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Zápisnica zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
V zmysle §12 zákona NR SR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel starosta obce zvolal
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo
Varíne. Zasadnutie sa konalo 24.2.2011
v zasadačke Obecného úradu Varín
o 16:00 hod. a starosta navrhol nasledujúci programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
a uznesení
Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Doplnenie členov do Rady školy
za zriaďovateľa
6. Doplnenie členov do komisií Obecného zastupiteľstva
7. Prenájom chaty Fatranka
8. Doplnok územného plánu
9. Stránka obce Varín
10. Prenájmom a úprava priestorov
1.
Slovenska pošta
2.
COOP jednota
3.
MiPe plast, s.r.o.
11. Rôzne
1.
Zmena rokovacieho poriadku – informácia
2.
Rolety v učebni informatiky v ZŠ s MŠ OŠ
3.
Žiadosť o vybudovanie
verejného osvetlenia
12. Záver
Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva bola doručená poslancom
obecného zastupiteľstva a vyvesená
na úradnej tabuli obce Varín a internetovej stránke obce www.varin.sk dňa
18.2.2011. Začiatok rokovania obecného
zastupiteľstva: 16:05 hod. Ukončenie
rokovania obecného zastupiteľstva:
21:50 hod.
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko
je z 11 zvolených poslancov prítomných
10. Ing. Vladimír Štefánik sa ospravedlnil a oznámil, že bude meškať.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Starosta obce prečítal návrh programu
štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva a spýtal sa poslancov obecného
zastupiteľstva, či majú návrh na zmenu
programu. Keďže návrh na zmenu nebol prednesený, starosta obce dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia.
Hlasovanie číslo 51 Hlasovanie za
schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. Hlasovanie: za: 10, proti:
0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1 Návrh
bol prijatý.

Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa. Určenie overovateľov zápisnice a uznesení. Voľba
návrhovej komisie
Starosta obce podal nasledovný návrh:
• zapisovateľ: Ing. Patrik Miho
• overovatelia zápisnice: Štefan
Noga, Ľudmila Porubčanská
• členovia návrhovej komisie: Jozef
Rovňan, Ing. Patrik Miho
Hlasovanie číslo 52 Hlasovanie za
schválenie zapisovateľa: Ing. Patrik
Miho, overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva: Štefan
Noga, Ľudmila Porubčanská, členov
návrhovej komisie: Jozef Rovňan, Ing.
Patrik Miho. Hlasovanie: za: 10, proti:
0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1 Návrh
bol prijatý.
Po hlasovaní 52 sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavili p. Peter
Haluška a Ing. arch. Ján Burian s Ing.
arch. Peter Nezval. Z tohto dôvodu dal
starosta obce hlasovať o zmene programu. Hlasovanie číslo 53 Hlasovanie za
zmenu programu. Presunutie bodu 7
ako bod 4, bodu 8 ako bod 5 a prečíslovanie ostatných bodov programu
v poradí v akom nasledujú. Hlasovanie:
za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali:
1 Návrh bol prijatý.
Bod rokovania číslo 4
Prenájom chaty Fatranka
Starosta obce požiadal predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu, aby predniesol materiál. Prednosta OcÚ oznámil,
že dňa 13.1.2011 bola zvolená komisia
obecného zastupiteľstva a v oddiele
4 Ukladá v bode 4.1 jej bola uložená
úloha uskutočniť výberové konanie
na prenájom chaty Fatranka. Oznam
bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 28.1.2011.
Uchádzači predložili svoje ponuky
do 10.2.2011. Prednosta OcÚ požiadal
predsedu komisie Ing. Michala Cvachu, aby zhodnotil priebeh zasadnutia
komisie. Predseda komisie oznámil,
že do výberového konania sa prihlásil
iba jeden uchádzač, ktorý nepredložil
všetky podklady. V diskusii vystúpili:
Ing. Michal Cvacho, Ing. Peter Málik,
Marek Tabaček, Ing. Jozef Kabatier
a na niektoré otázky odpovedal p. Peter
Haluška za súťažiaceho.
Hlavný kontrolór obce a prednosta
obecného úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby prečítal návrh
uznesenia. Predseda návrhovej komisie
prečítal návrh uznesenia číslo 8/2011:
UZNESENIE č. 8/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.2.2011 k bodu Prenájom chaty
Fatranka
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť uchádzača o prenájom
chaty Fatranka.

b)
1.

Konštatuje,
že neboli uchádzačom dodané
všetky požadované podklady do
výberového konania
c) Ukladá
1. Vypísať nové výberové konanie na
prenájom Chaty Fatranka
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín:
Do konca apríla 2011
Hlasovanie číslo 54 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 8/2011 Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 1,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 8/2011

Bod rokovania číslo 5
Doplnok územného plánu
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. arch. Jána Buriana a Ing.
arch. Petra Nezvala, aby predniesli
materiál k bodu doplnok územného
plánu. Ing. arch. Ján Burian vysvetlil
poslancom, že na základe objednávky
Obce Varín bolo spracované zadanie
územného plánu, ktoré bolo predložené na pripomienkovanie dotknutým
orgánom štátnej správy, samosprávy,
právnickým a fyzickým osobám. Pripomienky boli vyhodnotené a zaslané na
Krajský stavebný úrad v Žiline, ktorý
odporučil predmetné zadanie schváliť.
Ing. arch. Peter Nezval predniesol svoju
predstavu o vzhľade námestia
V diskusii vystúpili: Ing. Jozef Kabatier,
Ing. arch. Ján Burian, JUDr. Peter Rybár,
Ing. arch. Peter Nezval, Ing. Patrik
Miho, starosta obce. Hlavný kontrolór
obce a prednosta obecného úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce
požiadal predsedu návrhovej komisie
aby prečítal návrh uznesenia. Predseda
návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia číslo 9/2011:
UZNESENIE č. 9/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, konaného dňa
24.2.2011 k bodu Doplnok územného
plánu
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Konštatuje, že
1. Zadanie pre Územný plán zóny
Varín Centrum – Námestie sv. Floriána bolo po dobu viac ako 30 dní
vystavené na úradnej tabuli obce
a bolo prerokované s dotknutými
orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými
osobami v súlade s ustanovením
§ 20 Stavebného zákona.
2. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy,
samosprávy, právnických a fyzických osôb sú zapracované v dopracovanom Zadaní pre Územný plán
zóny Varín Centrum – Námestie
sv. Floriána, resp. bude sa k nim
prihliadať v rámci spracovania
ďalších stupňov územnoplánovacej a projektovej dokumentácie.
3. Krajský stavebný úrad v Žiline po
prerokovaní, vyhodnotení pripo-

mienkového konania a zapracovaní pripomienok do obsahu Zadania pre Územný plán zóny Varín
Centrum – Námestie sv. Floriána
vydal k nemu súhlasné stanovisko
podľa § 20 ods. 5) Stavebného zákona listom č. 2011/00399/HRI zo
dňa 17.2.2011, v ktorom konštatuje,
že obsah návrhu Zadania a postup
jeho obstarania a prerokovania je
v súlade s príslušnými právnymi
predpismi a zároveň odporúča
Obecnému zastupiteľstvu vo Varíne predmetné Zadanie schváliť.
b) Súhlasí
1. S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy,
samosprávy a právnických osôb
k návrhu Zadania pre Územný
plán zóny Varín Centrum – Námestie sv. Floriána.
2. S vyhodnotením pripomienok
fyzických osôb k návrhu Zadania
pre Územný plán zóny Varín Centrum – Námestie sv. Floriána.
c) Schvaľuje
1. Zadanie pre Územný plán zóny
Varín Centrum – Námestie sv.
Floriána podľa §20, ods.7) písm.
c) Stavebného zákona.
Hlasovanie číslo 55 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 9/2011 Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 9/2011
Bod rokovania číslo 6
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Jozefa Rovňana – hlavného
kontrolóra, aby predniesol materiál
k bodu Kontrola plnenia uznesení.
Hlavný kontrolór predniesol materiál.
K úlohe 5.2 uznesenia číslo 30/2010
z 5.8.2010 Naďalej sledovať stav prípravy stavby „Termické zhodnocovanie
odpadu spoločnosti VAS Žilina – Mojšová Lúčka“ a priebežne informovať
poslancov na zasadnutiach OZ vystúpil
Ing. Michal Cvacho – zástupca starostu
a prečítal stanovisko obce k projektu
Termického zhodnocovania odpadu
spoločnosti VAS Žilina – Mojšová
Lúčka. Starosta obce vyzval poslancov
k diskusii o tomto bode. V diskusii
vystúpili všetci poslanci, starosta obce,
prednosta OcÚ a hlavný kontrolór
obce. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal
návrh uznesenia: Predseda návrhovej
komisie prečítal návrh uznesenia číslo
10/2011:
UZNESENIE č. 10/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.2.2011 k bodu Kontrola plnenia
uznesení.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Stanovisko obce k projektu Termického zhodnocovania odpadu
pokračovanie na str.4
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Spoločenská rubrika

Vojna

(údaje sú z obecnej matriky)

Žena nízka, chudá, škaredá.
Neveští nič dobré jej tvár bledá.
Jej tmavé oči krvou podliate,
hnev v nich už poznáme.

Narodili sa:
Dominik Bohačiak
Chiara Samcová
Martin Siska

17.2.2011
21.2.2011
3.3.2011

„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Hlas piskľavý, kvíliaci má,
s každým sa len zákerne hrá.
V hrdzavom brnení všetko zničí.
Keď príde medzi nás, len hrozivo pozerá
a syčí.
Žena len nemo pozerá vôkol seba,
komu by ešte odhryzla z posledného
chleba.
Pohľad má vražedný, zúrivý, boľavý.
Zakaždým, keď niečo zničí, sa jej uľaví.
Jej poslaním je vyhubiť ľud,
neznesie nikde pokoj ani kľud.
Zasýti sa len krvou,
túži byť tou najväčšou obludou!
Chce zničiť svet celý.
Zopárkrát sme sa už aj povraždiť chceli.
Na svete chce byť ona jedine,
v jej prítomnosti smrť nikoho neminie.
Anna Badurová, 9. A

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Rozália Gáborová
pani Angela Skorčíková
pani Alojzia Gáborová
pani Klementína Rizmanová
pán Anton Hošták
pani Mária Piovarčiová
pani Mária Trnková
pán Emil Akantis
pani Júlia Hajasová
pani Helena Barietová
pán František Pavlíček
pani Vincencia Zatraková
pani Filoména Verčíková
pani Žofia Šepešová
pani Anna Kapasná
pani Anna Salátová
pani Mária Kováčová
pani Mária Chabadová
pani Elena Pavlíčková
pani Hermína Ševčíková
pán Viktor Švec

91.
88.
88.
86.
84.
84.
83.
82.
81.
81.
79.
78.
76.
74.
74.
74.
73.
73.
73.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te 	 pani Hermína Akantisová
pani Jolana Piovarčiová
70-te 	 pán Karol Chovan
pán Vincent Šugár
pani Margita Cyprichová
	 pán František Badura
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude
prinesie radosť, lásku, šťastie!“

Odišli do večnosti:
foto: Miroslav Kuliha

pán Milan Jankov

* 21.3.1943

†26.2.2011

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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spoločnosti VAS Žilina – Mojšová
Lúčka zaslané na Ministerstvo
životného prostredia.
b) Poveruje
1. Starostu obce osobne predniesť
spolu so starostami dotknutých
obcí stanovisko k projektu Termického zhodnocovania odpadu
spoločnosti VAS Žilina – Mojšová Lúčka u ministra životného
prostredia.
c) Ukladá
1. Zorganizovať petíciu občanov
proti projektu Termického zhodnocovania odpadu spoločnosti
VAS Žilina – Mojšová Lúčka
Zodpovedný: Komisia životného prostredia
a verejného poriadku, poslanci obecného
zastupiteľstva
Termín:
Priebežne
Hlasovanie číslo 56 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 10/2011 Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 10/2011
Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce, aby pokračoval v prednesení
materiálu k bodu Kontrola plnenia
uznesení. Hlavný kontrolór predniesol
ostatné úlohy a poďakoval za pozornosť. V diskusii vystúpili: Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Marek
Tabaček, Ing. Patrik Miho, Miroslav
Williger a Jozef Rovňan. Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného úradu
predniesli svoje stanovisko. Starosta
obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 11/2011:
UZNESENIE č. 11/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.2.2011 k bodu Kontrola plnenia
uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení s OZ.
b) Ukladá
1. Predložiť správu o finančnom
stave firmy Obecný podnik služieb
Varín, s.r.o.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín:
Priebežne
Hlasovanie číslo 57 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 11/2011 Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 0 Obecne zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 11/2011
Bod rokovania číslo 7
Doplnenie členov do Rady školy za
zriaďovateľa
Starosta obce predniesol materiál
k bodu 7. Poslankyňa PaedDr. Emília
Surovcová ozrejmila poslancom, aké
právomoci má rada školy. Starosta
obce vyzval poslancov na diskusiu.
V diskusii vystúpili: Starosta obce, Mgr.
Karol Tichý, Ing. Vladimír Štefánik,
PaedDr. Emília Surovcová.
Hlavný kontrolór obce a prednosta
obecného úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal
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návrh uznesenia. Predseda návrhovej
komisie prečítal návrh uznesenia číslo
12/2011:
UZNESENIE č. 12/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, konaného dňa
24.2.2011 k bodu Doplnenie členov do
Rady školy za zriaďovateľa
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Odvoláva
1. Členov Rady školy pri ZŠ s MŠ O.
Štefku, ktorí boli delegovaní za
zriaďovateľa:•Ing. Karol Strásky,
•Janka Zaparaníková, •Mgr. Dalibor Mišura, •Ing. Patrik Miho
Hlasovanie číslo 58 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 12/2011 Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 12/2011
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 13/2011:
UZNESENIE č. 13/2011
z štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, konaného dňa
24.2.2011 k bodu Doplnenie členov do
Rady školy za zriaďovateľa
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Deleguje
1. Zástupcov zriaďovateľa do Rady
školy pri ZŠ s MŠ O. Štefku: •Miroslav Williger, •Mgr. Dalibor
Mišura, •Ing. Peter Málik, •Ing.
Mariana Bohačiaková
Hlasovanie číslo 59 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 13/2011 Hlasovanie: za: 6, proti: 1, zdržali sa: 4,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 13/2011
Bod rokovania číslo 8
Doplnenie členov do komisií Obecného zastupiteľstva
Starosta obce vyzval predsedov komisií, aby predniesli návrhy na členov
komisií. Predsedkyňa komisie Ľudmila
Porubčanská navrhla za členov Sociálnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne nasledujúcich členov:
•Mária Zelinová, •Mária Chovancová,
• PaedDr. Emília Surovcová, •Zuzana
Salátová
Hlasovanie číslo 60 Hlasovanie za
schválenie Márie Zelinovej, Mária Chovancovej, PaedDr. Emílie Surovcovej a
Zuzany Salátovej za členov Sociálnej
komisie pri Obecnom zastupiteľstve
vo Varíne. Hlasovanie: za: 10, proti:
0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1 Obecné
zastupiteľstvo prijalo návrh
Predseda komisie Marek Tabaček navrhol za členov Stavebnej komisie pri
Obecnom zastupiteľstve vo Varíne
nasledujúcich členov: •Ing. Michal
Cvacho, •Ing. Jozef Kabatier, •Ing.
Jozef Repáň, •Juraj Tabaček
Hlasovanie číslo 61 Hlasovanie za
schválenie Ing. Michala Cvachou, Ing.
Jozefa Kabatiera, Ing. Jozefa Repáňa
a Juraja Tabačka za členov Sociálnej
komisie pri Obecnom zastupiteľstve
vo Varíne. Hlasovanie: za: 10, proti:
0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1 Obecné
zastupiteľstvo prijalo návrh
Predseda komisie Ing. Michal Cvacho
navrhol za členov Finančnej komisie

pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne
nasledujúcich členov: •Ing. Marián
Androvič, •Ľubomír Sečkár, •Mgr.
Alena Šimlíková, •Ľudmila Porubčanská, ml.
Hlasovanie číslo 62 Hlasovanie za
schválenie Ing. Mariána Androviča, Ľubomíra Sečkára, Mgr. Aleny Šimlíkovej
a Ľudmile Porubčanskej, ml. za členov
Finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne. Hlasovanie: za:
10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo návrh
Predseda komisie Ing. Vladimír Štefánik navrhol za členov Komisie životného prostredia a verejného poriadku
pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne
nasledujúcich členov:, •Štefan Porubčanský, •Ján Kardoš, •Ing. Milena
Košturiaková, •Štefan Noga
Hlasovanie číslo 63 Hlasovanie za
schválenie Štefana Porubčanského, Jána
Kardoša, Ing. Mileny Košturiakovej a
Štefana Nogu za členov Komisie životného prostredia a verejného poriadku
pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne.
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 1 Obecne zastupiteľstvo
prijalo návrh
Predseda komisie PaedDr. Emília Surovcová navrhla za členov Komisie
školstva, kultúry, mládeže a športu pri
Obecnom zastupiteľstve vo Varíne nasledujúcich členov:•Mgr. Karol Tichý,
•Mgr. Mariana Bohačiaková, •Jana
Zaparaníková, •Katarína Schmidtová,
•Jozef Ďugel, •Peter Beniač, •Martin
Lopušan
Hlasovanie číslo 64 Hlasovanie za
schválenie Mgr. Karola Tichého, Mgr.
Mariany Bohačiakovej, Jany Zaparaníkovej, Kataríny Schmidtovej, Jozefa
Ďugla, Petra Beniača a Martina Lopušana za členov Komisie školstva, kultúry,
mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne. Hlasovanie: za:
10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1
Obecne zastupiteľstvo prijalo návrh
Predseda komisie Mgr. Karol Tichý
navrhol za členov Bytovej komisie pri
Obecnom zastupiteľstve vo Varíne
nasledujúcich členov:, •Ľudmila Porubčanská, •Ing. Jozef Kabatier, •Ľubomír
Sečkár, •Ján Hodoň
Hlasovanie číslo 65 Hlasovanie za
schválenie Ľudmily Porubčanskej, Ing.
Jozefa Kabatiera, Ľubomíra Sečkára a
Jána Hodoňa za členov Bytovej komisie
pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne.
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 1 Obecne zastupiteľstvo
prijalo návrh
Hlavný kontrolór obce a prednosta
obecného úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal
návrh uznesenia. Predseda návrhovej
komisie prečítal návrh uznesenia číslo
14/2011:
UZNESENIE č. 14/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, konaného dňa
24.2.2011 k bodu Doplnenie členov do
komisií Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Deleguje

1.

Do Sociálnej komisie pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne nasledovných členov: •Mária Zelinová,
•Mária Chovancová, •PaedDr.
Emília Surovcová, •Zuzana Salátová
2. Do Stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne
nasledovných členov:•Ing. Michal
Cvacho, •Ing. Jozef Kabatier, •Ing.
Jozef Repáň, •Juraj Tabaček
3. Do Finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne
nasledovných členov:•Ing. Marián Androvič, •Ľubomír Sečkár,
•Mgr. Alena Šimlíková, •Ľudmila
Porubčanská, ml.
4. Do Komisie životného prostredia
a verejného poriadku pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne nasledovných členov:•Štefan Porubčanský,
•Ján Kardoš, •Ing. Milena Košturiaková, •Štefan Noga
5. Do Komisie školstva, kultúry,
mládeže a športu pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne nasledovných členov:•Mgr. Karol Tichý, •Mgr. Mariana Bohačiaková,
•Jana Zaparaníková, •Katarina
Schmidtová, •Jozef Ďugel, •Peter
Beniač, •Martin Lopušan
6. Do Bytovej komisie pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne nasledovných členov:•Ľudmila Porubčanskám, •Ing. Jozef Kabatier,
•Ľubomír Sečkár, •Ján Hodoň
Hlasovanie číslo 66 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 14/2011 Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 1 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 14/2011
Bod rokovania číslo 9
Stránka Obce Varín
Starosta obce požiadal predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu, aby predniesol materiál.
Prednosta OcÚ predniesol materiál
k bodu rokovania číslo 9 a oznámil, že
z dôvodu zaneprázdnenia nemôže ďalej
vykonávať administráciu knihy návštev
na internetovej stránke obce Varín.
Hlavný kontrolór obce a prednosta
obecného úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal
návrh uznesenia. Predseda návrhovej
komisie prečítal návrh uznesenia číslo
15/2011:
UZNESENIE č. 15/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, konaného dňa
24.2.2011 k bodu Stránka obce Varín
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Z dôvodu zosúladenia obecnej
stránky so zákonom 275/2006 o
informačných systémoch verejnej
správy, schvaľuje pozastavenie
niektorých časti obecnej stránky.
Hlasovanie číslo 67 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 15/2011 Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 15/2011

Varínčan
Bod rokovania číslo 10
Prenájmom a úprava priestorov
1. Slovenská pošta
Starosta obce predniesol materiál k bodu rokovania číslo 10, časť 1
a otvoril diskusiu. V diskusii vystúpili:
Starosta obce, Peter Rybár, prednosta
OcÚ, Ing. Vladimír Štefánik, Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Michal Cvacho Hlavný
kontrolór obce a prednosta obecného
úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 16/2011:
UZNESENIE č. 16/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, konaného dňa
24.2.2011 k bodu Prenájmom a úprava
priestorov
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. 	 Žiadosť spolumajiteľa budovy na
adrese Jozefa Martinčeka 131, 013
03 Varín
b) Súhlasí
1. Ako podielový spoluvlastník nehnuteľnosti (stavby) - viacúčelová budova
súpisné č. 131 nachádzajúca sa na ul.
J. Martinčeka č. 131, Varín, postavená
na parcelnom čísle 404/3 zapísanej
na LV č. 2150, kat. úz. Varín, ktorú
máme v podielovom spoluvlastníctve
nasledovne:
• Obec Varín so spoluvlastníckym
podielom o veľkosti 9/25.
• COOP Jednota Žilina, Spotrebné
družstvo, Predmestská 71, 010 01 Žilina, so spoluvlastníckym podielom
o veľkosti 9/25
• Slovenská pošta, a.s., Partizánska
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, so
spoluvlastníckym podielom o veľkosti
7/25C súhlasíme s prenájmom vyššie
označenej nehnuteľnosti v jej časti
o výmere 121,32 m2 podlahovej plochy, ktorá sa nachádza na prízemí
tejto nehnuteľnosti a to na základe
nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi
spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. ako
nájomcom a Slovenská pošta, a.s. ako
prenajímateľ, ktorá tvorí prílohu tohto
súhlasu. Zároveň potvrdzujeme, že si
nebudeme uplatňovať voči nájomcovi
žiadne nároky plynúce z tohto nájomného vzťahu.
c) Ukladá
1. Zaslať súhlasné stanovisko Slovenskej pošte.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín:
Do najbližšieho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie číslo 68 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 16/2011 Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 16/2011
2. COOP jednota
Starosta obce predniesol materiál k bodu
rokovania číslo 10, časť 2 a otvoril diskusiu. V diskusii vystúpili: starosta
obce, Ing. Vladimír Štefánik, Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Michal Cvacho. Hlavný
kontrolór obce a prednosta obecného
úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej
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komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 17/2011:
UZNESENIE č. 17/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, konaného dňa
24.2.2011 k bodu Prenájmom a úprava
priestorov
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť spolumajiteľa budovy na
adrese Jozefa Martinčeka 131, 013
03 Varín o osamostatnenie rozvodov vykurovania, ktoré vykoná
žiadateľ na vlastné náklady.
b) Ukladá
1. Vyvolať jednanie so spolumajiteľmi a vypracovať predbežnú
finančnú analýzu komplexnej rekonštrukcie vykurovania.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín:
Do najbližšieho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie číslo 69 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 17/2011 Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 17/2011
3. MiPe Plast, s.r.o.
Prednosta OcÚ oznámil, že 24.2.2011
o 13:50 žiadateľ oznámil, že stratil
záujem o prenájom priestorov na ktoré
si podával žiadosť.
Bod rokovania číslo 11
Rôzne
1. Zmena rokovacieho poriadku –
informácia
Starosta obce predniesol materiál k bodu rokovania číslo 11, časť 1
a otvoril diskusiu. V diskusii vystúpili:
starosta obce, Ing. Jozef Kabatier, Ing.
Michal Cvacho, prednosta OcÚ.
2. Rolety v učebni informatiky v ZŠ
s MŠ OŠ
Starosta obce predniesol materiál k bodu rokovania číslo 11, časť 2
a otvoril diskusiu. V diskusii vystúpili:
starosta obce, PaedDr. Emília Surovcová, Ľudmila Porubčanská, Mgr. Karol
Tichý.
3. Žiadosť o vybudovanie verejného
osvetlenia
Starosta obce predniesol materiál
k bodu rokovania číslo 11, časť 3, oznámil aké sú problémy v ZŠ s MŠ O.
Štefku a otvoril diskusiu. V diskusii
vystúpili: starosta obce, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier. Hlavný
kontrolór obce a prednosta obecného
úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby prečítal návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 18/2011:
UZNESENIE č. 18/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne konaného
dňa 24.2.2011 k bodu Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Zakúpenie roliet do učebne informatiky v ZŠ s MŠ OŠ v počte 6
ks.
2. Vybudovanie verejného osvetlenia
na ulici Kpt. Ladislava Pfliegla

b)
1.

Berie na vedomie
Prehľad podielu hlasov potrebných na schválenie rôznych typov
rozhodnutí obecného zastupiteľstva
c) Ukladá
1. Požiadať minimálne 3 firmy o zaslanie cenových ponúk na výber
roliet do učebne informatiky v ZŠ
s MŠ OŠ v počte 6 ks a vybrať
ponuku s najvýhodnejšou cenou.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín:
Do najbližšieho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie číslo 70 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 18/2011 Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 18/2011
Ďalšie časti bodu rôzne predložil hlavný kontrolór obce.
4. Plán kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce predniesol svoj
plán kontrolnej činnosti. Starosta obce
otvoril diskusiu. V diskusii vystúpili:
hlavný kontrolór obce, JUDr. Peter
Rybár, prednosta OcÚ Starosta obce
požiadal predsedu návrhovej komisie,
aby prečítal návrh uznesenia. Predseda
návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia číslo 19/2011:
UZNESENIE č. 19/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne konaného
dňa 24.2.2011 k bodu Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce s nasledujúcimi
bodmi:
• Kontrola hospodárenia s majetkom
obce – inventarizácia.
• Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – priebežne.
• Kontrola platenia nájomného nájomníkmi v nájomných bytoch.
• Kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle zákona č.
152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 242/1998 Z.z. o petičnom
práve.
• Kontrola výdavkov a finančných
operácií obce za II. polrok 2010 na
úseku tovarov a služieb.
• Kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov.
• Kontrola nakladania s finančnými
prostriedkami v oblasti sociálnych
vecí.
• Kontrola realizovania správnych
a priestupkových konaní v zmysle
zákona č. 71/1996 Z.z. o správnom
konaní, zákona č. 219/1996 Z.z.
doplneného zákonom č. 214/2009
Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a zákona
č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch.
Hlasovanie číslo 71 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 19/2011 Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 19/2011
5. Predĺženie nájmu stávkovej kancelárie
Hlavný kontrolór obce predniesol materiál. Starosta obce otvoril diskusiu.

V diskusii vystúpili: hlavný kontrolór
obce, JUDr. Peter Rybár, Ing. Michal
Cvacho, prednosta OcU, Ing. Jozef
Kabatier. Starosta obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal
návrh uznesenia. Predseda návrhovej
komisie prečítal návrh uznesenia číslo
20/2011:
UZNESENIE č. 20/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne konaného
dňa 24.2.2011 k bodu Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Predĺženie doby umiestnenia prevádzky stávkovej kancelárie FORTUNA SK, a.s., Karpatská 23, 811
05 Bratislava v reštaurácií AMFORA, Námestie sv. Floriána 347, 013
03 Varín na dobu od 1.4.2011 do
31.3.2012 s možnosťou požiadania
o predĺženie stanovenej doby.
Hlasovanie číslo 72 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 20/2011 Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 20/2011
6. Navýšenie ceny za opravu strechy
Starosta obce oznámil, že cena na opravu strechy obecnej budovy na ulici
Fatranská 1060 (Bajovec), ktorá bola
schvaľované na uznesením 2/2011 je
potrebné navýšiť o 1702,82 euro čo
predstavuje DPH. V diskusii vystúpili:
Ing. Jozef Kabatier, Ing. Michal Cvacho,
starosta obce. Starosta obce požiadal
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia
číslo 20/2011:
UZNESENIE č. 21/2011
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne konaného
dňa 24.2.2011 k bodu Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Navýšenie investície na rekonštrukciu strechy obecnej budovy
na ulici Fatranská 1060 (Bajovec)
vo výške 1702,82 euro čo predstavuje DPH.
Hlasovanie číslo 73 Hlasovanie za
schválenie uznesenia č. 21/2011 Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 21/2011
Bod rokovania číslo 7
Záver
Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť
a ukončil tretie zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
Zapísal: Ing. Patrik Miho
Ing. Patrik Miho prednosta obecného úradu
Miroslav Williger starosta obce
Overovatelia zápisnice: Štefan Noga,
Ľudmila Porubčanská
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Varínčan

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
2/2011

Obec Varín v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods.
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle
zákona NR SR č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní, vydáva pre územie
obce nasledovné

2.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VARÍN 2/2011
o podmienkach prideľovania nájomných bytov
a podmienkach nájmu v bytových domoch vo
vlastníctve Obce Varín.

(2)

§1 Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje
podmienky evidencie žiadostí, prideľovania,
nájmu a správy nájomných bytov obstaraných
s použitím verejných prostriedkov na účely
podpory sociálneho bývania. Sociálne bývanie
je bývanie obstarané s použitím verejných
prostriedkov určené na primerané a ľudsky
dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením
a spĺňajú podmienky zákona č. 443/2010 Z.z.
z 26.októbra o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní.
(2) Obec Varín zabezpečuje správu bytových
domov, prenajímanie bytov, určovanie výšky
nájomného a rieši všetky právne vzťahy vyplývajúce z nájmu bytov podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona
č.182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
(3) Obec vedie evidenciu žiadostí o pridelenie bytov do nájmu, posudzuje splnenie podmienok
na pridelenie nájomných bytov podľa platných
právnych predpisov a uzatvára zmluvy o
nájme bytov.
(4) Obec zabezpečuje, aby nájomné byty obstarané
s použitím verejných prostriedkov na účely
podpory sociálneho bývania, boli využívané
na nájom počas 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.
§2 Maximálny príjem
(1) Na základe ustanovení zákona č. 443/2010
Z.z.1 môže byť maximálny príjem:
a) žiadateľa o nájomný byt, resp. spoločný príjem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, za
predchádzajúci kalendárny rok nemôže byť
vyšší ako trojnásobok životného minima. Pri
opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy, opakovanom prenájme nájomného bytu, nemôže
byť príjem vyšší ako triapolnásobok životného
minima.
b) domácnosti za predchádzajúci kalendárny
rok, najviac vo výške štvornásobku životného
minima môže byť v týchto prípadoch:
1. ak členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím
1 Základné ustanovenia o podmienkach a rozsahu sociálneho
bývania a uzavieraní nájomných zmlúv sú uvedené explicitne
v Zákone č.443/2010 Z.z. a to najmä v paragrafoch: § 11
Podmienky na poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného
bytu, § 12 Nájomná zmluva, § 21 Sociálne bývanie, § 22
Podmienky a rozsah sociálneho bývania v byte, § 24 ods. 2
Prechodné ustanovenia

3.

a)
b)
(3)
(4)

ak ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom
ak aspoň jeden člen tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie,
kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce,
ale len v 10 % obstarávaných nájomných bytov.
Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy
podľa odseku 3 môže žiadateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v
domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31.
decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného
bytu
nie je vyšší ako triapolnásobok životného
minima domácnosti oprávnenej osoby podľa
§ 22 ods. 3 písm. a) zákona č. 443/2010 Z.z.
nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného
minima domácnosti oprávnenej osoby podľa
§ 22 ods. 3 písm. b) zákona č. 443/2010 Z.z.
Životné minimum sa vypočítava zo súm
životného minima platných k 31.decembru
predchádzajúceho roku.
Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve
môže byť najviac tri roky okrem prípadov
uvedených v § 12 odst.2 zákona č. 443/2010
Z.z.

§3 Podávanie žiadosti
(1) Žiadosť si podávajú občania vo veku nad 18
rokov na obecný úrad, ktorý vedie evidenciu
v zmysle platných právnych predpisov.
(2) Žiadatelia - občania a rodiny s deťmi k žiadosti
prikladajú potvrdenia, ktorými preukazujú
splnenie podmienok podľa Zákona č.443/2010
Z.z. a podmienok uvedených v tomto Všeobecne záväznom nariadení.
§4 Prideľovanie bytov
(1) O pridelení bytu rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh Bytovej komisie , ktorá
posudzuje splnenie podmienok žiadateľov na
uzavretie nájomnej zmluvy.
(2) Nájomné zmluvy uzatvára obec Varín a podpisuje starosta obce Varín.
§5 Kritéria na pridelenie bytu
(1) Pri rozhodovaní o plnení podmienok na
pridelenie bytu sa v obci Varín skúmajú a
vyhodnocujú najmä nasledovné kritéria:
a) naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, pričom sa skúmajú súčasné bytové aj majetkové
pomery, počet maloletých detí, rod. stav a iné
sociálne kritéria,
b) domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným
dieťaťom
c) ak členom domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (vyjadrenie odborného
lekára),
d) preukaz ZŤP, ZŤP/S, invalidný dôchodok (§
22 odst.3, písm.b/1 zákona č.443/2010 Z.z.)
e) dodržiavanie zásad dobrých mravov a medziľudských vzťahov
f) dátum podania žiadosti
g) finančné možnosti splácania nájomného

h) iné dôvody hodné osobitného zreteľa  
(2) Ak bude na požadovaný byt viac žiadostí,
poradie prednosť pri uzatvorení nájomnej
zmluvy je nasledovná:
a) občania s trvalým bydliskom v obci Varín,
ktorý majú maloleté deťmi.
b) občania z Varína bývajúci mimo obce, ktorý
majú maloleté deťmi.
c) občania s trvalým bydliskom v obci Varín,
ktorý nemajú deťmi.
d) občania z Varína bývajúci mimo obce, ktorý
nemajú deťmi.
e) občania z okolia.
(3) Nájomný byt nie je možné prideliť žiadateľovi, ak voči nemu alebo niektorému členovi
domácnosti obec alebo ňou zriadená alebo
založená organizácia eviduje pohľadávku po
lehote splatnosti.
(4) Občania a spolubývajúce osoby v spoločnej domácnosti, ktorým bol pridelený nájomný byt
na dlhšie obdobie ako jeden rok, sú povinní
prihlásiť sa na trvalý pobyt v obci.  
(5) Kritéria prideľovania bytov sa posudzujú vo
vzájomnej súvislosti.
§6 Ďalšie podmienky nájmu bytov
(1) Ak žiadateľ odmietne pridelený byt, nemá
nárok na pridelenie ďalšieho bytu, jeho žiadosť sa vyradí z evidencie a považuje sa za
vybavenú.
§7 Finančná zábezpeka
(1) Každý nový nájomca nájomného bytu pred
podpisom nájomnej zmluvy uhrádza na účet
obce podľa §12 ods.7 finančnú zábezpeku maximálne vo výške šesťmesačného nájomného.
(2) Finančné prostriedky v rámci finančnej zábezpeky od nájomcov nájomných bytov obec
vedie na osobitnom účte zriadenom na tento
účel v banke a samostatnej analytickej dokumentácii  na nájomný bytový dom.
(3) Finančnú zábezpeku zúčtuje obecný úrad
nájomcovi po skončení nájmu bytu a zvyšnú
sumu s prípadnými výnosmi z úrokov do výšky jednej polovice z úrokovej sadzby, vyplatí
predchádzajúcemu nájomcovi do 30 dní, po
vyprataní bytu a komisionálnom odovzdaní
bytu resp. doručení dodávateľských faktúr za
plnenia spojené s užívaním bytu.
§8 Úhrady a odpočty z finančnej zábezpeky
súvisiace s užívaním nájomného bytu
(1) Úhrady za poškodenie spoločných priestorov
a spoločných zariadení bytového domu počas
nájomného vzťahu s individuálnou aj spoločnou kolektívnou zodpovednosťou.
(2) Úhrady za opravy a práce, ktorými sa byt
pri skončení nájomného vzťahu uvedie do
pôvodného stavu s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie.
(3) Úhrady za nezaplatené nájomné a nezaplatené služby spojené s užívaním bytu v rámci
záverečného vyúčtovania pri skončení nájmu
bytu.
(4) Iné úhrady, ktoré priamo súvisia s užívaním
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a bytu a správou bytového domu, po prejednaní a súhlase obecného zastupiteľstva.
(5) V mimoriadnych odôvodnených prípadoch
na základe písomnej žiadosti nájomcu počas
nájomného vzťahu, možnosť odpočtu za neuhradený nájom bytu najviac za 1-2 mesiace,
po súhlase starostu obce.
§9 Nájomná zmluva
(1) Obsahové náležitosti nájomnej zmluvy upravuje Občiansky zákonník a zákon č. 443/2010
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní.
(2) Zmluva o nájme bytu na dobu určitú podpíše
prenajímateľ po preukázaní úhrady finančnej
zábezpeky nájomcom bytu v stanovenej výške.
(3) O uzavretie novej zmluvy resp. predĺženie
nájomnej zmluvy musí nájomca požiadať
písomne  doručením žiadosti na obecný úrad,
najmenej mesiac pred uplynutím nájmu   na
dobu určitú, s doloženými potvrdeniami
o príjmoch žiadateľa a členov domácnosti za
predchádzajúci kalendárny rok.
§10 Nájom a preddavky na služby
(1) Výška ročného nájmu sa určí dohodou na
základe podmienok stanovených v zákone
č.443/2010 Z.z., zmluve s MDVRR SR resp.
MVaRR SR o poskytnutí dotácie na obstaranie
nájomných bytov a podľa platných cenových
predpisov a to najmä Opatrenia Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 23.apríla 2008
č.01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov, po
schválení obecným zastupiteľstvom.
(2) Maximálna cena ročného nájmu bytov sa podľa uvedeného Opatrenia MF  určuje vo výške  
5% z obstarávacej ceny bytu.
(3) Obstarávacia cena bytu sa  vypočíta podľa záverečnej rekapitulácie v rámci Ekonomického
a nákladového listu výstavby  bytového domu,
vrátane ceny projektovej dokumentácie a ceny
inžinierskych činností súvisiacich s prípravou
a zhotovením stavby bytového domu.
(4) Výška mesačného nájmu a preddavkov na
služby sa uvedie v Evidenčnom liste bytu,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej
zmluvy.
§11 Fond prevádzky, údržby a opráv
(1) Obec v zmysle § 18 Zákona č.443/2010 Z.z.
tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne
minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu, vrátane povinnosti
obce zabezpečiť užívaniaschopnosť bytu
a jeho vybavenia podľa podmienok zmluvy
o poskytnutí dotácie z MDVRR SR resp. právneho predchodcu MVRR SR, po dobu min. 30
rokov.
§12 Zánik a ukončenie nájmu
(1) Pre zánik nájmu platia všeobecné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
(2) Nájomca môže vypovedať nájom bez uvedenia
dôvodu. Po vzájomnej dohode je výpovedná
lehota zo strany nájomcu 1-mesačná s platnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.
(3) Ak nájomca bytu nezaplatí nájomné a úhrady
spojené s užívaním bytu za viac ako  tri mesiace, napriek písomnej výzve s dohodnutou
náhradnou lehotou na úhradu nájomného, je
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(4)

(5)

(6)

(7)

to dôvod na ukončenie nájomného vzťahu, bez
nároku na zabezpečenie bytovej náhrady.
Ak nájomca alebo ten, kto je členom jeho
domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt,
jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo
spoločné zariadenia v dome alebo sústavne
narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov,
ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré
mravy v bytovom dome, obec môže vypovedať nájom bytu, bez nároku na zabezpečenie
bytovej náhrady (§ 711 ods. 1 písm. c) Občianskeho .zákonníka).
Uplynutím dohodnutej doby nájmu, ak sa
účastníci nedohodnú inak, nájomný vzťah
skončí a nájomca je povinný nájomný byt vypratať a komisionálne s príslušnou zápisnicou
odovzdať v posledný deň trvania nájomného
vzťahu bez nároku na zabezpečenie bytovej
náhrady.
Nájomca je povinný dňom skončenia nájmu
odovzdať prenajímateľovi byt v stave, v akom
ho prevzal a nanovo ho vymaľovať. V opačnom prípade je povinný uhradiť prenajímateľovi náklady na tie opravy a práce, ktorými
sa byt uvedie do stavu v akom ho nájomca
prevzal.
Po zániku nájmu dohodnutého na určitý čas
(nájom na dobu určitú) nemá nájomca právo
na bytovú náhradu. Užívanie nájomného

bytu bez písomnej úpravy nájomného vzťahu
sa bude kvalifikovať ako užívanie bez právneho titulu, pričom takýto stav zakladá obci
právo podať žalobu o vypratanie bytu, ako aj
domáhať sa neoprávneného, bezdôvodného
obohatenia.
(8) Prenajímateľ po skončení nájmu nehradí
nájomcovi náklady na stavebné úpravy a iné
zmeny, ktoré nájomca v byte vykonal, ani hodnotu toho o čo sa prípadne kvalita a vybavenie
bytu zlepšili, a to ani vtedy, ak prenajímateľ
od nájomcu vyžaduje, aby byt uviedol do
pôvodného stavu.
§13 Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa:
1. VZN č. 1/2007 o podmienkach a kritériách
prideľovania bytov v bytových domoch vo
vlastníctve Obce Varín
§14 Záverečné ustanovenia
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením
na úradnej tabuli v obci Varín dňa 16.3.2011.
(3) Obecného zastupiteľstva obce Varín schválilo
toto VZN dňa 31.3.2011.
(4) Toto VZN nadobudlo platnosť dňa 1.4.2011.
(5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 20.4.2011.
Miroslav Williger starosta obce

Obec Varín v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so  zákonom 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 vydáva
DODATOK číslo 2
k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Varín číslo 3/2009
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych
služieb, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob určenia úhrady a platenie úhrady.
Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Varín č.3/2009
Výška úhrady klientov za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych
služieb Charitný dom Alžbetinum.
Poskytované sociálne služby
ubytovanie
Stravovanie - racionálna
- diabetická
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
ďalšie a iné činnosti

Úhrada/deň
2,60 €
4,35 €
4,68 €
2,43 €
0,35 €

Ekonomický oprávnené náklady v roku 2010 v zmysle § 72 ods.5 zákona NR SR  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 súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
Celkové ekonomický oprávnené
náklady
190 459,47 €

Ekonomický oprávnené náklady na
klienta / rok
7 935,81 €

Ekonomický oprávnené náklady na
klienta / mesiac
661,32 €

Ekonomický oprávnené náklady na
klienta/ deň
21,75 €

Priemerná úhrada
klienta / deň
8,97 €

Príspevok zo samosprávy na klienta
/ deň / mesiac
12,78 € / 388,51 €

Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci Varín dňa 16.3.2011. Obecného zastupiteľstva obce Varín schválilo toto VZN dňa 31.3.2011. Toto VZN nadobudlo platnosť dňa 1.4.2011. Toto
VZN nadobúda účinnosť dňa 15.4.2011.
Miroslav Williger starosta obce
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Veľká noc

„Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do
skončenia sveta.“
Mt 28,20

L

áska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej
nedele, nech nás posilní a naplní pokojom a dôverou.

„Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí
svoj život za ovce.“
Jn 10:11

N

ech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je
vždy s nami a medzi nami!

P

lesaj všetko stvorenie, dnes vstal z mŕtvych tvoj
Pán, prestalo už smútenie.

„Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa
bude žiť na veky.“
Jn 11:25

R

adujte sa, ó kresťania, v srdciach Vašich plesajte.
Z mŕtvych povstal náš Spasiteľ aleluja spievajte.

Varínčan
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V

zkriesený Pán nech je ti sám
radosti zdrojom v živote tvojom.

S

tudená vodička, farebné vajíčka, koláčik makový, korbáčik vŕbový. Dobrej šunky, mnoho
vajec, k tomu ešte chleba krajec.

S

mutné výročie ukrižovania
nášho Spasiteľa Ježiša Krista
a radosť z jeho zmŕtvychvstania
nám ostala v nádeji večnej slávy,
že sa stretneme s našimi drahými zosnulými
v kráľovstve nášho Otca.

K

dy.

novej jari veľa sily, aby ste vy dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohofoto: Miroslav Kuliha

N

a stole bahniatka a veľké dobroty,
príde i láska , vykroč jej oproti!
Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné,
veď patria každému sú predsa veľkonočné.
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Noc v knižnici
Z titulu marca – mesiaca knihy pripravilo
Miestne kultúrne stredisko Varín pre detských
čitateľov podujatie, ktoré má deťom ešte viac
priblížiť a obľúbiť si   knihy a knižnicu.
Jedenkrát do roka majú varínske deti možnosť
stráviť v knižnici nielen večer, ale celú noc.
V tomto roku bolo opäť pre ne okrem čítania
kníh pripravených viacero aktivít. Vyskúšali si
orientáciu v knižnici hľadaním určenej knihy,  
zručnosť si mohli vyskúšať na modelovaní balónikov, maľovaní, no asi najatraktívnejšou bolo
hľadanie   pokladu. Hoci možností na ukrytie
pokladu nebolo veľa, deti sa dosť   „zapotili“,
kým ho našli.
Dlho do noci im trvalo kým zaspali, a tak ráno  
po odchode z knižnice pokračovali v spánku
už doma.

Zo života varínskych hasičov
Zvyky si zachováme...
Ako sme už informovali v mesačníku Varínčan č.1.,tohto roku sa neuskutočnil tradičný
pochod  masiek našou obcou z dôvodu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice.
Pre zachovanie zvykov sme však v sobotu
5.marca 2011 v kinosále MKS Varín zorganizovali „fašiangovú zábavu“ spojenú s pochovávaním basy.
Touto cestou ďakujeme pánovi farárovi Daliborovi Mišurovi, ktorý nám pri symbolickom
obrade pomáhala naše poďakovanie patrí aj
našim najstarším  aktívnym členom - p.Adamovi
Kapasnému a p.Rudolfovi Cvachovi.
Spoločne s prítomnými Varínčanmi sme pochovali basu a rozlúčili sa s obdobím fašiangov.
O polnoci sme vylosovali tombolu a zábava
pokračovala až do skorého rána.
Za pomoc pri zabezpečení občerstvenia
ďakujeme sl.Adrei a p.Vladimírovi Rozenbergovcom.
Ceny do tomboly venovali:
Obuv Fatra-Edita Bulejčíková
MO MS- Emília Cvachová
Teby-textil Varín
Javor-Michal Rendek

Alon-Alena Ondrušová
Elekto AB-Anna Buchtová
Predajňa mäso -Vilma Ondrušová
Kvetinárstvo-Katarína Kubíková
Dekora-Čepelová Emília
Lekáreň-Lenka Ticháková
Vinotéka. Miriam Fujdiaková
Impulse-Helena Lovásová
Auto-Moto-Raj
Zelenina-Danka Jánošíková
Ketinárstvo-Janka
Semko-Irenka Šimlíková
Kozmetika Viktória-Mária Janošková
Kaderníctvo Alen-Alena Poliaková
Potraviny Koruna-Varín
Boma- Ján Bobáň
Cyklosport-Patrik Miho
Práčovňa Varín
Obecný úrad Varín
Veterinárny lekár MVDr.Peter Priputen
Rodina Rozenbergová
Predaj sudového vína Mojš-Zenka Milová
Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme.
Z dôvodu konania celoslovenskej hasičskej
púte v Rajeckej Lesnej, ktorá v tomto roku bude
v nedeľu 1. mája, sa každoročná svätá omša
pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna
hasičov uskutoční už v sobotu  30.apríla o 16.00
hodine na Nám. Sv. Floriána. V prípade nepriaznivého počasia vo farskom kostole Najsvätejšej
Trojice.

Matičné okienko
Miestny odbor Matice slovenskej pozýva všetkých záujemcov na veľkonočný výstup pod Suchý.
Zraz bude v pondelok 25.apríla o 10.00 hod. pri moste za kostolom. Záujemcovia majú možnosť
odviezť sa mikrobusom po rampu Pod Jedľovinou.
Tešíme sa na vás!
Emília Cvachová, predsedníčka MO-MS

Varínčan
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Úspechy varínskeho centra voľného času
Mažoretky
z CVČ Varín
opäť na stupni
víťazov

Dňa 12. 3. 2011 sa konal I. ročník medzinárodnej
nepostupovej súťaže mažoretiek vo formáciách
baton - palička a pom pon - strapce v meste
Litovel v Českej republike. Zúčastnilo sa jej 41
súťažných skupín z Čiech a Slovenska. Naše
Centrum voľného času vo Varíne reprezentovalo
20 dievčat pod vedením umeleckej vedúcej  Mgr
.Lucky Michálkovej. Dievčatá tvrdo trénovali,  
zabojovali a boli úspešné! Veď získali dve zlaté
medaily a jednu striebornú medailu v kategóriách BATON JUNIOR 1.miesto, BATON
SENIOR 2.miesto a POM PON SENIOR 1.miesto.
Dievčatám srdečne gratulujem a držím palce
na najbližšej súťaži, ktorá ich čaká už 2.4. 2011
v Ostrave – Porube.

Prvý aprílový víkend, konkrétne 2.4. 2011 sa deti z CVČ vo Varíne zúčastnili hneď dvoch súťa-

ží. A to na Tanečnom festivale pod Straníkom „trápili“ svoje telá HIP HOPÉRI pod vedením lektorky
Mirky Košútovej v dvoch kategóriách – scénický tanec a showdance s vynikajúcim výsledkom: dve
PRVÉ MIESTA a dokonca získali aj cenu poroty Za celkový umelecký dojem. V tom istom čase sa na
Technickej univerzite v Ostrave – Porube na súťaži STARS CUP 2011 „potili“ aj mažoretky CVČ, ktoré
trénuje Lucka Michálková. Tu v konkurencii 94 prihlásených klubov   sa v kategórii pom pom junior
umiestnili na DRUHOM a PIATOM MIESTE a v kategórii baton na ŠTVRTOM MIESTE.
Na všetky tieto dievčatá som nesmierne pyšná, k úspechu im zo srdca gratulujem a pevne verím,
že tieto umiestnenia neboli ich posledné, veď tvrdá práca a zmysluplne využitý voľný čas prinesie
radosť nielen dievčatám a ich rodičom ale aj všetkým okolo.
Mgr. Mariana Bohačiaková

Návšteva kynologického krúžku z CVČ v ZŠ a MŠ Krasňany, MŠ Dolná Tižina a MŠ Varín

Dôvodom našej návštevy bolo ukázať deťom, s akými psíkmi pracuje náš záujmový útvar v CVČ vo
Varíne. Tiež sme chceli ukázať aspoň kúsok z činnosti, ktorú robíme v našom krúžku  a niečo užitočné aj deti naučiť. Konkrétne, ako sa správať k svojmu psíkovi – to väčšina detí pozná, no nemenej
dôležité je vedieť ako sa správať k cudziemu psovi. Veď takého psa môžeme stretnúť na ulici, na
lúke, na ihrisku, u kamaráta vo dvore...
My sme deťom predviedli niekoľko modelových situácii ako sa správať  a potom si to niektorí dobrovoľníci aj vyskúšali. Stretnutie so psíkmi sa deťom veľmi páčilo a my veríme, že toto stretnutie
nebolo naše posledné.
Róbert Androvič lektor z.ú.
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Škola informuje
Valentín na
škole

14. februára, na sviatok sv. Valentína , si vždy
spomenieme na človeka, ktorého máme radi.
Darujeme mu malý darček alebo pošleme milú
„Valentínku“, pozdrav, ktorý sa posiela len na
Valentína.
Preto sme aj na našej škole pripravili akciu
s názvom Valentín na škole. Začali sme výzdobou – na chodbe sme pripravili nástenku a do
schránky mohli žiaci dať „ Valentínku“ pre svojho kamaráta alebo kamarátku. Muselo byť na nej
meno a trieda, aby naše „valentínske poštárky“
vedeli, komu majú pozdrav odovzdať.  Relácia
v školskom rozhlase nám objasnila históriu
oslavy tohto obľúbeného sviatku.
Žiačky 9.B

Už sa stalo tradíciou že najlepší speváci , speváčky a inštrumentalisti našej školy si „merajú“
svoje sily v umeleckej súťaži Slávik školy. Tento
rok nebol rok výnimkou. Súťaže sa zúčastnilo
veľké množstvo detí - nielen súťažiacich ,ale i
divákov.
Slávik školy 2011 sa uskutočnil dňa 16.marca
2011 v priestoroch triedy 4.B v našej základnej
škole. Do poroty zasadli skúsené pani učiteľky
z našej školy- Mgr.Tropková, Mgr.Synáková,
Mgr.Smolková.
Súťaž bola určená žiakom 1.-4.ročníka. Žiaci a
inštrumentalisti v hre na heligónku a na flautu
zaujali prítomných divákov svojím talentom
a prejavom. Porota to mala tento rok veľmi ťažké. Súťažiaci boli veľmi dobre pripravení a ocenení žiaci si zaslúžili nie len krásne spomienkové
diplomy, ale i vecné ceny.
Umiestnenie:
1.ktg. spev
1.miesto: Majka Zatraková
2. miesto: Saška Jánošíková
3. miesto : Emka Gecelovská
2.ktg. spev
1.miesto: Miško Matejčík
2. miesto: Tánička Pažická
3. miesto : Kristínka Munková
3.ktg. hra na nástroj
1.miesto: Rafko Chovanec
2. miesto: Anička Krajčíková
3. miesto : Martinka Androvičová
Gratulujeme všetkým oceneným žiakom a držíme palce už dnes aj tým, ktorí sa neumiestnili,
ale veríme, že im to vyjde o rok.
Pripravili Simona Zavoďančíková,
Natália Porubčanská – členky novinárskeho krúžku

KARNEVAL V ZŠ
Už tradične si fašiangovú zábavu užili aj deti z 1. stupňa našej školy. Starostlivo pripravené masky
predviedli 11. februára 2011 na školskom karnevale.
Fantázia a kreativita našich detí nepozná hranice a tak sa v školskej telocvični stretli akční hrdinovia
spolu s romantickými princeznami, trpaslíci s Pipi – dlhou pančuchou, zvieratká s vodníkmi a indiánmi...
Karneval začal promenádou a predstavovaním masiek a pani učiteľky mali možnosť vidieť originalitu
a nápaditosť detí. Mnohé masky mali medzi sebou aj dvojníkov, s ktorými sa mali možnosť zoznámiť,
spriateliť a zabaviť. Ocenené sladkou odmenou boli už tradične všetky masky.
Vyvrcholením bola diskotéka, na ktorej si všetci spoločne, v dobrej nálade, zatancovali.
Nakoniec sme všetkým poďakovali za účasť a už teraz sa tešíme na budúci ročník karnevalu.
Mgr. Monika Staňová

Moje športové vzory:
Carles
Puyol
Carles – to je dobrý hráč,
kapitán týmu je on zas.
V Barcelone super hrá,
strieľa góly nadoraz.
Španiel je to rodený,
nahráva vždy na góly.
Puyol dáva skvelé strely,
hlavou veľmi dobre mieri.
Je to ozaj super hráč,
futbal hráva stále rád.
Vladko Ďurnek, 4.B

Messi
Messi – to je super hráč,
veľa gólov dáva rád.
Je on síce veľmi malý,
za loptou však rýchlo beží.
Messi je pre mňa veľký vzor,
chcem byť presne ako on.
Veľmi rýchly, veľmi silný,
s loptou je vždy neomylný.
Za svoj tým hrá výborne,
góly strieľa vždy presne.
Messi – to je hviezda veľká,
je najlepším hráčom sveta.
Najviac gólov, najviac striel,
jedným slovom majster je.

Lastovička rýchlo letí,
vítajú ju doma deti.
Pýtajú sa, ako bolo,
slnko veľmi nepálilo?
Lastovička priletela,
hniezdo si hneď postavila.
Tvar má ako veľká miska,
čuduje sa malá Miška.
Lastovičke dobre je,
aj hniezdo si muruje.
Mala peknú dovolenku,
odkiaľ mala na letenku?
V lete už je stále doma,
býva v hniezde s deťmi
troma.
Matej Novosad, 4.B

Martin Samec, 4.B

Marián Hossa
Marián Hossa na hokejke s pukom,
to je jak tank s delobuchom.
Brankár sa ho vopred bojí,
keď Marián k nemu mieri.
Chicago je silný tým,
hráva v ňom aj s Kopeckým.
Hrával však aj v týmoch iných,
všade chýb mal málo mylných.
Minulý rok mu šťastie prialo,
keď tým Stanley Cup vyhralo.
Občas hráva za Slovensko,
Porazí aj silné Rusko.
Dáva góly presné, krásne,
každému z nás je to jasné.
Indiánsky dres on nosí,
na korčuliach je vždy istý.
Matej Novosad, 4.B

Poďakovanie

My, rodičia žiakov 9.A a 9. B triedy ZŠ a MŠ Ondreja Štefku
vo Varíne, by sme chceli spoločne so svojimi deťmi srdečne  poďakovať vyučujúcim matematiky - Mgr. Eve Andelovej a Ing.
Ľubici Komperdovej, ktoré pripravovali a doučovali naše deti
na Testovanie 9, za ich obetavosť, ochotu a hlavne trpezlivosť
v období od 10.1.2011 do 9.3.2011.
V tomto období obidve venovali všetok svoj voľný čas,
popoludnia po vyučovaní, soboty,   ako aj jarné prázdniny,
najmä na úkor svojich rodín, našim deťom, za čo im patrí naša
veľká vďaka.
Zároveň ďakujeme aj vyučujúcim slovenského jazyka Mgr.
Margite Vojtekovej a Mgr. Barbore Kľačanskej.
Pevne veríme, že naša varínska škola bude mať aj naďalej
takýchto skvelých a obetavých pedagógov.
rodičia a žiaci 9.A a 9.B triedy (Mgr. Alena Badurová, Karol
Badura - zást. rodičov)
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Haldy smetí sa vŕšili po okolí a pripomínali
mŕtvu krajinu. „Je najvyšší čas urobiť v našom
lese poriadok!“ ozval sa hlas starej múdrej sovy.
„Tak, tak,“ pritakávali aj ostatní.
Obyvatelia lesa sa dali do práce. O pár dní si les
vydýchol a tešil sa zo svojej krásy.
Poučenie: Všímaj si prostredie okolo seba. Poriadok robí svet krajším.
Napísali Diana Palečková, Betka Koššuthová, 6.B
Ako každý rok aj tento, aj tento rok, absolvovali naši siedmaci v dňoch 21. – 25. februára 2011
lyžiarsky výcvik. Na rozdiel od minulých rokov,
keď naši žiaci chodili na Veľkú Raču, tento rok
ich privítal Snowland Valčianska dolina.
SNOWLAND je športovo-rekreačné stredisko
nachádzajúce sa na úpätí Lúčan-skej časti pohoria Malá Fatra vo Valčianskej doline neďaleko
Martina.
Priaznivo položený svah vytvára dobré
podmienky pre lyžovanie a snowboardovanie
od decembra až do marca. Upravované a technickým snehom zasnežované lyžiarske svahy
sú položené v nadmorskej výške 510 až 830 m,
na ktorých je 6 zjazdoviek s celkovou dĺžkou
4700 m .
O ich kvalite sa naši siedmaci presvedčili na
vlastné oči. Pod odborným dozorom inštruktorov – Mgr. Klačanskej, Mgr. Jiríčka a Mgr. Androvičovej zvládli základy lyžovania v pomerne
krátkom čase a veľmi úspešne. Ubytovanie im
poskytol hostel Yetti a a to, aby neumreli od
hladu sa starali pracovníci reštaurácie Humno.
Týždenný pobyt utiekol ako voda. Ani silné
mrazy, pády a prvé neúspešné pokusy nedokázali obrať siedmakov o neopakovateľné zážitky
z nádherného týždňa prežitého v náručí Veľkej
Fatry.
Tak o rok znova na lyžiarskom!
Športu a lyžovaniu ZDAR!
Martin Kapitulčin, 7.B

Neporiadnici
Zvieratká boli v lese
zvyknuté odhadzovať
odpadky kam sa im
zachcelo. Nikto si nič
nevšímal. Každý sa
staral len o svoj pozemok. Neporiadok
rástol a rástol! Každému bolo jedno, aký bol
les zanedbaný a znečistený. Veď u nich doma
to vyzeralo ako zo škatuľky! Jazierko celkom
zmizlo pod tonami odpadkov a voda bola kalná, špinavá a jej chuť priam odporná. Všetky
rybky boli na druhom svete. Rastliny zomierali,
zvieratá zleniveli.
Až jedného dňa líška nechtiac hodila šupku z banánu žabe rovno pod nohy. Žaba sa pošmykla
a vrazila hlavou priamo do stromu. Otras mozgu
bol na svete. Všetky zvieratká z lesa pribehli,
len čo začuli silný krik a plač žaby. Nastal zhon
a panika. Uvedomili si, že niečo podobné sa
mohlo stať aj im. Lepšie sa pozreli okolo seba.

O dvoch motýľoch
Na tatranskej lúke žilo veľa
motýľov. Bola to krásna lúka
plná voňavých pestrofarebných  
kvetov. Na každom kvietku
sedel jeden motýľ. Bola to zázračná lúka.
Jedného jarného dňa sa v rodine Kvietkových
narodila dcéra, ktorej dali meno Kvetka.
O niekoľko metrov ďalej  sa rodinke Žltých narodil synček, ale rodičia sa nevedeli rozhodnúť, aké
mu majú dať meno. Večer, keď sladko spinkal,
rozhodla mama:  „Budeš sa volať Driemko.”
Na druhé ráno boli v oboch rodinách veľké
krstiny. Povolali známych, priateľov a rodinu.
Spievalo sa a hralo do neskorého večera. Potom
sa všetci pobrali domov do mäkučkých perín.
Obe rodiny sa spriatelili. Mamy spolu chodili
na prechádzky na lúku a pritom učili lietať
svoje deti. Driemko a Kvetka boli dobrí ako kus
chleba. Neplakali, poslúchali a robili svojim
rodičom len radosť. Otcovia zas chodili spolu
na med a peľ, z ktorých si potom robili zásoby
na tuhú tatranskú zimu. Kvetka a Driemko sa
rýchlo učili nové veci , a tak veľmi skoro vedeli
aj lietať. Skákali z kvetu na kvet ako veveričky.
Boli to najlepší priatelia. Celé leto prešantili na
lúke a jej voňavých kvetoch.
No mesiace rýchlu plynuli . Nastala tuhá zima.
Počas zimy museli byť pri pieckach a ohrievať
sa. Každý deň napadlo veľmi veľa snehu.
Našťastie bývali v kmeňoch stromov, kde bolo
príjemne teplučko. Postupne začalo vykúkať slniečko. Najprv celkom nesmelo, onedlho veselo  
a ohrievalo všetky lúky a polia svojím teplým
dychom. Roztopil sa prvý sneh. O pár dní z neho
neostalo celkom nič.
Keď nastal prvý jarný deň, obaja roztopašne vyleteli  von na lúku. Všimli si   mravca Jožka, ako
kradne myške Hryzke ihlu a nitku. Hryzka bola
totiž krajčírka. Kvetka s Driemkom   neváhali,
chytili mravca Jožka za nohy a zavolali lesnú
políciu. Hryzka sa im poďakovala a povedala
im: „Keď budete potrebovať niečo ušiť, zavolajte
ma!” Rýchlo leteli domov, aby všetko vyrozprávali svojim mamám. Cestou uvideli v sieti uviaznutú vranku Hanku. Leteli ostošesť zachrániť aj  
ju! Prišli neskoro! Ľudia už držali sieť s vrankou
Hankou pevne v rukách   a chystali sa odísť.
Kvetka s Driemkom začali lietať ľuďom okolo
tváre. Dobiedzali a odmietali im dať pokoj. Tí
sa začali ometať a pustili sieť s Hankou na zem.

Hanka nelenila  a letela rýchlo preč. Nahnevaní
ľudia hundrajúc nastúpili do auta a odišli.
Kvetka s Driemkom doleteli domov. Vyrozprávali svoje zážitky rodičom, umyli sa a išli spať.
Na druhé ráno sa Kvetka zobudila na to, ako jej
vranka Hanka  klope na okno. Kvetka vyskočila
z postele, otvorila okno a opýtala sa: „Čo sa
stalo, Hanka?”
„Ráno opäť prišli do lesa ľudia a pochytali asi
desať lykožrútov do sklenených nádob. Vraj
na nich chcú robiť nejaký vedecký pokus. No a
keď ste včera pomohli mne, napadlo mi, či by ste  
nemohli zachrániť aj ich,” povedala Hanka.
„A vieš, kam ich odniesli?” spýtala sa Kvetka.
„Neviem presne, ale tí ľudia hovorili, že ich dajú
do nejakého Výskumného ústavu v Žiline.” „No
dobre, Hanka, pôjdem za Driemkom a uvidím,
čo sa bude dať robiť.”
Kvetka rýchlo sa rýchlo naraňajkovala a letela za
Driemkom. Všetko mu porozprávala. Rozhodli
sa, že lykožrútom pomôžu, hoci veľmi ničia
krásne Tatry!  „Možno ich táto skúsenosť zmení,“ povedali si a odleteli do Žiliny.
Výskumná stanica stála v centre veľkého mesta.
Hluk a prach im prekážal v orientácii. Bol už
večer. Na cestu im svietili len pouličné lampy.
Pripomínali im lúčne zvončeky. Zrazu sa za
oknom obrovského obloka niečo pohlo. Kvetka
s Driemkom zamierili presne tam. Lykožrúty
sa zúfalo snažili dostať z pohára.   Kopali nožičkami, kričali z posledných síl, ale ich hlas
zanikal v tichu prázdnej miestnosti. Vleteli dnu
podchýleným oblokom. Lykožrúty precitli.
Nádej z vyslobodenia im dodávala silu. Kvetka
s Driemkom naznačili lykožrútom, aby sa všetci
premiestnili na jednu stranu pohára a z celej sily
zatlačili. Nič. Napli sily a zatlačili druhý raz.
Opäť nič. Lykožrúty v pohári pochopili, že sa
musia viac snažiť aj oni. Kvetka s Driemkom
zatlačili z posledných síl tretí raz . Pohár sa zvalil
na parapetu, začal sa kotúľať a s obrovským
rachotom sa zrútil na dlážku. Sklo povolilo
a lykožrúty boli slobodné.
Vyleteli do tmy. Noc prečkali na listoch stromov,
ktoré rástli neďaleko.
Po návrate   domov nebolo radosti z návratu
konca - kraja. Mamy sa už o nich strachovali.
Najprv ich vyhrešili, no potom ich od radosti
vybozkávali.
Roky na lúke ubiehali . Dni boli veselé a pokojné, pretože lykožrúty sa navždy odsťahovali
z Tatier. Sľúbili, že už nikdy nebudú ničiť Tatry.
Slovo aj dodržali. Lúka rozvoniavala a jej obyvatelia boli nekonečne šťastní.
Jedného dňa požiadal Driemko Kvetku o ruku.
O niekoľko dní sa konala obrovská svadba, ktorá
trvala až do rána. Driemko bol krásny ženích a
Kvetka ešte krajšia nevesta. Pozvali  aj lykožrúty,
ktoré im do stromu vyvŕtali dieru a pripravili im
krásny domček.  Myška Hryzka im ušila koberce, záclony a závesy. Vranka Hanka im pomohla
so sťahovaním.
O pár mesiacov sa im narodili dva krásne motýle. Jeden žltý ako slniečko a druhý belasý sťa
nezábudka. A tak žili všetci spolu šťastne, až
kým nepomreli...
Tatiana Surovcová, 7.B
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Rekapitulácia piatich rokov Obecného podniku služieb Varín
Mnohí Varínčania sa pýtajú – „čo je s obecným podnikom? Existuje ešte vôbec? Tu je krátke vysvetlenie...
Obecný podnik služieb za 5 rokov svojej existencie zažil z hľadiska
hospodárskych výsledkov pomerne turbulentné roky. Nasledovná tabuľka porovnáva vývoj základných ekonomických ukazovateľov – Celkové
Tržby, Celkové náklady a Zisk od jeho založenia.
Obecný podnik služieb
rok/sledovaný parameter

2006

2007

2008

2009

2010

Vyprodukované tržby €

52811,5

214465,9

218648,3

377987

282974

Náklady €

45309,7

215063,4

238166,4

352650

282834

7501,8

-597,5

-19518,0

25337

140

Hospodársky výsledok €

Šedé stĺpce predstavujú stratové roky v oficiálnych účtovných číslach
zo súvahy. Realita môže byť trošku horšia. Napríklad rok 2010 sa zdá, aj
keď len málo, ale predsa len ziskový. Pre zreálnenie musíme účtovný zisk
140 € poopraviť o pohľadávky z obchodného styku za rok 2010 vo výške
1000 € o ktorých už dnes vieme, že sú nedobytné, nakoľko voči dlžným
firmám už bola začatá exekúcia. Týmto nedobytným pohľadávkam sa nedá
zabrániť. To je život. Niekde zarobíte, niekde prerobíte. Bohužiaľ, je to tak.
Len som chcel naznačiť ,že ani táto účtovná realita nie je úplne reálna.
Zaujímalo ma, čo nás ako obec a občanov zatiaľ Obecný podnik
služieb stál.
Základné Imanie

6639 €

Priamy vklad

16 429 €

Celkom

23068 €

súčasná hodnota OPS

podľa účtovníctva

39033 €

zhodnotenie

169,20%

Vklad obce do OPS

Aby som zhodnotil päť rokov existencie Obecného podniku služieb
Varín skúsim sa pozrieť ako sa mu darilo: - z ekonomického hľadiska
- z odborného hľadiska
- z hľadiska postavenia na trhu
Zhodnotenie z ekonomického hľadiska:
Celkovo Obecný podnik služieb za 5 rokov svojej existencie vyprodukoval kumulovaný zisk vo výške 12 863,33 €. Celý zisk sa použil na
zveľadenie majetku Obecného podniku služieb (nákup potrebného vybavenia a materiálu). Obec ako jediný vlastník Obecného podniku služieb si
nikdy za celých 5 rokov nevyplatila ani korunu. Z tohto pohľadu Obecný
podnik služieb obci nepriniesol nič. Za tých 5 rokov sa podarilo zveľadiť
majetok v Obecnom podniku služieb na 1,7 násobok vkladu obce. To sa
nedá poprieť, ale otázka znie, či pri skoro 11 zamestnancoch a ďalších 3
živnostníkov je to dostatočný výsledok? Aby sme si mohli vytvoriť názor
a zodpovedať túto otázku je potrebné sa spýtať na poslanie, teda dôvod
vzniku Obecného podniku služieb. Pôvodné poslanie vraj bolo „Zabezpečiť
obslužné služby pre obec a realizovať drobné stavby v obci „.
Daný zámer mal racionálnu logiku, pretože realizovať si obslužný servis a výstavbu vo vlastnej réžií je určite ekonomicky výhodne. Ak si niekto
kladie otázky, prečo kvôli tomu zakladať Obecný podnik služieb, prečo
si radšej nenechať daných zamestnancov priamo na obci a s nimi priamo
realizovať potrebné služby a stavebné práce? Odpoveď je jednoduchá.
Je ňou DPH.
Všetky tovary a služby sú postihnuté touto pliagou, a keďže obec
ako taká zo zákona nie je platca DPH ,je výhodnejšie kupovať tovary, ako
napríklad traktor, na spoločnosť, ktorá je platcom DPH. Uvediem jeden
jednoduchý príklad.
Platca DPH, teda Obecný podnik služieb, za traktor zaplatí 48396,-€
(1,458,- mil. Sk), pretože DPH si odpíše. V porovnaní s ním obec, ktorá nie
je platcom DPH, teda nemôže si uplatniť odpočet DPH, by za tento istý

traktor zaplatila 59749,-€ (1,8,-mil. Sk). Teda teoreticky nepriamo získame
úsporu 19%. Z tohto hľadiska je existencia Obecného podniku služieb určite opodstatnená, akurát sa musíme zamyslieť či na splnenie pôvodného
poslania nestačí mať 4 zamestnancov, ktorí postačujú na zabezpečenie
bežného obslužného servisu potrebného k chodu obce.
Zhodnotenie z odborného hľadiska:
Neviem a doteraz som nepochopil, kedy a vôbec kto prišiel so skvelou
myšlienkou, konkurovať stavebným firmám, a vybudovať firmu so 14-timi
ľuďmi v stave, ktorá nevytvára inú pridanú hodnotu, ako len prenajíma
ľudskú prácu. Na tejto činnosti sa reálne nedá produkovať zisk. Príjmy
z takéhoto charakteru prác postačujú akurát na prežitie, čo potvrdila aj
5 ročná skúsenosť. Aj keď musím povedať, že Obecný podnik služieb
realizoval aj vlastnú, prevažne zámočnícku výrobu, jej podiel do 10% na
celkovom objeme tržieb je zanedbateľný. Vzhľadom nato, že všetci vieme,
akým nedostatkom práce trpí celý rezort stavebníctva, keď sú nútené
prepúšťať kmeňových zamestnancov aj veľké renomované firmy, nie je sa
čomu čudovať, prečo dopadol rok 2010 v porovnaní s rokom 2009, tak ako
dopadol. Pokles čistého zisku o 99,45 %. Na realizovanie väčších stavebných
činnosti nemá Obecný podnik služieb vybavenie. Všetky stavebné stroje
okrem vŕtačiek si musí Obecný podnik služieb prenajímať, čo nepriaznivo
vplýva na ekonomickosť týchto prác. Odborne a výbavou jednoducho nemôže konkurovať zabehnutým špecializovaným firmám v stavebníctve.
Zhodnotenie z hľadiska postavenia na trhu:
Musíme si uvedomíme skutočnosť, že min. 90% práce (čo do objemu
tržieb), bolo Obecnému podniku služieb buď zadaných priamo obcou
a financovaných z obecného rozpočtu, alebo zo zákaziek získaných cez
obec z eurofondov, ktoré čerpala obec (škola, škôlka, požiarna zbrojnica).
Z uvedeného vyplýva, že ani trhovo sa nedokáže obecný podnik služieb
pri získavaní práce výraznejšie presadiť.
Otázka teda znie: Čo ďalej s Obecným podnikom služieb? Vrátiť sa
späť k jeho pôvodnému poslaniu, alebo ďalej skúšať presadiť sa na trhu
v súčasnej podobe a v špecializovaní sa na prenájom ľudskej práce v stavebnej výrobe s nízkou pridanou hodnotou? Alebo je čas zamyslieť sa nad
novou výrobnou a odbytovou orientáciou? Ak áno, tak nad akou? Akým
smerom sa ďalej uberať?
Kým nie sú zodpovedané tieto otázky, je problém aj s výberom nového
riaditeľa.
Po tejto rekapitulácií mám viac otázok ako odpovedí. Všetky, alebo aspoň väčšina týchto otázok ďalšieho smerovania Obecného podniku služieb
by mali byť zodpovedané na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Bude to
v poradí už tretie zastupiteľstvo, na ktorom sa bude riešiť problematika
Obecného podniku služieb.
Touto cestou chcem poprosiť o časovú zhovievavosť a trpezlivosť.
Rozhodovanie nie je to jednoduché. Je potrebné brať do úvahy množstvo
faktov a pristupovať k rozhodovaniu s chladnou hlavou. Veď Obecný
podnik služieb ešte stále zamestnáva 10 ľudí , voči ktorým má záväzky.
M.Cvacho
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Zdenka Beckerová
Martina Solčanská
Táňa Keleová-Vasilková
Anika Pastoreková

Cudzie dcéry
Hazard
Ranč u starého otca
Príbeh jednej lásky

Piatok
8.4., 15.4., 29.4.

13.30 hod. knižnica

Popoludnie s rozprávkou

program pre detských čitateľov knižnice

Nedeľa 8. máj

17.00 hod. Námestie sv. Floriána

Deň matiek

program venovaný všetkým mamám

Sobota 14. máj

Pre deti:

Ján Milčák 	
Vodník Kalambus a čertík Bubulo
Katka a Kubko /Darček od starej mamy/
Sníčky zo zázračnej poduštičky

Krakov

púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove
cena: 11,50 € 

Miestne kultúrne stredisko.

Inzercia
Stavebná firma PITEL ponúka tieto druhy prác:
- zatepľovanie budov
- rekonštrukcia a revitalizácia budov
- zámková dlažba
- oporne múry a stavba plotov
- omietky a potery
- stavba garáží
telefón: 0908 813 438

KEŠŠOVKA
pôžičky
0904 837 041

Prosíme čitateľov o vrátenie kníh za rok 2006!
Lucia Pojezdalová, Varín 243 
4 knihy
Miroslav Švejdík, Varín 286
4 knihy
Róbert Filip, Varín 824
1 kniha
Michaela Androvičová, Varín 985 4 knihy
Jozef Švec, Varín 359
1 kniha
Ivana Kyselová, Varín 920
2 knihy
Štefan Sušienka, Varín 631
3 knihy
Gabika Janíčková, Varín 474
4 knihy
Tomáš Šepeš, Varín 465
3 knihy
Veronika Mihová, Varín 381
3 knihy
Mirka Hylová, Varín 759
9 kníh
Lenka Tavačová, Varín 807
2 knihy
Patrik Bačinský, Varín 144
1 kniha
Jozef Brežný, Varín 931
2 knihy
Zdenko Horoš, Varín 738
2 knihy
Tomáš Barčík, Varín 246
1 kniha
Barbora Hajasová, Varín 410
1 kniha
Monika Palečková, Varín 736
6 kníh
Jana Chabadová, Varín 848
1 kniha
Jana Cvachová, Varín 986
2 knihy
Lukáš Bernard, Varín 
1 kniha
Milan Tichý, Varín 831
časopisy
Adrián Nemsila, Varín 650
5 kníh
Simona Demková, Varín 393
1 kniha
Adam Schnierer, Varín
1 kniha
Ján Cvacho, Varín 561
1 kniha

Jurko Strásky, Varín 
Nikola Pijaková, Varín 
Petra Ďuranová, Varín
Simona Staníková, Varín 435
Tomáš Kubala, Varín 
Patrik Pinček, Varín 442
Marek Kupčuliak, Varín 576
Dominika Ďuranová, Varín 445
Zuzana Košútová, Varín 638
Vladimír Škrobák, Varín 570
Soňa Grenčíková, Varín 309
Dianka Darecká, Gbeľany 220
Tomáš Piš, Varín 580
Ľubomíra Cvachová, Varín 543
Michal Hošták, Varín 821
Ľuboš Zuzčák, Varín 418
Braňo Horecký, Varín 83
Lenka Konštiaková, Varín 610
Miroslav Chrapčík, Varín 799
Ján Košturiak, Varín 707
Vladko Fábel, Varín 962
Ľubica Kubíková, Varín 413
Katarína Rybárová, Varín 767
Michal Žák, Varín 85
Veronika Ďuríčková, Varín 806

Knižnica otvorená
Pondelok - Piatok
10.00 - 18.00

1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
2 knihy
1 kniha
1 kniha
3 knihy
1 kniha
1 kniha
3 knihy
1 kniha
1 kniha
1 knihy
1 kniha
4 knihy
2 knihy
5 kníh
2 knihy
1 kniha
1 kniha
10 kníh
1 kniha
2 knihy
6 kníh
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Tajnička z čísla 2/2011 znela:
„...A ja hlupák som sa tak bránil ísť do nemocnice.“
Vyhráva pani Justína Synáková, Varín
llm, datolit, ri,
americkej Cudzopasná
Bodin, JOR, Druhjašterice
rastlina
Šut

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. mája 2011
na adresu redakcie.
vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Mesto v
Japonsku

4. časť
tajničky

Odroda
limonitu

Japonská
hmotnostná
miera

Vzácny trojklonný nerast

7. časť
tajničky

Ohraničená
plocha

5. časť
tajničky
Matka (hovor.)
Vazal
Maľovať, po
nemecky

Dĺž. miera v
Japonsku
2. časť
tajničky

Vlastnili
Zabával
Tropická hľuzovitá rastlina

V, vo (lek.)

Dával radu
Časti chotárov
Krúženie (bás.)
Dutina (odb.)

Japonský
štvorstrunový
nástroj

Oceľový sud

Zvislá jaskyňa
MPZ áut
Jordánska

Francúzsky
filozof

Argón (zn.)

Nosič (arab.)

Nakláňala

Zahaľoval

Kam

Robil

Vyhynuté kočovné kmene

Mužské meno

Česká plošná
miera

Francovka

Prinášal

Alžírsky prozaik

Vojenská zbraň
Čo sa deje,
udalosti
Mrazuvzdorná
trvalka

Banícka
výbušnina
Otĺkla

Vpíjal

Priestor za
domom
Jednoklonný
nerast

Arabský člen

Mužské meno

1. časť
tajničky

Huncút

Omotal
Mesto v
Turecku

Udieral

Gén, idant

Nakosila

Čpavok

Krídlo (odb.)

Nemecký
súhlas

Rímska šestka

3. časť
tajničky

Obhoria

♣

Súhlas

Písacia potreba

„Čítala som, že priemerný človek
povie za deň asi tisíc slov.“
(záver je v tajničke krížovky)
Autor:
Jozef Blaho

Planétka

Balet S.
Prokofieva
6. časť
tajničky

Rieka v
Nemecku

Iránske platidlo

Potom
Vzduch, po
grécky

Rieka v Turecku

Pahreba

Ozdob. predmet
v byte
Boh vetra na
Tahiti

Kórejská
dynastia
Označ. lietadiel
Iránu

Bývalá talianska mena

Skratka súhvezdia Aries

Meno Lenky

Arménsky
ľudový spevák

Lotyšská menová jednotka

Drahokam
mliečnej farby

- Mesačný spravodaj o živote Varína
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