosti je
vždy ČLOVEK.
Kľúčom k minulosti sú tí, ktorí už niečo prežili a
môžu nám o tom porozprávať, prípadne sa o tom
môžeme dočítať; súčasnosť máme spoločnú mali by sme dokázať, že vieme spolu nažívať,
pomáhať si, rozprávať sa, využívať výdobytky
modernej doby a kľúčom k našej budúcnosti je
vzdelanie, ktoré nás posúva ďalej - nielen ako
spoločnosť, ale každého jedného z nás.
Žiaci mali možnosť 22. októbra 2012 „putovať“
časom a využívať na tejto ceste poznatky iných,
svoje vlastné a hľadať možnosti, kam ako ľudia smerujeme a čo tu po nás ostane. Na tejto
ceste si vytvárali trvalejší a pevnejší vzťah ku
knihe, k čítaniu, učili sa klásť otázky,
počúvať a nebyť ľahostajní k veciam a
skutočnosti okolo nás, hoci i tej, ktorá
je od nás tisícky kilometrov vzdialená.
Mali možnosť sebarealizácie v rôznych
aktivitách(napr. - Čítame, rozprávame,
komunikujeme; List autorovi príbehu;
Kde bolo, tam bolo; Živá encyklopédia;
Dramatizácia textu; Krajina, ktorá dala
svetu ...), mohli sa zapojiť do besied (Potreba vzdelávania sa, aby sme mohli byť
v živote úspešní (Mgr. Petra Fridrichová
PhD.); Keňa - jej minulosť, prítomnosť a

budúcnosť (Mgr. Martin Cingel, páter a misionár pôsobiaci 13 rokov v Keni)), kde mali dvere
otvorené všetci - „veľkí i malí“. Keďže súčasnosť
i budúcnosť je už bez techniky nepredstaviteľná,
svoje miesto mali v aktivitách aj texty na monitoroch počítačov, kde žiaci hľadali odpovede
na svoje otázky.
Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa
školských knižníc pod záštitou ministra školstva malo prepojiť žiakov našej školy - starších
s mladšími a naopak. Upozorniť ich aj týmto
spôsobom, že sa jeden od druhého učíme, odovzdávame si informácie (tak ako naši predkovia)
a chceme, aby aj iní vedeli, že tu sme a niečo
vytvárame.
Niečo, čo osloví aj iných a motivuje ich pre odvážnejšie nápady v budúcnosti. V budúcnosti,
kde bude mať svoje miesto vzdelanie a vedomosti, kniha, človek, ktorý vie oceniť význam
kníh a neodvráti tvár od minulosti,
Mgr. M. Vojteková

Projektový
deň
v zahraničí
V našej škole sa často žiaci učia zážitkovým učením - teda mimo tried, v
ktorých sú denne. Zážitkové učenie
dáva žiakom nové, trvalejšie vedomosti a zážitky, ktoré si oveľa lepšie zapamätajú. Jeden takýto deň zažili žiaci
4.AB triedy vďaka ZŠ s MŠ Krasňany,
ktorá je zapojená do projektu Rozvoj
cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spolupráce základných škôl.
Dňa 3.10.2012 sme sa so žiakmi
4.ročníkov (10 žiakov) zúčastnili Projektového dňa ”Jeden deň hasičom”.
Projekt cezhraničnej spolupráce Slováci – Česi - Poliaci sa uskutočnil v
okrese Frýdek-Místek na škole v Hnojníku s vyučovacím jazykom poľským.
Počas dňa sa žiaci zapojili do aktivít,
ktoré im pripravili miestni hasiči.
Boli zadelení do zmiešaných družstiev, kde si preverili svoje všestranné
zdatnosti na viacerých stanovištiach.
Vyskúšali si beh, streľbu, lezenie
po lane, hod na cieľ, stáčanie hadíc,
hádanie predmetov podľa hmatu.
Päťčlenné družstvo, v ktorom boli 2
chlapci zo ZŠ s MŠ Varín , 2 chlapci
ZŠ s MŠ Krasňany, 1chlapec z českej
školy získali 1. miesto v tejto súťaži.
Boli odmenení medailami a diplomami. Ostatní žiaci sa mohli zviezť na
jednoduchej lanovke, tiež videli ako
pracujú hasiči pri likvidácii ohňa, ale
aj zásah pri dopravnej nehode. Hasiči
ukázali na modelovej situácii záchranu
ľudských životov - vyprosťovanie z
havarovaného auta.
Všetci účastníci boli odmenení chutným obedom a malými sladkosťami.
Plný krásnych zážitkov sme sa šťastne
vrátili domov.
Ďakujeme p. riaditeľke Mgr. Hermannovej zo ZŠ s MŠ Krasňany, že zapojila žiakov našej školy do programu
cezhraničnej spolupráce základných
škôl.
Mgr. J. Smolková
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Jedlo je boží dar ...
Olympiádou sa označovalo v starovekom Grécku štvorročné
obdobie medzi olympijskými hrami. Okrem riadnych športových
Olympijských hier a Zimných olympijských hier častokrát môžeme
počuť aj o školských olympiádach napr. matematickej, fyzikálnej,
chemickej, šachovej alebo napríklad aj o biblickej olympiáde.
Málokto však vie, že aj kuchári a cukrári majú svoju kulinársku
olympiádu. Keďže už niekoľko rokov sa aktívne venujem pečeniu
a zdobeniu tradičných medovníkov, zaujala ma práve táto olympiáda. Koná sa pod záštitou Svetovej asociácie kuchárskych zväzov
a Nemeckého zväzu kuchárov. Domovskou krajinou Svetovej kulinárskej olympiády je Spolková republika Nemecko a hostiteľským
mestom je Erfurt.
Celosvetovú akciu takého rozmeru opísať pár slovami je ťažká
úloha a tak pre ilustráciu uvádzam niekoľko faktov. Celkovo bolo
na 23. Kulinárskej olympiáde zastúpených 54 krajín sveta národnými tímami kuchárov a jednotlivcami. Súťaženie bolo rozdelené na
dve hlavné časti – súťaže národných tímov (kuchárov, kuchárov
juniorov, vojenských kuchárov) a jednotlivcov. Celkový počet
súťažiacich kuchárov dosiahol číslo 1320. V súťažiach jednotlivcov bolo zastúpených 35 krajín 535-timi súťažiacimi. Na prípravu
a servírovanie jedál bolo pripravených 9 360 kusov príborov, viac
ako 10 000 kusov porcelánu, približne 12 900 kusov servítok, 9 810
kusov menu kariet za 4 dni súťaženia. Vajíčka v počte 20 000 kusov,
1000 kg mäsa, 1200 kg rýb, 700 kg zemiakov, 4 600 kg zeleniny, 2500
litrov mlieka a smotany, 140 kg cukru, 100 kg soli a 80 kg korenín sú
len výpočtom základných potravín spotrebovaných počas súťaženia
národných tímov kuchárov.
Slovenskú republiku už tradične reprezentoval Národný tím kuchárov. V súťažiach jednotlivcov bolo Slovensko zastúpené šiestimi
súťažiacimi.
Už dlhšiu dobu som sa zaoberala myšlienkou zúčastniť sa na
podobnej súťaži, ale až v tomto olympijskom roku som sa rozhodla
prezentovať svoju prácu na medzinárodnom fóre. Po návrate domov
môžem už len konštatovať – oplatilo sa! Moje dielo dosiahlo uznanie
medzinárodnej poroty a získala som zaň v Erfurte zlatú medailu. No
pre mňa osobne dôležitá je skúsenosť, ktorú som tam získala. Vidieť
naživo práce majstrov cukrárov – umelcov a obdivovať ich až neuveriteľne precíznu prepracovanosť detailov bolo najmä poučné. To, že
sa mi podarilo vytvoriť dielo, ktoré našlo uznanie na svetovej súťaži
je každopádne pre mňa povzbudením do ďalšej tvorivej práce.

Do súťaže v kategórii D2 – cukrárska artistika som vytvorila
medovníkovú kompozíciu s názvom „Habemus papam!“. Kompozícia znázorňuje bohatú tradíciu katolíckej cirkvi vyjadrenú vo
veľmi špecifických artefaktoch pápežskej tiary blahoslaveného PIA
IX., kalicha, pápežského erbu PIA IX., biskupskej berly umiestnenej
na medovníkovom vankúši a veľkonočnej sviece (paškálu), ktorá je
datovaná rokom voľby pápeža PIA IX. Dielo je zhotovené z medového cesta, zdobené kornútkovou technikou s použitím tradičnej
bielkovej polevy. Zhotoveniu diela som venovala približne 270
hodín práce. Počas práce som spotrebovala asi 10 kg medového
cesta a množstvo rozličného cukrárskeho zdobenia. Každá súčasť
kompozície je zhotovená z medovníka bez použitia akýchkoľvek
podporných materiálov. Celkové rozmery kompozície sú 1,5 m x
1m x 0,9 m. Veľký dôraz okrem zhotovenia diela bolo potrebné
venovať hlavne baleniu a preprave celej kompozície. Kompozícia
so mnou precestovala takmer 2500 kilometrov a domov sa vrátila
bez akéhokoľvek poškodenia.
Prvotnou myšlienkou, prečo zhotoviť dielo skladajúce sa z pápežských insignií, bol môj obdiv nad filigránskou prácou starých
majstrov klenotníkov, akou dokázali v dávnych časoch ozdobiť
práve pápežské klenoty. Zaujala ma nádherná ornamentika, použité materiály a drahokamy a ich majstrovské spracovanie. Názov
diela „Habemus papam!“ je odvodený od obsahu kompozície, ale
zároveň súvisí aj s perličkou spojenou práve s voľbou pápeža PIA
IX. Voľba nového pápeža sa oznamovala zvolaním „Habemus
pontificem!“ – Máme vládcu! No práve pri voľbe pápeža PIA IX.
sa kardinál protodiakom pomýlil a voľbu nového pápeža oznámil
zvolaním „Habemus papam!“ – Máme otecka – pápeža!, tak ako sa
to používa dodnes.
Verím, že v budúcnosti ešte budem mať príležitosť zúčastniť sa
podobnej medzinárodnej súťaže. Bolo mi veľkou cťou byť súčasťou
veľkolepej slávnosti kuchárov a cukrárov celého sveta a oslavovať
s nimi ich pracovitosť, zručnosť, kreativitu a tešiť sa z dosiahnutých
výsledkov. Bolo mi obrovskou radosťou reprezentovať naše malé
Slovensko a zviditeľniť ho prostredníctvom mojej účasti a dosiahnutého úspechu. Bolo mi nesmierným potešením vidieť na vlastné
oči pracovať božie talenty a olympijského ducha v nás!
Martina Martinčeková Rogozinská
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Rybársky zväz Varín
Zubáč
na hríboch

Zubáč veľkoústy / Candát
Sladkovodný druh, čeľaď Percidae – Ostriežovité
Doba hájenia 15.3. – 15.6.  / lovná miera 50 cm
Zubáč  je rozšírený v celej Európe, v dôsledku
umelého vysádzania sa vyskytuje vo Francúzsku
a vo Veľkej Británii. Patrí medzi najcennejšie
a hospodársky veľmi významný druh.
Zubáč veľkoústy má zavalité telo vretenovitého
tvaru, chrbát je výraznejší než brušná línia. Boky
sú svetlosivé, brucho je biele. Telo má pokryté
malými drsnými šupinami, ústa sú hlboko vykrojené. Čeľusť je vybavená početnými malými
zubami a takzvanými psími zubami. Análna,
chrbtová a chvostová plutva je husto posiata
tmavými bodkami a škvrnami. Chrbtová  plutva   je vystužená ostrými tvrdými lúčmi. Pri

dostatku potravy môžu niektoré jedince dorásť
do dĺžky  130 cm a váhy 15 kg.
Zubáč  sa neresí od apríla do júla, v dobe, keď
teplota vody dosahuje minimálne 10° C. Na
miesto neresiska je veľmi náročný. Samce strážia
hniezdo s ikrami až do vyliahnutia mlade, ku
ktorému dochádza asi po desiatich dňoch.
Mladé jedince sa živia larvami hmyzu a inými
bezstavovcami. Dospelé jedince prechádzajú na
dravý spôsob života.
Zubáče sa živia výlučne s malými rybkami.
Treba brať ohľad na to, že lovia len malé rybky.
Vhodné nástrahy sú napr. ostrieže, gumové rybky, voblery,  twistre, kúsky rybaciny, blyskáče.  
Martin Dudáš

Inzercia
Mikrobusová doprava
- Stanislav Urmín -

Varín OÚ - Žilina

6.05
7.00
7.08
7.50
7.55
9.05
10.05
10.35
11.30
12.00

12.40
12.50
13.55
15.00
15.10
16.00
16.25
16.55
17.30

Žilina - Varín

6.30
7.30
8.30
9:00
9.30
10.30
11.00
12.00
12.30

13.20
14.00
14.30
15.30
15.50
16.30
17.05
17.30
18.10

Ďalej ponúkame dopravu na svadby, výlety, do
zahraničia, lyžiarske výlety, stužkové,

mail: autodopravaurmin@gmail.com

t.č.: 0903 530 590

Peter Havrila
kachliar - peciar
návrh, realizácia a rekonštrukcia
kachlí, šporákov a krbov
mail: peter_havrila@yahoo.com
mob.: 0910 348 387

Potrebujeme: zubáča, 4 lyžice oleja, 150
g hríbov, potlčenú rasca, 1 dcl kyslej
smotany, 2 lyžice vody, lyžica zelenej
petržlenovej vňate.
Vyčisteného zubáča pokrájame na
porcie, osolíme, opečieme v polovici
rozohriateho oleja zo všetkých strán a
uložíme do vymastenej ohňovzdornej
misy. V druhej polovici rozohriateho
oleja opražíme očistené hríby pokrájané na tenké plátky, osolíme ich, posypeme potlčenou rascou a rozložíme
na porcie opečeného zubáča. Všetko
pokvapkáme kyslou smotanou, podlejeme vodou, vložíme do vyhriatej
rúry a prudko zapečieme. Hotové posypeme vňaťou posekanou nadrobno.
Podľa chuti môžeme rybu zapiecť aj s
postrúhaným syrom.
Martin Dudáš
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Výherca z Varínčana č. 10/2012:
Magdaléna Pavlíčková, Májová 617/8, 013 03 Varín
Pomôcky:
Akora, Aken, lo,
An, anomit, AP,
Dalin, Arazi, le

Flámsky
prozaik

„Pán Veselý, koľko vy vlastne máte detí?“
„Šesť.“ „A aké sú staré?“ „Desať, deväť, osem, šesť,
päť a štvorročné.“

Tajomstvo

(odpoveď je v tajničke krížovky)
Menšia os

Gymnastický
cvik

Rieka na
Balkáne
Meno Kataríny

Skratka
staršieho

Pleva (odb.)
Úloha herca

Gén, idant

Švedsky
spisovateľ

Parohatý párnokopytník

3.časť
tajničky

Ženské meno

Pripravujú
varom

Kameňolom

Tlačenica
Liatím naplnilo
Kričal
Úkon, čin
Cesta pod úrovňou terénu

Slovenský
básnik

Štvorček (typ.)

Syčal

Rieka v Barme

Patriace sove

Česká rieka

Rímska štvorka

Zisťuje mieru

Typický pre
strednú dámsku módu

Druh obilniny
Prvý nástroj v
orchestri

Mužské meno

Vnútri

Trhala (kniž.)

Judejský kráľ
Arménsky
spisovateľ

Trepaním
striasol

Nárazmi utvor
Kto má na
starosti psa

Začal vrieť

Časť atola
Vták tropických
pralesov
Rieka v Azerbajdžane

Pošta, po angl.
Hornina s guľôčkovou štruktúrou

Kameň na
ostrenie kosy
Babka, po
nemecky
Francúzky člen

Rímskych
999

Turecký básnik

Zvratné zámeno

Tekvicovitá
liečivá rastlina

♣

Bežal, po
anglicky

MPZ áut Peru

Maorský boh

Hnedý nerast

♣

Mastná
tekutina

Starožidovský
kráľ

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30€

1.časť
tajničky

Hazardná
kartová hra

Druh borovice

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite alebo
osobne doručte do 15. januára 2013
na adresu obecného úradu Varín.

Autor: Označenie lietaJozef Blaho diel Pakistanu

Odejú

Planétka

Predložka

Značka abvoltu

Dlhý čas (prísl.)

Odovzdala

Súzvuk tónov

Umelá reč

Zverinec
(hovor.)

Ostrov v
Kykladách

Zakričali
Tohto roku

Zaručene

2.časť
tajničky

Tropická
rastlina

Sumerský boh
nebies

Otĺkol

Značka
kozmetiky
Značka
decitony

Zostal
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