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Varínčan

Z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo 30.06.2011 v zasadačke Obecného úradu Varín
Program:
1.
2.

Otvorenie
Schválenie návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín 5/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Varín.
(Trhový poriadok)
6. Prerokovanie záverečného účtu
obce
7. Informácie pre poslancov
8. Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
9. Novela zákona 253/1994
10. Výstavba komerčnej bytovky
11. Interpelácie poslancov
12. Záver
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16.05 hod.
Ukončenie rokovania obecného
zastupiteľstva: 23.00 hod.
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých
prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa, nakoľko z 11-tich
zvolených poslancov je 9 poslancov
prítomných. Ing. Peter Málik a Ing.
Jozef Kabatier sa ospravedlnili, že
budú meškať.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Hlasovanie číslo 128
Hlasovanie za schválenie návrhu
programu zasadnutia OZ podľa
pozvánky a jeho zmenu
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 2 Návrh bol prijatý.
Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa. Určenie overovateľov zápisnice a uznesení.
Voľba návrhovej komisie
Hlasovanie číslo 129
Hlasovanie za schválenie zapisovateľky – Mária Tichá, overovateľov
zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva - Ing. Michal Cvacho,
Štefan Noga, člena návrhovej komisie - Jozef Rovňan.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 2 Návrh bol prijatý.

Bod rokovania číslo 4
Prerokovanie záverečného účtu
obce
Starosta obce vyzval predkladateľku materiálu Máriu Cvachovú,
účtovníčku obce, aby predniesla
materiál k bodu Prerokovanie záverečného účtu obce. Účtovníčka obce
predniesla materiál Záverečný účet
a výročnú správu obce. O 16.20 hod.
prišiel poslanec Ing. Peter Málik.
Starosta obce predniesol Správu
nezávislého audítora, ktorý vykonal
audit účtovnej uzávierky obce Varín
a odporúčací list audítora. Starosta
obce vyzval hlavného kontrolóra
obce, aby predniesol Správu hlavného kontrolóra za rok 2010. Hlavný
kontrolór obce predniesol správu
za rok 2010. V diskusii vystúpili:
Ing. Michal Cvacho, Ing. Karol
Strásky, Ing. Peter Málik, Mária
Cvachová, Miroslav Williger, Karol
Boka, JUDr. Peter Rybár, Ing. Marián Androvič, Jozef Rovňan, Mgr.
Anna Bielková
O 17.20 hod. prišiel poslanec Ing.
Jozef Kabatier Hlavný kontrolór
obce predniesol svoje stanovisko.
Starosta obce požiadal návrhovú
komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Predseda návrhovej komisie
prečítal návrh uznesenia:
UZNESENIE č. 58/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu k záverečnému účtu
obce Varín za rok 2010 a Výročnú správu obce Varín za rok
2010
2. Správu nezávislého audítora a
odporúčací list.
3. Správu hlavného kontrolóra
obce za rok 2010
b) Schvaľuje
1. Záverečný účet obce Varín za
rok 2010 s výhradami, ktoré sú
uvedené v odporúčacom liste
audítora.
2. Výročnú správu obce za rok
2010 bez výhrad.
Hlasovanie č. 130
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 58/2011
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 4,
nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 58/2011
UZNESENIE č. 59/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) ukladá
1. Predložiť správu o vykonaných opatreniach v súvislosti
s nakladaním s finančnými
prostriedkami v ZŠ s MŠ O.

Štefku vo Varíne, ktoré boli
vyplatené ako odmeny za práce
na projektoch z Európskych
fondov.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: do najbližšieho zasadnutia
OZ
Hlasovanie č. 131
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 59/2011
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 59/2011
UZNESENIE č. 60/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) ukladá
1. Riešiť výhrady uvedené v
odporúčacom liste audítora,
informovať OZ o vykonaných
nápravných opatreniach.
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Termín: jedenkrát štvrťročne
Hlasovanie č. 132
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 60/2011
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 3,
nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 60/2011
UZNESENIE č. 61/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) schvaľuje
1. Možnosť použiť finančné
prostriedky z rezervného fondu na bežné výdavky obce z
dôvodu výpadku na podielových daniach.
Hlasovanie č. 133
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 61/2011
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 2,
nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 61/2011
Bod rokovania číslo 5
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Jozefa Rovňana, hlavného
kontrolóra obce, aby predniesol
materiál k bodu Kontrola plnenia
uznesení. Hlavný kontrolór obce
predniesol materiál k bodu Kontrola plnenia uznesení a starosta obce
vyzval poslancov k diskusii. V diskusii vystúpili: Mgr. Anna Bielková,
PaedDr. Emília Surovcová
UZNESENIE č. 62/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra
obce o plnení úloh zo zasadnutí
OZ.
Hlasovanie č. 134
Hlasovanie za schválenie uznesenia

č. 62/2011
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 62/2011
Bod rokovania číslo 6
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Varín 5/2011 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na
území obce Varín. Starosta obce
vyzval predkladateľa materiálu
Jozefa Rovňana, hlavného kontrolóra obce, aby predniesol materiál k
bodu Všeobecne záväzné nariadenie
obce Varín 5/2011 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na
území obce Varín. Hlavný kontrolór
obce predniesol materiál a starosta
obce vyzval poslancov k diskusii.
V diskusii vystúpili: Mgr. Karol
Tichý, Ing. Jozef Kabatier, Miroslav
Williger, JUDR. Peter Rybár, Ing.
Peter Málik, Štefan Noga
Všeobecne záväzne nariadenie 5/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie
obce Varín 5/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Varín
s týmito zmenami:
• doplniť definíciu pojmov trhovisko, príležitostný predaj a ambulantný predaj
• vymedziť priestorovo, kde sa ambulantný predaj môže poskytovať
Hlasovanie č. 135
Hlasovanie za schválenie VZN č.
5/2011
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 5/2011
Bod rokovania číslo 7
Informácie pre poslancov
Starosta obce podal poslancom informácie o fungovaní a problémoch
obce, ktoré sa momentálne riešia:
a) Informácia o postupe pri prijímaní územného plánu zóny
Varín centrum
b) Informácia o obsadení miesta
riaditeľky CVČ počas zástupu
materskej a rodičovskej dovolenky
c) I n f o r m á c i a o p r í p r a v e
prieskume trhu na zhotoviteľa
internetovej stránky obce
d) Informácia o ďalšom konaní
v porušení územného plánu v
záhradkárskej osade.
...pokračovanie na str. 4
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Dubák tam a dubák tu,
dnes budem mať robotu.
Nazbieram z nich koľko chcem,
na večeru jeden zjem.
Radia mi už podaktorí:
- Ostatné daj do komory.
Čo mám spraviť, dobre viem,
priateľom ich odnesiem.
Neďaleko dubáka
stretol slimák chrobáka.
Počkaj chrobák, predám dubák.
Na dubák ja chuti nemám,
ja mám čosi iné rád.
Dovidenia, kamarát.
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Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Karina Pišová
Jakub Sopkuliak
Timea Boková
Andrej Tomašov
Ema Tichá
Lucia Trnková

26.7.2011
3.8.2011
3.8.2011
11.8.2011
20.8.2011
1.9.2011

„ Vitajte medzi nami, utešené deti,,
nech na vás iba dobrá sudba žitia letí.
Nech vám Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buďte šťastné, v svete krásnom, mnohé dlhé roky.“

Manželstvo uzatvorili:
Dušan Matej a Žaneta Bieliková 23.7.2011
Anton Janešík a Alena Cvachová 13.8.2011
Mgr. Michal Polách a Mgr.Lucia Nogová 20.8.2011
Juraj Kubík a Mária Mažgútová 27.8.2011
„Nech láska vaša trvá večne,
milujte sa nekonečne.
Vytvorte si život krásny,
aby ste v ňom boli šťastní.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pán Gustáv Jozefčiak
pani Edita Zaymusová
pani Kristína Tichá
pani Mária Zichová
pán Vladimír Williger
pani Štefánia Stráska
pán Štefan Zachar
pán Václav Kováč, Ing.
pani Elena Fitošová
pani Angela Cvachová
pán Pavol Salát

92.
84.
83.
82.
79.
78.
78.
77.
77.
74.
72.

pán František Toma, Ing.
pani Emília Lörincová
pani Kornélia Pinčiarová
pán Ladislav Komačka

71.
71.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pani Štefánia Košturiaková
70-te pani Jana Demková
pán Viliam Kysela
pán Jozef Toma

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:
pán František Obšivan
pani Margita Janková
pán Anton Cvacho
pán Pavol Maťko
pán Peter Lopušan
pán Ladislav Lopušan
pán František Pavlíček

*5.8.1925
*7.6.1942
*30.6.1924
*20.7.1984
*22.12.1976
*26.7.1955
*9.1.1923

†9.7.2011
†15.7.2011
†19.7.2011
†27.7.2011
†24.8.2011
†29.8.2011
†4.9.2011

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Starosta obce vyzval svojho zástupcu, aby predložil dopracované
informácie o rozpočte obce na rok
2011.
Zástupca starostu predložil poslancom spracované materiály k
rozpočtu obce na rok 2011. Starosta
obce vyzval poslancov k diskusii.
V diskusii vystúpili: Ing. Jozef Kabatier, PaedDr. Emília Surovcová,
Ing. Michal Cvacho, JUDr. Peter
Rybár, Jozef Rovňan, Ján Kardoš.
Hlavný kontrolór obce predniesol
svoje stanovisko.
UZNESENIE č. 63/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Informáciu starostu obce o postupe pri prijímaní územného
plánu zóny Varín centrum
2. Informáciu starostu obce o
pohovore na obsadenie miesta riaditeľky CVČ vo Varíne
počas zástupu materskej a rodičovskej dovolenky
3. Informáciu starostu obce o
príprave obnovy internetovej
stránky obce
4. Informáciu starostu obce o
pokračovaní v konaní pri porušení územného plánu v záhradkárskej osade
5. Informáciu zástupcu starostu
o stave rozpočtu obce na rok
2011
6. Vzdanie sa Ing. Jozefa Kabatiera funkcie predsedu Rady CVČ
vo Varíne a členstva v tejto
rade.
Hlasovanie č. 136
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 63/2011
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 63/2011
Bod rokovania číslo 8
Majetok obce /kúpa, predaj,
prenájom/
a) Žiadosť o súhlas k umiestneniu dočasného oplotenia
Starosta obce predniesol žiadosť
Miroslava Stehlíka o súhlas k
umiestneniu dočasného oplotenia.
Starosta obce vyzval poslancov k
diskusii. V diskusii vystúpili: Mgr.
Karol Tichý
UZNESENIE č. 64/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Žiadosť Miroslava Stehlíka na
umiestnenie dočasného oplotenia a to počas doby výstavby,
ktorá je určená v stavebnom
povolení.
Hlasovanie č. 137
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 64/2011
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 64/2011

Varínčan

b) Žiadosť o odkúpenie stavbyTES.
Starosta obce predniesol žiadosť
firmy TES Media s.r.o. o zakúpenie
stavby na parc. 351/3. Starosta obce
vyzval poslancov k diskusii. V diskusii vystúpili: JUDr. Peter Rybár,
Ing. Michal Cvacho, Karol Boka,
Ing. Marián Androvič
UZNESENIE č. 65/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Odpredať stavbu na parc.
351/3 firme TES Media s.r.o.
b) Ukladá
1. Rokovať s firmou TES Media
s.r.o. o možnostiach prenájmu
stavby na parc.č. 351/3.
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Termín:do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 138
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 65/2011
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 65/2011
c) Žiadosť o povolenia práva prechodu cez pozemok. Žiadosť
o povolenie demontáže pletivá
a výstavby oplotenia.
Starosta obce predniesol žiadosť
p. Júliusa Androviča ml. o povolenie na právo prechodu cez parc.č.
1720/12 a demontáž časti oplotenia.
Starosta obce vyzval poslancov k
diskusii. V diskusii vystúpili: Karol Boka, Mgr. Karol Tichý, JUDr.
Peter Rybár, Ing. Jozef Kabatier
Vzhľadom k tomu, že obec nie je
vlastníkom parcely č. 1720/12, OZ
sa žiadosťou nemôže zaoberať.
Uvedenú skutočnosť obec oznámi
žiadateľovi.
d) Žiadosť o súhlas s výlučným
právom na odkúpenie parcely
Starosta obce predniesol žiadosť
Anny Paňakovej o výlučné právo
na odkúpenie pozemku. Starosta
obce vyzval poslancov k diskusii.
V diskusii vystúpili: JUDr. Peter
Rybár, Ing. Michal Cvacho, Ing.
Peter Málik, Mgr. Karol Tichý
UZNESENIE č. 66/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Žiadosť o súhlas s výlučným
právom na odkúpenie pozemku pre Annu Paňakovú.
Hlasovanie č. 139
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 66/2011
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 66/2011
e) Žiadosť o prenájom kancelária
Starosta obce predniesol žiadosť
MAS o prenájom priestorov v budove zdravotného strediska. Starosta
obce vyzval poslancov k diskusii.
V diskusii vystúpili: Ing. Michal
Cvacho

UZNESENIE č. 67/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť MAS o prenájom
priestorov v budove zdravotného strediska
b) Ukladá
1. Uskutočniť výberové konanie na prenájom nebytových
priestorov v budove zdravotného strediska
c) Určuje
1. Komisiu na výberové konanie na prenájom nebytových
priestorov v zložení:
• Ing. Marián Androvič,
• Ing. Michal Cvacho,
• JUDr. Peter Rybár
Hlasovanie č. 140
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 67/2011
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 67/2011
f) Žiadosť o dlhodobý prenájom
Starosta obce predniesol žiadosť p.
Petra Halusku o dlhodobý prenájom priestorov na parc. č. 1632/1
a 1632/2. Starosta obce vyzval poslancov k diskusii. V diskusii vystúpili: JUDr. Peter Rybár, Miroslav
Williger, Ing. Michal Cvacho, Ing.
Marián Androvič. Vzhľadom k
tomu, že budovy na parc. 1632/1
a 1632/2 nie sú zapísané na LV pre
Obec Varín, OZ sa žiadosťou nemôže zaoberať. Uvedenú skutočnosť
obec oznámi žiadateľovi.
Bod rokovania číslo 9
Odsúhlasenie odmeny starostu a
novela zákona č. 253/1994 Z.z.
Hlavný kontrolór obce predniesol materiál k bodu Odsúhlasenie
odmeny starostu obce za obdobie
apríl a máj 2011, ktorú v zmysle
uznesenia OZ zo dňa 27.12.2010
schvaľuje OZ. Starosta obce vyzval
poslancov k diskusii.
UZNESENIE č. 68/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Odmenu starostovi obce za mesiac apríl a máj 2011 v zmysle
uznesenia OZ zo dňa 27.12.2010
vo výške 20 % z platu.
Hlasovanie č. 141
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 68/2011
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 4,
nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 68/2011
Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce, aby predniesol materiál k bodu programu Novela zákona
č. 254/1994 Z.z., v zmysle ktorej má
OZ rozhodnúť o plate starostu obce
s účinnosťou od 1.6.2011. Hlavný
kontrolór predniesol uvedený materiál, starosta obce vyzval poslancov
k diskusii. V diskusii vystúpili:

JUDr. Peter Rybár, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Marián Androvič, Ing.
Peter Málik.
UZNESENIE č. 69/2011
a) Neschvaľuje
1. Starostovi obce plat vo výške
2670 € mesačne.
Hlasovanie č. 142
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 69/2011
Hlasovanie: za: 4, proti: 7, zdržali sa: 0,
nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo
neprijalo uznesenie č. 69/2011
UZNESENIE č. 69/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Starostovi obce plat vo výške
2340 € mesačne.
Hlasovanie č. 143
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 69/2011
Hlasovanie: za: 5, proti: 5, zdržali sa: 1,
nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo
neprijalo uznesenie č. 69/2011
UZNESENIE č. 69/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Starostovi obce plat vo výške
2500 € mesačne.
Hlasovanie č. 144
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 69/2011
Hlasovanie: za:7 , proti: 1, zdržali sa: 3,
nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo
prijalo uznesenie č. 69/2011
Bod rokovania číslo 10
Výstavba komerčnej bytovky
Starosta obce predniesol materiál
k bodu Výstavba komerčnej bytovky.
Starosta obce vyzval poslancov k
diskusii. V diskusii vystúpili: Mgr.
Karol Tichý, Ing. Peter Málik, JUDr.
Peter Rybár
UZNESENIE č. 70/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Odpredaj stavebného pozemku
na výstavbu komerčnej bytovky na IBV Záhumnie
Hlasovanie č. 145
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 70/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa:
1, nehlasovalo: 0 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 70/2011
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a ukončil jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ing. Patrik Miho
prednosta obecného úradu
Miroslav Williger starosta obce
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Z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo 28.7.2011 v kinosále MKS vo Varíne
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia úloh
5. Odpočet práce za 7 mesiacov:
• informácia o stave Základnej
školy s materskou školou O.
Štefku Varín
• informácia o stave priemyselného parku
• informácia o stave starého
a nového cintorína
• informácia o stave zdravotného strediska
• informácia o stave prevádzke
Bajovec
• informácia o stave záhradkárskej osady
• informácia o stave IBV Záhumnie
• informácia o stave ciest
v obci
• informácia o stave športového areálu Juraja Sobolu
• informácia o stave Chaty
Fatranka
• informácie o stave rozpočtu
• informácia o plánoch na ďalšie obdobie
6. Stanovisko k technickej štúdii
7. Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
8. Interpelácie poslancov
9. Záver

programu dvanásteho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, spýtal
sa poslancov, či majú návrh na
zmenu programu. Návrh na zmenu programu nebol prednesený.
Starosta dal hlasovať o   návrhu
programu zasadnutia.
Hlasovanie číslo 146
Hlasovanie za schválenie návrhu
programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali
sa: 0, nehlasovali: 2
Návrh bol prijatý.

1. Správu hlavného kontrolóra
o plnení úloh zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie číslo 148
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 71/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 71/2011

Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých
prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa, nakoľko z 11-tich
zvolených poslancov je 9 poslancov prítomných. Karol Boka
ospravedlnil svoju neprítomnosť
a Ing. Jozef Kabatier sa ospravedlnil, že bude meškať.

Bod rokovania číslo 4
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Jozefa Rovňana
– hlavného kontrolóra, aby predniesol materiál k bodu Kontrola
plnenia uznesení.
V diskusii vystúpili: JUDr. Peter
Rybár, Miroslav Williger, Ing.
Patrik Miho, Jozef Rovňan.

Bod rokovania číslo 5
Odpočet práce za 7 mesiacov
Starosta obce predniesol materiál k bodu Odpočet práce za 7
mesiacov a vyzval poslancov
k diskusii. V diskusii vystúpili:
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier,
JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová, Mgr. Karol Tichý,
Ing. Karol Strásky, Ján Kardoš,
Mgr. Jozef Košút, Mgr. Anna
Bielková, Ing. Andrej Matej, Ing.
Patrik Miho, Ing. Jozef Rovňan
UZNESENIE č. 72/2011
z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
konaného dňa 28.7.2011
k bodu Odpočet práce za 7 mesiacov
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Informáciu o stave Základnej
školy s materskou školou O.
Štefku Varín
2. Informáciu o stave priemyselného parku
3. Informáciu o stave starého
a nového cintorína
4. Informáciu o stave zdravotného strediska
5. Informáciu o stave prevádzke
Bajovec
6. Informáciu o stave záhradkárskej osady
7. Informáciu o stave IBV Záhumnie
8. Informáciu o stave ciest
v obci
9. Informáciu o stave športového areálu Juraja Sobolu
10. Informáciu o stave Chaty
Fatranka
11. Informáciu o stave rozpočtu
12. Informáciu o plánoch na
ďalšie obdobie

Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Starosta obce prečítal návrh

UZNESENIE č. 71/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie

Hlasovanie číslo 149
Hlasovanie za schválenie uznesenia číslo 72/2011

Začiatok rokovania obecného
zastupiteľstva:
17.10 hod.
Ukončenie rokovania obecného
zastupiteľstva:
21:25 hod.

Poslanec Štefan Noga oznámil
vznik Kresťanskodemokratického klubu pri Obecnom zastupiteľstve vo Varíne s počtom členov
6. Členmi klubu sú: Ing. Marián
Androvič, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová. Predsedom klubu
bude Štefan Noga.
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: Ing.
Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik
• členovia návrhovej komisie:
Jozef Rovňan, Ing. Patrik
Miho
Hlasovanie číslo 147
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali
sa: 0, nehlasovali: 2
Návrh bol prijatý.

Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 72/2011
Bod rokovania číslo 6
Stanovisko k technickej štúdii
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu
– prednostu obecného úradu, aby
predniesol materiál k bodu Stanovisko k technickej štúdii.
V diskusii vystúpili: Ing. Marián
Androvič, Ing. Michal Cvacho,
Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter
Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, JUDr. Peter Rybár,
PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý,
Panáček:
UZNESENIE č. 73/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť firmy PK OSSENDORF s.r.o. o stanovisko
k technickej štúdii
b) Schvaľuje
1. Variant C3, D3 diaľničného
a cestného prepojenia Žilina
– Dubná skala.
c) Neschvaľuje
1. Ostatné varianty diaľničného
a cestného prepojenia Žilina
– Dubná skala, z dôvodu
nasledujúcich negatív:
• zvýši sa hlučnosť, prašnosť
o emisie v katastri obce, ktorý už je nadmerne zaťažovaný inými zdrojmi tohto
znečistenia
• varianty zasahujú do územia,
ktoré má v pláne obec využívať na rekreačné účely
• varianty zasahujú do obytnej
zóny
• varianty narušia vzhľad doliny
Hlasovanie číslo 150
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 73/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 73/2011
Bod rokovania číslo 7
Majetok obce
(kúpa, predaj, prenájom)
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a) Žiadosť o poskytnutie pozemku
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu,
prednostu OcÚ, aby predniesol
materiál k bodu Majetok obce Žiadosť o poskytnutie pozemku.
V diskusii vystúpili: Ing. Marián
Androvič, Ing. Michal Cvacho,
Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter
Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, JUDr. Peter Rybár,
PaedDr. Emília Surovcová, Marek
Tabaček, Mgr. Karol Tichý
UZNESENIE č. 74/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Žiadosť p. Ondreja Šepeša
o poskytnutie pozemku
Hlasovanie číslo 151
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 74/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 74/2011
a) Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu,
prednostu OcÚ, aby predniesol
materiál k bodu Majetok obce
– Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku.
Prednosta OcÚ predniesol materiál a starosta obce vyzval poslancov k diskusii.
V diskusii vystúpili: Ing. Marián
Androvič, Ing. Michal Cvacho,
Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter
Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, JUDr. Peter Rybár,
PaedDr. Emília Surovcová, Marek
Tabaček, Mgr. Karol Tichý
Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného úradu predniesli
svoje stanovisko.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh
uznesenia.
Predseda návrhovej komisie
prečítal návrh uznesenia číslo
75/2011:
UZNESENIE č. 75/2011
z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
konaného dňa 28.7.2011.
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Uzatvorenie nájomnej zmlu-
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vy na prenájom kancelárie
v objekte Zdravotného strediska na adrese Námestie
sv. Floriána 1002 s víťazom
výberového konania OZ „
Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ za cenu 3500
€/rok s energiami.
Hlasovanie číslo 152
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 75/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 75/2011
c) Prenájom priestorov zámočníckej dielne na Bajovci
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu,
prednostu OcÚ, aby predniesol
materiál k bod Majetok obce –
Prenájom priestorov zámočníckej
dielne na Bajovci.
V diskusii vystúpili: Ing. Marián
Androvič, Ing. Michal Cvacho,
Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter
Málik, Štefan Noga, JUDr. Peter
Rybár, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý.
UZNESENIE č. 76/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov
bývalej zámočníckej dielne
na adrese Fatranská 1061
s víťazom výberového konania firmou Anna Buchtová
Varínska Tlačiareň / Elektro
AB za cenu 10€/m2/rok.

Hlasovanie číslo 153
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 76/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali:1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 76/2011
d) Žiadosť o prenájom, kúpu
garáže
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika
Mihu, prednostu OcÚ, aby predniesol materiál k bod Majetok
obce – Žiadosť o prenájom, kúpu
garáže.
V diskusii vystúpili: Ing. Marián
Androvič, Ing. Michal Cvacho,
Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter
Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, JUDr. Peter Rybár,
PaedDr. Emília Surovcová, Marek
Tabaček, Mgr. Karol Tichý.

li sa: 0, nehlasovali:1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 77/2011
Bod rokovania číslo 8
Interpelácie poslancov
Miroslav Williger, starosta obce,
vyzval poslancov aby položili
svoje otázky.
V diskusii vystúpili: Ing. Marián
Androvič, Ing. Jozef Kabatier,
Štefan Noga, PaedDr. Emília Surovcová.
UZNESENIE č. 78/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Vykonať kontrolu skládok
materiálu na verejných
priestranstvách.
Zodpovedný: Hlavný kontrolór
obce
Termín: Do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie číslo 155
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 78/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali:1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 78/2011

UZNESENIE č. 77/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Prenájom garáže na pozemku parcela č. 1033/4 v k.ú.
Varín.
b) Ukladá
1. Vypísať výberové konanie
na prenájom nebytových
priestorov.
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Termín: Do najbližšieho zasadnutia OZ

Bod rokovania číslo 8
Záver
Miroslav Williger, starosta obce,
poďakoval všetkým prítomným
za účasť a ukončil dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie číslo 154
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 77/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdrža-

Ing. Patrik Miho
prednosta obecného úradu
Miroslav Williger
starosta obce
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„Priemyselný park Varín“
Fikcia a skutočnosť
Fikcia: Alebo čo sme si mysleli a vedeli o Priemyselnom parku Varín
(ďalej len PPV)
Venujme sa trošku histórii a vráťme sa späť do
roku 2001-2002 keď to všetko začalo.
Mať priemyselný park v katastrálnom území
obce je užitočná vec. Dokáže to zarobiť a platiť
účty. Výnosy z daní za nehnuteľnosti, ktoré ostávajú priamo v obci sú pri určitom množstve hál
(ktorých plochy môžu ísť až do niekoľko tisíc m2)
veľmi zaujímavá položka v rozpočte obce, ktorú
máte plne pod kontrolou.
To znamená , že rozhodujete o jej výške
a rozhodujete aj o spôsobe jej použitia. Ako prvé
v našom okolí sa o tom presvedčili obce priamo
dotknuté spoločnosťou KIA. Zrazu mali v rozpočte prebytok financií.
Tento pocit zažíva podfinancovaná samospráva len ojedinele. Samozrejme, prvotný šok rýchlo
prekonali, a aj riešenie „historicky najhoršej otázky- čo s prebytočnými peniazmi?“ rýchlo našli. Po
rokoch zanedbávania obecných majetkov nastal
konečne čas na ich rekonštrukciu a ďalšie zveľaďovanie. My ostatní sme mohli len závistlivo
zazerať. Vtedy niekedy skrsla myšlienka, že keď
už sme mali smolu a KIA sa nášmu katastrálnemu územiu vyhla, poďme si k zvýšeniu príjmov
pomôcť sami. Bolo to jedno z najrozumnejších
rozhodnutí, ktoré sa podľa môjho názoru, v našej
obci za posledné desaťročie prijalo.
A neostalo len pri rozhodnutí, ale začalo sa
aj aktívne pracovať na jeho napĺňaní. Vtedajšie
vedenie obce a obecné zastupiteľstvo sa pustilo
do splnenia tohto cieľa s vervou. Začali realizovať
všetky potrebné kroky, aby z legislatívneho hľadiska dotiahli všetko potrebné do konca. Spracovali a schválili doplnok k územnému plánu Obce
Varín, kde vytýčili špecifikácie a záväzné normatívy pre daný priemyselný park. Za všetku túto
prácu im, ako občan Varína, ďakujem. Bola vybraná lokalita vhodná na umiestnenie priemyselného
parku. Areál plánovaného priemyselného parku
sa nachádza za Vápenkou (DOLVAP Varín). Zo
severu je ohraničený Vápenkou a železničnou
traťou, zo západu lanopásom, z juhu biokoridorom Vodného diela Žilina a z východu areálom
bývalej píly (medzi pílou a priemyselným parkom
je vynechaný skoro 300m široký pás).
Vedenie obce našlo investora, ktorý sa v predmetnom území pustil do skupovania a scelenia
pozemkov pre budúcu výstavbu priemyselného
parku. Investor, spoločnosť PROMA s.r.o., musel
právne a finančne vysporiadať viac ako 240 pôvodných majiteľov pozemkov. Nič jednoduché.
Samozrejme, nerobil to pre krásu Varína, ani
z iných charitatívnych pohnútok. Vždy išlo a aj
pôjde o biznis. Pokiaľ majú byť spokojné všetky
strany, tak nie je tomu čo vyčítať. PROMA si príde
na svoje pri biznise s pozemkami, ale za cenu
vlastných investícií a určitého rizika. Vlastníci
pozemkov sa konečne dozvedia ,čo a kde vlastnia,
a tiež prídu aspoň k nejakým peniazom. A Obec

Varín mala konečne mať svoj priemyselný park.
Všetko toto úsilie z pohľadu obce malo smerovať
k splneniu jedného jediného hlavného cieľa:
“ zabezpečiť príjem do obecného rozpočtu po
niekoľko ďalších volebných období“.
Doba životnosti takéhoto priemyselného
parku je aspoň 15 rokov. Príjem by mohol byť
použitý na investičnú činnosť v rámci obce, na
ktorú v rozpočte akosi neostáva (cesty, osvetlenie,
detské ihriská, šport....). Po skončení prípravnej
a legislatívnej fázy nastala tá najťažšia - realizačná fáza.
Prvú časť - výkup pozemkov a ich scelenie
sa podarilo investorovi zrealizovať v priebehu
jedného až dvoch rokov a popri tom sa hľadala aj
spoločnosť, ktorá v priemyselnom parku vybuduje podnik (takzvaný konečný investor). Prebehli
rokovania s možnými záujemcami a najväčší záujem o celú plochu priemyselného parku prejavila
spoločnosť JOHNSON CONTROLS.
Bohužiaľ, v rozhodujúcom okamihu prišla
hospodárska kríza. Všeobecná recesia prinútila
spoločnosť JOHNSON CONTROLS odložiť na
neurčito jej zámer - vybudovať svoj vlastný závod
a voliť menej riskantnú cestu prenájmu priestorov
v bývalej Slovene Žilina.
V tomto momente hlavný investor a vlastník
Varínskeho priemyselného parku PROMA s.r.o.
začal na plné obrátky pracovať na zháňaní novej
spoločnosti, ktorá by vybudovala na jeho pozemkoch svoj podnik.
Spolupráca vlastníka priemyselného parku
spoločnosti PROMA s.r.o. s obcou fungovala bezchybne. Bývalí páni poslanci si určite pamätajú
ako ich pravidelne na obecnom zastupiteľstve
starosta Ing. Karol Strásky a majiteľ spoločnosti
PROMA s.r.o. Ing. Ján Majerský, PhD. informovali o všetkých úspechoch a neúspechoch pri
zháňaní spoločnosti, ktorá by v čase krízy išla
do budovania svojho podniku v priemyselnom
parku Varín.
Po viacerých informáciách o nových a nových
dohodách a nedohodách sa starosta Ing. Karol
Strásky a majiteľ spoločnosti PROMA s.r.o. Ing.
Ján Majerský, PhD. Dohodli, že kým nebude niečo
isté, nebudú už mútiť zbytočne vodu a s pravidelným informovaním prestali.
Nedá mi nespomenúť, že vlastník spoločnosti
PROMA s.r.o. Ing. Ján Majerský, PhD. bol a je
jeden z najaktívnejších zháňačov a propagátorov
Varínskeho priemyselného parku (niet sa čo
čudovať, keď má v ňom investované a viazané
značné finančné prostriedky).
V tejto fáze života Varínskeho priemyselného
parku (píše sa rok 2009) bolo po informovaní poslancov obecného zastupiteľstva vydané územné
rozhodnutie na 5 výrobno - technických a skladových hál, pričom sa už po predchádzajúcich
skúsenostiach neuvažovalo len s jedným veľkým
investorom na celú plochu priemyselného parku,
ale aj s alternatívou viacerých menších. Každý so
svojím areálom a svojou halou. Toto riešenie sa

zdalo realistickejšie.
Celková plocha hál (podľa platných územných
rozhodnutí) by Obci Varín v prvej fáze priniesla
na daniach cca. 41 000,-€ ročne a v druhej fáze
72 000,-€ ročne na daniach z nehnuteľnosti.
Toto je posledná verejná informácia o priemyselnom parku Varín o ktorej sa dozvedeli
poslanci a verejnosť. Tu niekde končí FIKCIA
o budúcnosti priemyselného parku Varín a začína
SKUTOČNOSŤ.
Skutočnosť: Alebo čo sme sa o Priemyselnom
parku Varín dozvedeli v hodine dvanástej!
V každodennej snahe pochopiť zákonitosti
fungovania obce a v snahe zodpovedne riadiť
obec spolu so súčasným operatívnym riešením
problémov, ktoré prináša život, ma zastihla správa o zámere spoločnosti PROMA s.r.o. vybudovať
v priemyselnom parku Varín fotovoltickú elektráreň. Vzhľadom na to, že som sa už s podobným
zariadením a aj jeho dopadmi pre okolie, stretol
v mojej predchádzajúcej práci, okamžite som so
súhlasom súčasného pána starostu začal preverovať, o čo vlastne ide.
Zásadná vec pri fotovoltickej elektrárni je, že
zaberá obrovské územie. Tí z vás, ktorí ste už
podobné zariadenie videli viete, že je to množstvo stojanov, na ktorých sú umiestnené solárne
panely. Stojan ako taký, aj keď je pevne spojený
so zemou, nie je stavba, teda plocha kde je umiestnený je definovaná len ako ostatná plocha. Pri
bližšom skúmaní sme zistili, že sa jedná o zámer
vybudovať 6 MW elektráreň, z čoho bolo jasné, že
sa jedná o obrovské monštrum, ktoré zaberie buď
celý alebo aspoň väčšinu priemyselného parku.
Najväčší problém, ktorý sme v tejto vzniknutej
situácií videli je, že sa dokonale poprel základný
cieľ budovania tohto parku:“ zabezpečiť príjem
do obecného rozpočtu po niekoľko ďalších volebných období“.
Dôvod? Ako som už spomínal - plochy pod
fotovoltickou elektrárňou sú vedené len ako
ostatné plochy. Výška dane, teda príjem pre obec
na najbližších 15 rokov za celý takto vybudovaný
priemyselný park je 1200 – 1400,-€ ročne! Čo je
v porovnaní s plánovanými 41 000 až 72 000,-€
ročne zanedbateľná suma. Kvôli 1400,-€ ročne sa
z pohľadu obce neoplatilo zafinancovať zmenu
územného plánu (ktorá nie je najlacnejšou záležitosťou) a už vôbec nie plytvať toľkým časom
všetkých zainteresovaných. Po dohode so  súčasným pánom starostom sme sa rozhodli,akýmkoľvek spôsobom zastaviť plánovanú výstavbu
fotovotickej elektrárne v priemyselnom parku
Varín. Zdalo sa to jednoduché, veď obec vydáva
územné a aj stavebné povolenia, tak na túto stavbu ho jednoducho nevydáme a hotovo.
Túto záležitosť sme začali riešiť štandardným
postupom. Zhromaždenie podkladov, naštudovanie legislatívy, konzultácia s príslušným
odborným pracovníkom a zaujatie legálneho
zákonného postoja, ktorý bráni a obhajuje záujmy

pokračovanie na str. 10 ...
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Opäť zapojení

je hudobné podujatie, ktoré sa uskutoční dňa
24. septembra 2011 na námestí sv. Floriána vo
Varíne počas konania sa každoročného tradičného Dožinkového jarmoku. Pri tejto príležitosti,
sa v hlavách muzikantov zrodila myšlienka
zorganizovať vystúpenie bývalých populárnych
varínskych zábavových kapiel, ktoré na scéne
svadieb, zábav, plesov a silvestrovských osláv
pôsobili od 60. rokov do nedávnej minulosti.
Sme pyšní, že každá éra mala v našej obci svoje zastúpenie. V 60. - 70. rokoch to bola populárna skupina Kozmos 3, ktorú nasledovali zoskupenia ako
Melodic Maurus, The Guys. V 70 - 80. rokoch
reprezentovali našu obec formácie The Golden
Boys,The Stars a Retro   ktoré pôsobilo ešte aj
v rokoch 90-tych. V novej ére, po roku 1989,
nastal veľký boom diskžokejov a diskoték, ale
navzdory tomu vznikla formácia Present a
neskôr aj Forte.
Nesmieme zabudnúť, že v polovici 90. rokov
minulého storočia sa opäť oživila legendárna
varínska dychová hudba Varínčanka, ktorá
pôsobí dodnes a dúfajme, bude pôsobiť ešte
niekoľko generácii.
Samozrejme, nie všetky spomínané formácie
sa po toľkých rokoch podarilo „opäť zapojiť“.
Niektorí členovia žijú ďaleko za hranicami nášho
chotára, iní sa už na to necítia a poniektorí, žiaľ,
už medzi nami nie sú. Každopádne, naším cieľom je urobiť túto akciu tradičnú a pripomínať
si ju každým rokom.
Preto by sme Vás všetkých radi privítali na varínskom námestí dňa 24.09.2011
od 15:00 h a nechali Vás započúvať sa do
čias, v ktorých jednotlivé kapely pôsobili
a zahrajú Vám časť z repertoáru aký sa v ich
dobe hrával. Veríme, že každá generácia si
príde na svoje.
Zástupcovia vyššie uvedených kapiel.

Obec Varín, Miestne kultúrne strediskO Varín,
Základná OrganiZácia slOVenskéhO ZVäZu
ZáhradkárOV Varín
pozývajú na

7. dOžinkOVý
a reMeselnícky
jarMOk
sobota 24. - nedeľa 25. september 2011
námestie sv. Floriána

Obec Varín, Miestne kultúrne strediskO Varín,
Základná OrganiZácia slOVenskéhO ZVäZu
ZáhradkárOV Varín
pozývajú na

7. dOžinkOVý
a reMeselnícky
jarMOk
sobota 24. - nedeľa 25. september 2011
námestie sv. Floriána

Program:

Program:

sObOta
od 10.00 hod.
13.30 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
nedeľa
10.30 hod.

Predaj VýrObkOV, VýstaVa
OVOcia, Zeleniny a kVetOV
kultúrny PrOgraM
OPäť ZaPOjení - kOncert
Varínskych kaPiel
discOZábaVa
ďakOVná sVäta OMša Za úrOdu Farský kOstOl

Varínčan
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obce (veď zato sme tu platení).
Rýchlo však prišlo schladenie. Zistili sme, že na
fotovoltickú elektráreň vo Varínskom priemyselnom parku bolo už vydané právoplatné stavebné
povolenie a nie jedno, rovno šesť a bez mála na
celú plochu priemyselného parku. Všetko legálne
a v poriadku. Uvedené stavebné povolenia boli
vydané ešte 30.4.2010 a podpísané v súlade zo
zákonom vtedajším starostom Ing. Karolom
Stráskym. To znamená, že sa vlastne s tým už
nedá nič robiť. Dostali sme sa len na úroveň
štatistov, ktorých sa už nikto na nič nemusí pýtať. Nechceli sme sa však s týmto nepríjemným
faktom zmieriť.
Celú záležitosť som nechápal, tak som oslovil
môjho predchodcu Ing. Jozefa Kabatiera a pár zamestnancov obecného úradu. O ničom nevedeli.
Keď som im vysvetľoval o čo vlastne ide, neverili mi až do okamihu, keď som im ukázal kópie
právoplatných a vtedy už rok starých stavebných
povolení podpísaných pánom Ing. Karolom
Stráskym. Po tomto zistení, že o tom asi málokto
vie, sme zvolali mimoriadne zastupiteľstvo, kde
sme o zistených skutočnostiach informovali celé
zastupiteľstvo. Bolo to veľmi emotívne a hektické
zasadnutie. Padali názory, „že stavebné povolenie
je neplatné lebo poslanci odsúhlasovali haly a nie
elektráreň, že sa dohodli s bývalým starostom že
tam nechcú ani logistiku, lebo v logistike je nízka
zamestnanosť a keď už sa tak dlho čaká na vhodného investora, tak nech sa počká na niekoho, kto
prinesie do Varína aj pracovné príležitosti“ atď..
Dohodli sme sa na určitom postupe a vstúpili do
jednania s majiteľom spoločnosti PROMA s.r.o.
pánom Ing. Jánom Majerským, PhD.. Čo sa dialo potom popíšem v krátkosti cez chronológiu
udalostí:
-vo štvrtok 31.3.2011 sme sa o fotovoltickej
elektrárni dozvedeli a začali skúmať stav, v akom
sa daná záležitosť nachádza
-v piatok 1.4.2011 sme so zhromaždenými
údajmi konfrontovali niektorých súčasných a bývalých zamestnancov obecného úradu a hľadali
všetky alternatívy riešenia vzniknutej situácie
v prospech obce na príslušných úradoch
-v pondelok 4.4.2011 sme jednali dvojkolovo s
majiteľom spoločnosti PROMA s.r.o. pánom Ing.
Jánom Majerským, PhD. a zvolali sme narýchlo
mimoriadne obecné zastupiteľstvo na stredu.
-v utorok 5.4.2011 sme pripravili alternatívne
návrhy a dohodli účasť zástupcu spoločnosti
PROMA s.r.o.
-v stredu 6.4.2011 sa konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
-od štvrtka 7.6.2011 sa začal nepretržitý kolobeh jednaní a vyjednávaní, o záchranu Priemyselného parku Varín, alebo aspoň o zabezpečenie
časti ušlých príjmov z výpadku dani z nehnuteľností, o ktoré nás pripravil podpisom stavebných
povolení bývalý pán starosta.
-V piatok 8.4.2011 bolo sedenie SNS Varín, kde
dvaja poslanci obecného zastupiteľstva za túto
stranu pán Kabatier a pán Boka konfrontovali
ich straníckeho kolegu bývalého pána starostu.
Odpoveď nenechala na seba dlho čakať. Bývalý
pán starosta si bol vedomý, že z fotovoltickej
elektrárne nie je skoro žiadna daň a vraj (podľa
jeho tvrdenia) mal dohodnutú kompenzáciu
s majiteľom spoločnosti PROMA s.r.o. Ing. Já-
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nom Majerským, PhD.. Bývalý pán starosta bol
ochotný ísť aj na jednanie s pánom Ing. Jánom
Majerským, PhD. ktoré sa ale nikdy neuskutočnilo. Existenciu takejto dohody kategoricky poprela
druhá strana. Nech je pravda akákoľvek - fakty
sú nasledovné:
1) vydané stavebné povolenia na fotovoltické
elektrárne sú platné a podpísané bývalým
starostom,
2) dohoda o kompenzácií ušlých príjmoch
z daní z nehnuteľností je sporná. Na jednej
strane sú tvrdenia bývalého pána starostu
a jeho ochota ísť do konfrontácie, na strane
druhej je tu popretie akejkoľvek dohody zo
strany spoločnosti PROMA s.r.o.,
3) neexistuje žiadna písomná dohoda ani
prísľub podpísaný oboma stranami. Keďže
stavebné povolenie má písomnú formu,
tak sa pýtam - ak existovala nejaká dohoda,
prečo nie je tiež v písomnej forme?
4) bývalý pán starosta nemal ani predstavu
o aký finančný rozdiel tu ide (1200,-€ verzus
71 000,-€),
5) neexistuje žiadna právne čistá metóda ako
túto údajne dohodnutú kompenzáciu zabezpečiť aj do budúcna, s výnimkou jednorazového sponzorského daru a ten by sa z právneho hľadiska dal chápať ako neoprávnené
plnenie s trestnoprávnou zodpovednosťou
pre osobu, ktorá by toto plnenie požadovala
(teda pre Obec Varín, respektíve štatutára
ktorý by niečo podobné v jej mene podpísal).
Na moju priamu otázku - ako chcel uvedenú
kompenzáciu bývalý pán starosta dostať do
obce - som nedostal jednoznačnú odpoveď.
To ma utvrdzuje v názore, že buď to nie je
pravda alebo to nemal zatiaľ premyslené.
6) všetky údajné jednania a dohody prebiehali
so spoločnosťou PROMA s.r.o. ale stavebné
povolenia boli vydané na spoločnosť, ktorá
je síce teoretický založená spoločníkmi
PROMY s.r.o., ale prakticky z právneho hľadiska medzi nimi nie je žiaden právny vzťah,
takže nechápem, prečo by mala spoločnosť
PROMA s.r.o. platiť nejaké kompenzácie za
cudziu spoločnosť.
-ukončenie jednaní so spoločnosťou PROMA
s.r.o. bolo 15.6.2011.
Výsledok jednaní: Fotovoltická elektráreň sa
v Priemyselnom parku Varín stavať nebude,
stiahli sa ohlásenia začatia stavby všetkých šiestich elektrárni, predĺžila sa platnosť pôvodných
územných rozhodnutí na pôvodných 5 výrobnotechnických a skladových hál a v podstate sme sa
vrátili do pôvodného stavu, riadne schváleného
poslancami, a teda k našej pôvodnej „FIKCII o budúcnosti Priemyselného parku Varín“.
Dúfajme, že sa na jar začnú už aj konečne
konkrétne kroky k realizácií a výstavbe prvých
hál. Vyzerá to nádejne (už zase), ale uvidíme ako
to dopadne.
Záverečné zhodnotenie:
Pozrime sa na vzniknutú situáciu pred jednaním a po ňom z pohľadu oboch strán.
Stav pred jednaním
Z pohľadu investora spoločnosti PROMA

s.r.o.:
Spoločnosť sa snažila čo najskôr dotiahnuť
výrobu do areálu nášho priemyselného parku.
Keď našli investora, ktorý chcel stavať fotovoltickú elektráreň, nevideli v tom problém zvlášť
s platnými stavebnými povoleniami.
Z pohľadu obce:
Ako som už písal jediný hlavný cieľ:
“zabezpečiť príjem do obecného rozpočtu
po niekoľko ďalších volebných období“ by bol
výstavbou fotovoltickej elektrárne rozprášený
na prach a celé úsilie a nainvestovaný finančný
a ľudský kapitál sa stratí v nedohľadne. Obec
nezískava nič, ale naopak stráca možnosť budúcich príjmov.
Kto by bol poškodený? Len Obec Varín.
Kto je za túto situáciu zodpovedný? No samotný poškodený. OBEC Varín a nikto iný! Je to
paradox, prečo obec zastúpená bývalým starostom pánom Ing. Karolom Stráskym poškodzovala
svoje vlastné záujmy. Prečo tak jednal? Neviem.
Opýtajte sa jeho.
Stav po jednaní
V priebehu jednaní so spoločnosťou PROMA
s.r.o. sme sa snažili dojednať aspoň čiastočne
ústupky. Nemusím zdôrazňovať, že v jednaniach
sme ťahali za kratší koniec. Našťastie sa ukázalo,
že vlastník spoločnosti PROMA s.r.o. Ing. Ján Majerský, PhD. je rozumný, inteligentný racionálne
mysliaci človek, s ktorým sa dalo rozumne jednať
a cez množstvo kompromisov sa nám podarilo
prejsť až k pôvodnému stavu.
Kto získal z dohody o vrátení sa k pôvodnému stavu navrhovaného priemyselného parku?
Jednoznačne obec.
Kto z tejto dohody veľa stratil? Spoločnosť
PROMA s.r.o.. S poľutovaním musím konštatovať, že za chybné alebo skôr pochybné rozhodnutie niekoho iného (teda konkrétne bývalého
pána starostu Ing. Karola Stráskeho) musí platiť
práve PROMA s.r.o.. Spoločnosť PROMA s.r.o. od
nás (Obce Varín) na opátku okrem prísľubu užšej
spolupráce nezískala nič.
Čo nás to stálo? Jeden a pol mesiaca práce
(stanoviská miestneho a krajského stavebného
úradu, právne analýzy, množstvo jednaní, vypracovaných alternatív).
Kto z danej situácie vyviazol bez problémov?
Ten, kto to celé aj spôsobil.
Na záver chcem podotknúť, že uvedený článok nevznikol z môjho rozhodnutia ,ale bol som
poverený jeho napísaním poslancami obecného
zastupiteľstva. Ja sám osobne konfrontáciu nevyhľadávam, veď pravda sa nakoniec vždy ukáže.
M.Cvacho
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Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2011
Dokončenie z minulého čísla...
niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja,
akosť a nákazovú situáciu.

odev.
(6) Predávajúci nesmie tovar predávať zo zeme.

§7 Povinnosti fyzických a právnických osôb
predávajúcich na trhových miestach
(1) Predávajúci na trhovisku je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie menom fyzickej
alebo právnickej osoby, obchodným názvom, sídlom
a menom zodpovedného vedúceho,
b) predávať len na predajnom mieste, ktoré má
prenajaté alebo určené správcom trhoviska,
c) dodržiavať hygienické, veterinárne bezpečnostné
predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa,
d) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach predávaných
výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi
technickými pravidlami, v prípadoch ustanovených
zákonom riadne vyplniť záručný list,
e) vysporiadať reklamácie spotrebiteľov podľa
platných predpisov,
f) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere
alebo množstve a umožniť kupujúcemu prekontrolovať si správnosť týchto údajov, používať len
váhy, miery a závažia opatrené platnou ciachou,
g) dodržiavať podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru, u zeleniny neprekročiť maximálne
prípustné množstvo dusičnanov,
h) používať elektronickú registračnú pokladnicu
podľa osobitných predpisov,
i) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a akostnou triedou, zabezpečiť
predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne
účtovať,
j) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa
osobitných predpisov s výnimkou fyzických osôb
predávajúcich rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné
plodiny a občanov predávajúcich vlastné použité
výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
k) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja
tovaru a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolného
orgánu,
l) na požiadanie správcu trhoviska alebo kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady, podľa
charakteru predaja v zmysle §11 ods. 2 zákona číslo
178/1997 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona číslo 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

§9 Správa trhoviska
(1) Správu trhoviska vykonáva správca trhoviska
menovaný Obcou Varín.

§8 Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri
predaji výrobkov a poskytovaní služieb
(1) Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja
výrobkov alebo poskytovania služieb a jeho bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho
skončení zanechať miesto predaja čisté a upratané.
(2) Predávajúci musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu, lesné plody a iné poživatiny, ktoré sú čiastočne
narušené alebo zjavne znehodnotené.
(3) Predávajúci je povinný pri predaji ovocia, zeleniny a lesných plodín zabezpečiť aby boli očistené,
zbavené hliny a vädnúcich častí.
(4) Predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do
hygienicky nezávadných obalov.
(5) Predávajúci je povinný mať pri predaji čistý

§10 Práva a povinnosti správcu trhoviska
(1) Správca trhoviska je povinný:
a) zverejniť na viditeľnom mieste platný „Trhový
poriadok“,
b) zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku
a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
c) spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich
kontrolnej činnosti podľa platných predpisov a tohto
trhového poriadku,
d) zabezpečiť predaj spôsobom aby mohol byť
riadne bezpečne vykonaný a vytvoriť podmienky
pre kultúrne a bezplatné odskúšanie výrobku,
e) zabezpečiť dennú kontrolu čistenia trhoviska
zodpovednými pracovníkmi,
f) zabezpečiť obhospodarovanie zariadení trhových
miest,
g) označiť viditeľne na trhovisku, kto je správcom,
jeho sídlo a možnosť kontaktu s ním,
h) vypracovať protipožiarne a bezpečnostné opatrenia trhoviska.
(2) Správca trhoviska je oprávnený:
a) kontrolovať u predávajúceho oprávnenie na
podnikanie v danej oblasti, preukaz totožnosti,
b) kontrolovať u predávajúcich a poskytovateľov
služieb doklad o nadobudnutí tovaru,
c) kontrolovať používanie elektronickej registračnej
pokladnice,
d) kontrolovať udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich skončení,
e) kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,
f) pri predaji húb správca trhoviska kontroluje
osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb,
g) kontrolovať dodržiavanie hygienických predpisov a opatrení,
h) kontrolovať autorizovanú inšpekčnú knihu,
i) kontrolovať označenie stánkov, stolov a iných
predajných miest podľa trhového poriadku a označenie tovaru cenovkami,
j) kontrolovať dodržiavanie podmienok predaja
stanovených týmto trhovým poriadkom a ostatných
platných zákonov,
(3) V prípade, že ide o predaj vlastných použitých
výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom
množstve, nevyžaduje sa oprávnenie na podnikanie
podľa tohto trhového poriadku, ani doklad o nadobudnutí tovaru.
§11 Orgány dozoru a sankcie
(1) Orgánmi dozoru sú v zmysle §12 ods. 1 zákona
číslo 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších noviel:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Obec Varín
(2) V prípade porušenia ustanovení tohto trhového
poriadku sú orgány dozoru oprávnené v zmysle §12
ods. 2 zákona číslo 178/1998 Z.z. o podmienkach

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v znení neskorších noviel pristúpiť k uloženiu pokuty.
§12 Trhové poplatky
(1) Za 1m2 použitej plochy na trhovisku 1,66 €/deň
(2) Za auto do 3,5 t
z ktorého sa bude predávať
13,30 €/deň
(3) Za príves k autu do 3,5 t
z ktorého sa bude predávať
13,30 €/deň
(4) Za auto nad 3,5 t
z ktorého sa bude predávať
19,90 €/deň
(5) Za príves k autu nad 3,5 t
z ktorého sa bude predávať
19,90 €/deň
(6) Poplatok za vyhlásenie
v miestnom rozhlase 3,32 €/ 1 vyhlásenie
Vyhlásenie obsahuje 3x vyhlásenie a 2x hudba. Maximálna doba trvania vyhlásenia 10 minút.
(7) Poplatok za pútače oznamujúce čas a miesto predaja rozmiestnené v katastrálnom území obce Varín

1,60/ks/m2
§13 Vyberanie trhových poplatkov
(1) Letný čas:
a) Pondelok až piatok od 7:30 hod. do 15:30 hod.
zamestnanec OcÚ Varín
b) Pondelok až piatok od 15:30 hod. do 20:00 hod.
správca trhoviska
c) Sobota a nedeľa od 7:30 hod. do 20:00 hod. správca trhoviska
(2) Zimný čas:
a) Pondelok až piatok od 7:30 hod. do 15:30 hod.
zamestnanec OcÚ Varín
b) Pondelok až piatok od 15:30 hod. do 16:00 hod.
správca trhoviska
c) Sobota a nedeľa od 7:30 hod. do 16:00 hod. správca trhoviska
(3) Pre konanie príležitostného trhu môže Obec určiť
osobu oprávnenú vyberaním poplatku, ktorej o tom
vydá potvrdenie a informáciu o poverení vyvesí na
úradnej tabuli obce.
§14 Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa:
1. VZN č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území
obce Varín
2. Dodatok č. 2 k VZN 1/1998 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území obce Varín
3. Dodatok č. 3 k VZN 1/1998 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území obce Varín
§15 Záverečné ustanovenia
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na
úradnej tabuli v obci Varín dňa 14.6.2011
(3) Obecného zastupiteľstva obce Varín schválilo
toto VZN dňa 30.6.2011
(4) Toto VZN nadobudlo platnosť dňa 1.7.2011
(5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 16.7.2011
Miroslav Williger
starosta obce

12

Varínčan

Matičné okienko

Oslava
zvrchovanosti
My, demokraticky zvolená
Slovenská národná rada,
slávnostne vyhlasujeme,
že tisícročné úsilie
slovenského národa o svojbytnosť
sa naplnilo.
V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené
právo slovenského národa na sebaurčenie tak,
ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.
Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať
spôsob a formu národného a štátneho života,
pričom budeme rešpektovať práva všetkých,
každého občana, národov, národnostných
menšín a etnických skupín, demokratické a
humanistické odkazy Európy a sveta.
Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako
základ suverénneho štátu slovenského národa.
Bratislava 17. júl 1992
Tieto slová v interpretácii Mgr. Karola Tichého
sme si opäť pripomenuli v piatok 15. júla 2011
na slávnosti výročia zvrchovanosti Slovenskej
republiky.
Varínsky spevácky zbor ju doplnil národnými
piesňami a dychová hudba Varínčanka hudobnými skladbami.

Výbor MO Matice slovenskej vo Varíne organizoval počas leta brigádu na úprave priestorov
Domu Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici.
Brigádovalo sa jeden týždeň   a dnes môžeme povedať, že úspešne. Nechýbala ochota
a nadšenie členov organizácií, ktoré priestory
využívajú   a odpracovaných cca 50 hodín sa
podpísalo na vylepšení celého matičného domu
a jeho okolia.
Naše poďakovanie patrí: Jánovi Androvičovi
ml., Štefanovi Cvachovi, Marte Tretinovej, Anne
Súčikovej, Eve Skuteckej, Eve Rendekovej, Petrovi Tretinovi, Petrovi Akantisovi, Františkovi
Akantisovi, Milanovi Vlkoláčkovi, Tónovi Jánošíkovi, Martinovi a Marekovi Malloyerovcom,
Miroslavovi Staňovi, Róbertovi Matejčíkovi,
Jozefovi Hrivovi, Jánovi Štefánikovi, Štefanovi
Matejčíkovi, Michalovi Chovanovi, Michalovi
Rybárovi, Mariánovi Androvičovi, Pavlovi
Pišovi, Michalovi Rendekovi, Maťovi Rolkovi,
Alici Bugáňovej, Štefanovi Zelinovi.
Veľké ďakujem patrí všetkým menovaným, ale hlavne Michalovi Rendekovi, ktorý
osobnou dennou účasťou bol nápomocný pri
úprave dvora, interiéru a sponzorsky prispel
k vybavenie kuchynky nábytkom a elektrickým

spotrebičom.
Pomocnú ruku podal i pán Adam Kapasný,
ktorý nainštaloval vodovodnú prípojku a zapojil
ohrev vody.
V neposlednom rade moje poďakovanie patrí
pracovníkom Obecného úradu Varín a pánovi
starostovi.
V zveľaďovaní dvora budeme pokračovať výsadbou drevín, oplotením, zastrešením priestoru
a záhradným sedením.
Takže ešte v septembri bude potrebná pomoc
pri dokončovacích prácach.
Všetkým ochotným a štedrým občanom
ďakuje
Emília Cvachová
predsedníčka MO-MS Varín

Pozvánka

Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne
pod vedením Alexandra Panáčka plánuje
uskutočniť z piatku 16. septembra na sobotu 17. septembra 2011
NOČNÝ PRECHOD MALOU FATROU
Informácie: 0902 429692

Varínčan
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Urbárske okienko

Tento rok 2011 je Organizáciou Spojených národov
vyhlásený za Medzinárodný rok lesov. Zdôrazňuje
úzke a trvalé spojenie človeka s lesom. Zdôrazňuje
úlohu spoločnosti pri ochrane a zveľaďovaní nášho
zeleného bohatstva.
Už starých horárov v minulosti učili: „strom je
živý tvor a tak sa treba k nemu aj správať“. V dnešnej
dobe možno táto veta znie ako z doby kamennej, ale
keď sa hlbšie nad ňou zamyslíme, zistíme, že má
niečo do seba.
Musíme si uvedomiť vzájomnú väzbu medzi človekom a lesom. Les tu bol už dávno pred človekom,
ale naopak, ako by tu žil človek bez lesa? A preto si
pripomeňme ďalšiu múdrosť našich predkov: „Ako
sa do hory volá, tak sa z hory ozýva“. A tá „ozvena“
určite príde. Ak ju nezačujeme my, tak ju začujú naše
deti, vnuci, pravnuci, prapravnuci. Určite!   Je iba
otázkou, či to chceme?
Ak nebudeme les chápať iba ako matériu –
„továreň na drevo“, ale ako matériu, ktorá je živá
a život zabezpečujúca. A fakt, že les produkuje aj
drevo je pre naše hospodárenie veľmi dôležitý, no
nie prvoradý. Na týchto zásadách hospodári aj naša
Urbárska obec.
Aktuálne informácie Urbárskaj obce pozemkové
spoločenstvo Varín:
- Zmenili sme dizajn našej webovej stránky
www.utbarvarin.szm.sk. Na tejto stránke nájdete
najaktuálnejšie informácie o práci a dosahovaných
priebežných výsledkoch.
- Úspešne pokračuje výstavba Protipožiarnej lesnej
cesty Rázsochy. Chceme splniť naše prianie, ukončiť
stavbu do príchodu zimy.
- Sledujeme prípravu úplne nového zákona
o pozemkových spoločenstvách, ktorý má regulovať
hospodárenie urbárov a má nahradiť už šestnásť
rokov starú právnu normu.
- Aj podľa „starého zákona“ máme veľa práce
pri jeho zabezpečovaní. Prehodnocujeme vrátenie
poľnohospodárskej pôdy. Zisťujeme, že na našej
nenavrátenej pôde ešte stále „vládne“ JRD Agra Váh,
alebo JRD Nededza.
- Ďalšia oblasť našej práce spočíva v náprave
nezodpovedného riešenia ROEPu v Krasňanoch, kde
na liste vlastníctva k naším lesným pozemkom sú ako
majitelia vedení neznámi vlastníci.
- Pokračujeme na ďalšej náročnej práci prebiehajúceho ROEPu vo Varíne spočívajúcej v dokladovaní
vlastníckych práv našich urbárnikov.
Vlastnícke práva podielnikov:
V predchádzajúcich vydaniach Urbárskych okienok sme informovali o určitej inflácii – rozširovaní
počtu podielnikov a zároveň znehodnocovaní hodnoty urbárskych hlasov.
Tento nežiaduci jav by si mal každý „oficiálny
člen“ Urbáru urýchlene vyriešiť. „Oficiálny člen“ je
vlastník urbárskych hlasov a „neregistrovaný člen“
Urbárskej obce je vlastník podielov na listoch vlastníctva (nemá urbárske hlasy).
Nie je logicky mysliteľné udržiavať stav, keď
v urbárskej evidencii členov Urbárskej obce sú
evidovaní ako plnoprávni aj podielnici, ktorých

hlasy nie sú podporené vlastníctvom  podielov  na
poľnohospodárskej pôde.
Prebiehajúci ROEP určí vlastníctvo na listoch
vlastníctva v podieloch a tým pôvodný význam
urbárskeho hlasu ako miera podielu na majetku
stratí svoje opodstatnenie. Vlastníctvo podielu bude
vyjadrené podielom na listoch vlastníctva lesných
pozemkov.
Pre výbor vystane úloha tento problém riešiť.
Konštatujeme skutočný stav, že Urbárska obec
pozemkové spoločenstvo Varín hospodári na lesných pozemkoch aj na poľnohospodárskej pôde.
Výsledkom čoho je vyzazovaný výsledok hospodárenia dosiahnutý v jednotlivých rokoch. Sú obdobia,
keď dosiahnutý dobrý hospodársky výsledok je
z oblasti hospodárenia v lese a naopak sú obdobia,
keď výsledky v lese sú stratové. To bolo vidieť aj
v posledných rokoch, keď cena dreva bola veľmi.
Z toho dôvodu sme vykonávali iba náhodnú ťažbu
s minimálnými výnosmi. A pritom náklady na obnovu a odstraňovanie škôd boli vysoké.   V týchto
podmienkach celkový výsledok „zachraňovalo“
hospodárenie z poľnohospodárskej pôdy.
A ešte jedno konštatovanie – náhrady z predaja
poľnohospodárskej pôdy inkasovali aj členovia, ktorí
nemajú úmerne podiely na vlastníctve poľnohospodárskej pôde.
Stav prác na ROEPe:
1, Ďakujeme všetkým členom, ktorí boli preukázať
vlastníctvo urbárskych hlasov.
2, Život je ťažký, lebo nastala situácia, keď aj
u členov v predchádzajúcom bode musíme odkázať,
aby ešte raz prišli na UO. Dôvod je ten, že na deklarovanie vlastníctva musia byť predložené doklady
úradne overené (overené kópie). Nami urobené kópie
nestačia. Túto informáciu sme sa dozvedeli dodatočne. Za nedostatok sa ospravedlňujeme.
3, Zo strany pracovníkov UO je vytvárané maximálne úsilie, aby túto činnosť ukončili do konca
septembra 2011. Po tomto termíne je pravdepodobné,
že vlastníctvo, ktoré nebude vysporiadane prejde
systémom „neznámy vlastník“, tak ako na ROEPe
v Krasňanoch.
4, Aby znova návšteva UO bola efektívnejšie,
budeme pracovať na riešení „neznámych vlastníkov“
zapísaných na LV 1083 v k.u. Krasňany. Proces riešenia je podobný, spočíva v preukázaní následníctva
po neznámych vlastníkoch, na ktorých sú zapísané
vlastnícke podiely. Tiež musia byť doložená overene
doklady.
Týmto chceme využiť, aby pri overovaní dokladov
pre potreby identifikácie vlastníctva urbárskych hlasov bolo súčasne vykonané preukázanie následníctva
po neznámych  vlastníkov.
5, A aby toho nebolo dosť, musíme aktualizovať
poverenie členov urbáru, v ktorom poverujú zvolených predstaviteľov na konanie v ich mene. Aktualizácia je potrebná z dôvodu zmien osôb doposiaľ
poverených ako aj doplnenie poverenia od nových
členov. Tieto poverenia sú dôležité pre operatívnu
činnosť v riadení Urbárskej obce.
6, Vyzývame našich členov, aby neotáľali s riešením preukazovania vlastníctva k urbárskym hlasom.
Určení pracovníci Ing. Cáderová, Ing. Androvič a Ing.
Ďuranová im ochotne vysvetlia čo potrebujú pre
deklarovanie vlastníctva, resp. kde doklady môžu
získať a ako postupovať.

Informácia na záver:
Členom pozemkového spoločenstva je podľa zákona č. 181/1995 Z. z.   o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov každý spoluvlastník
spoločnej nehnuteľnosti.
Členovia spoločenstva môžu prevádzať svoj
vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním
súvisiace práva a povinnosti len za podmienok ustanovených v zákone o pozemkových spoločenstvách,
v občianskom zákonníku a v interných predpisoch (u
nás Zmluva o založení spolčenstva).
Právnou skutočnosťou, na základe ktorej môže
dôjsť k prevodu vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti je zmluva – kúpna, darovacia a ďalšie.
Pri prevode vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti platí ustanovenie § 140 Občianského zákonníka
(OZ) o predkupnom práve spoluvlastníkov. Právny
nárok na prednostný prevod vlastníctva závisí od
vôle spoluvlastníka previesť svoj spoluvlastnícky
podiel. Ak má člen spoločenstva úmysel previesť
svoj spoluvlastnícky podiel na inú osobu inú ako
blízku (§116 a 117 OZ) má povinnosť vyplývajúcu
zo zákonného predkupného práva, ponúknuť svoj
spoluvlastnícky podiel najprv ostatným spoluvlastníkom. Členovia spoločenstva (ostatní spoluvlastníci)
sú oprávnení na odkúpenie tohto spoluvlastníckeho
podielu v lehote, ktorú spoločenstvo ustanoví.
Pri  prevode a prechode vlastníctva platí zásada,
že z právneho predchodcu prechádzajú na nadobúdateľa (právny nástupca) všetky práva a povinnosti
vyplývajúce z vlastníckeho práva podielu spoločnej
nehnuteľnosti, ktoré mal jeho právny predchodca
(§8, ods.1).
Zákon ukladá poriadkovú povinnosť každému,
kto sa stane vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpiť k zmluve o zložení spoločenstva do
2 mesiacov od nadobudnutia vlastníctva (§15 ods.3).
Členstvo samotné vzniká zo zákona nadobudnutím
vlastníctva.
Na zmluvný prevod vlastníctva podielu sa vyžaduje písomná forma, pretože predmetom prevodu je
vec a samozrejme sa predpokladá postup podľa §7
zákona uvedených v predchádzajúcej časti a príslušný vklad na príslušný katastrálny úrad.
Záverom záver:
Vzhľadom na skutočnosť nedodržiavania popisu
v predchádzajúcej časti musí výbor UO pristúpiť ku
hromadnej aktualizácii popísanej v bode 5 predchádzajúceho textu. A čo je ešte horšie stal sa nám, (t.j.
OU) prípad, keď náš spoluvlastník previedol svoj
spoluvlastnícky podiel v rozpore s právnou úpravou
vyššie popísanou novému spoluvlastníkovi, ktorému
bolo následne vyznačené záložné právo na majetok
dlžníka.
Tento prípad bude výbor UO riešiť požiadavkou
na zrušenie kúpnej zmluvy. Ak snaha výboru nebude
prijatá od zainteresovaných na rýchle a účinne
vyriešenie porušenie zákona, bude výbor prinútený
tento stav riešiť podaním návrhu na súd a následne
vymáhať vynaložené náklady od porušiteľa.
Upozorňujeme aj na snahu majiteľov podielov na
poľnohospodárskej pôde, ktorí nie sú majitelia hlasov, resp. podielov na lesnej pôde, na snahu odpredať
tieto podiely (napr. Žilinský večerník z 15.8.2011).
Bolo by ideálne aby tieto podiely kúpili členovia, ktorí nemajú dostatok podielov na poľnohospodárskej
pôde. 
ra
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Varínsky futbal
Počas júlového obdobia bola vo všetkých súťažiach našich tímov
prestávka, ktorú využili naši hráči na oddych po sezóne a zároveň
na rýchlu prípravu na ďalší ročník súťaží.

Žiaci:

Naši žiaci sa zúčastnili počas prípravy aj turnaja v Tepličke, kde
v konkurencii tímov domácej Tepličky, Stráňav a Nededze skončili na
2. mieste. Najlepším strelcom turnaja sa stal náš hráč Mário Šutý.

Williger, Tichý a F. Verčík. V ďalšom kole sme cestovali do Veľkého
Rovného, kde nás čakali vždy ťažké zápasy. Nakoniec sme odchádzali s remízou 2:2, keď oba góly strelil Komačka. Prvý septembrový
víkend sme doma zvíťazili jasným rozdielom nad Divinou 5:0, keď
góly zaznemali 2x Dávidík, Kadrliak, Zavoďančík a Williger.
V priebežnej tabuľke sa nachádzajú dorastenci na 3. mieste, čo znamená, že tento rok znova očakávame od nich boj o postup spojený
s dobrou hrou. Zároveň niektorí z hráčov postupne začínajú trénovať
s A mužstvom, čo veríme, že neskôr prinesie ich lepšiu adaptáciu vo
vyššej vekovej kategórii.
Trénerom dorastencov je Slavomír Cvacho.

A mužstvo:

Starší žiaci na turnaji v Tepličke – 2. miesto
Od augusta vstúpili naši chlapci aj do novej sezóny v 2. lige, v ktorej
budú pôsobiť už druhý rok. Úvod vyšiel našim hráčom skvele, keď
starší žiaci nestratili zatiaľ ani jeden bod a sú tak na čele tejto súťaže.
Mladší žiaci okrem jedného zápasu takisto vyhrali všetky svoje zápasy, čo je znakom, že v našej mládeži máme naozaj vynikajúcich hráčov.
Takisto treba chlapcov pochváliť aj za herný prejav, vďaka ktorému
sú zaslúžene na 1. mieste. Držíme im palce, aby v nastúpenom trende
pokračovali aj naďalej a aby ich futbal bavil stále viac a viac.
Prehľad výsledkov – mladší žiaci:
Oravské Veselé (doma) 3:0, Bytča (vonku) 0:4, Skalité (d) 8:1, Habovka
(d) 8:3.
Prehľad výsledkov – starší žiaci:
Oravské Veselé (doma) 10:1, Bytča (vonku) 7:0, Skalité (d) 8:0, Habovka (d) 1:0.
Trénermi žiakov sú: Marián Kákoš a Miroslav Komačka.

Dorast:

Tím dorastu, ktorý skončil minulý ročník na 2. mieste, sa bude tento
rok znova snažiť o postup do 5. ligy. Počas prípravy odohrali hráči
tieto prípravné zápasy: s Hôrkami (4.liga) vyhrali 4:2, so Strečnom
(5.liga) v rámci turnaja dospelých vyhrali 5:1 a s Tepličkou (5.liga)
vyhrali 9:3.
Do tímu prišiel na prestup z Gbelian Michal Tichý a z Belej na hosťovanie Daniel Vrábeľ.
Vstup do sezóny nevišiel našich hráčom celkom s očakávaním, keď
doma prehrali s nováčikom zo susedných Krasňan 1:0, aj keď celý
zápas hrali o jedného hráča naviac. V druhom kole sme vyhrali u ďalšieho nováčika z Bitarovej 4:1 (góly: Komačka, Verčík F., Jankovský,
Ďugel). Doma sme následne zdolali hráčov z Lietavskej Svinnej vysoko 9:0, keď sa strelecky presadil 3x Sušienka, 2x Jankovský, Komačka,

Počas prípravy sa uskutočnil 17. júla 3. ročník futbalového turnaja
o Pohár starostu obce Varín. Víťazom turnaja sa stali hráči Rajca,
ktorý vo finále zdolali náš tím 3:1. Bronz získali hráči Dolnej Tižiny
a posledná skončila Nededza.
Výsledky turnaja:
Varín – Nededza 3:1, Rajec – D. Tižina 3:0
D. Tižina – Nededza 2:1, Rajec – Varín 3:1
V ďalších prípravných zápasoch sme prehrali v Nezbude 3:4, vyhrali
s Bytčicou 3:1 a s Tepličkou takisto vyhrali 4:2.
Počas leta prišli do tímu na prestup Mičech zo Stráňav, Hruška z Nezbuda a Machyna z Tepličky. Z mužstva odišli Repáň M. do MŠK
Žilina, Talafa do Zádubnia, Tichák P. a Poljak J. do Nezbuda. K mužstvu sa pripojil ešte vekom dorastenec Marek Kadrliak. Na striedavé
štarty za dorast a A mužstvo takisto chodievajú dorastenci Andrisík,
Komačka a Tichý. Časom sa k nim pridajú určite aj ďalší, ktorý tento
ročník budú končiť v kategórii dorastu. V tíme prišlo k zmene aj na
trénerskom poste, keď Iva Kozáka nahradil veľmi skúsený tréner
Karol Šulgan.
V prvom zápase sme doma privítali už v 1. triede Rajecké Teplice.
Aj napriek tomu, že väčšinu zápasu sme boli herne lepším tímom
a vypracovali sme si neskutočné množstvo gólových príležitostí, sme
nakoniec smolne prehrali 3:2, keď góly dali Koňušiak a Lopušan. Bohužiaľ, bez toho, aby sme premieňali šance, nemôžeme ani vyhrávať.
V druhom kole sme cestovali do Rašova, kde sme po slabom výkone
prehrávali polčas už 2:0. Nakoniec sa nám však po zlepšenom druhom
polčase podarilo vyrovnať na 2:2 gólmi Kozáka a Koňušiaka. V treťom
kole sme doma privítali Horný Hričov, ktorý skončil minulý rok na
popredných miestach v súťaži. Opakoval sa však podobný scénar ako
v prvom zápase, keď sme boli herne lepší ako súper, avšak koncovka
bola znova mizerná, keď sa nám nepodadilo ani raz skórovať a zápas
skončil remízou 0:0. V 4. kole sme cestovali na „horúcu“ pôdu do
Štiavnika, kde sme prehrali zaslúžene 3:0 po veľmi slabom výkone.
V ďalšom kole sme doma zvíťazili nad Zástraním 3:0, keď góly dali
Lopušan, Kadrliak a Koňušiak.
Na záver chcem poďakovať týmto sponzorom, ktorí prispeli cenami do tomboly na 3. ročníku futbalového turnaja O pohár starostu
obce:
Hotel Bránica****, Platzerwein s.r.o., Solárne štúdio Ergoline Žilina,
Clearskin II s.r.o., Kozmeticko-masážny salón Varín (zdrav. Stredisko
v suteréne), TIPSPORT SK a.s., Ján Hodoň, Ľubomír Sečkár, Jaroslav
Buchta
Martin Lopušan
FK Fatran Varín

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Streda 21. september
Autobusový zájazd do Jablonky

Cena: 6,50 €

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Katarína Gillerová

Záhada zadnej izby

Peter Holka

Normálny cvok

Námestie sv. Floriána

16.00 hod. knižnica

Filozofia starostlivosti o zdravie

-analyzuje vzťahy mužov a žien

Ivana Lacková

Zametanie vody

Tvrtko Vujity

Útek z pekla

Loretta Chaseová

Kráľ zhýralcov

7. dožinkový a remeselnícky jarmok

Streda 28. september

-bestseller pre všetkých ...násťročných

Adriana Macháčová Cudzie vzťahy

Prihlášky: MKS

Sobota 24. september

-najnovší román našej autorky

-ako chodiť po svete s vystretými plecami,
keď sa na vás všetko rúti?
-1 .september 2004 – tragédia v Beslanskej škole
-mladá žena Jessica rázne zakročí proti
markízovi, ktorý finančne ruinuje jej
brata

Albín Latko
Čo ukrýval tajomný archív
Štefan Závodník	Ako ho nepoznáme
Vít Maškovec
Galéria géniov

beseda s liečiteľkou Dr. Kašíkovou

Inzercia
ALLES GUTE, Varín
otvára v školskom roku 2011/12
kurzy nemeckého jazyka a anglického jazyka
pre začiatočníkov aj pokročilých.
Taktiež príprava na maturitnú skúšku
z nemeckého jazyka.
Každý, kto navštevoval tento kurz, zmaturoval.
0903 190 366

Kontakt:

Pre deti:
Ján Uličiansky
F. Reichenstettr

Drak Plamienok
Ako žijú zvieratká – Lienka a jej
kamaráti
Dašková- Gaálová – Komárek Tri mestá

0903 106 722

Predám 2-izbový rodinný dom
vo Varíne 40m2 obytnej plochy.
Cena: 10.000 €
Info: 0905 640 117

Prosíme čitateľov, ktorí prekročili
výpožičnú dobu o vrátenie kníh!
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Tajnička z čísla 6 2011 znela: „...., ktorý umýva dva razy viac riadu ako ja.“
Vyhráva pani Justína Synáková, Varín
Iduna, šo,
Kupa, Appi,
Spinoza

Sólové piesne
z opery

Huslista hrá Chopinovu mazurku. Vidí, že jeden z
divákov si utiera slzy. Po koncerte za ním zájde a spýta
sa: „Pán je Poliak, že ho to tak dojalo?“
(odpoveď je v tajničke krížovky)

Lotyšská menová jednotka

2. časť
tajničky

Ruská rieka

Osobné
zámeno

Robil
Zväzok ľanu

Čínska droga

Cudzokrajný
kopytník
Lahodný nápoj

Popevok

Vyhŕňal

4. časť
tajničky

Druh kukučky

Otoman
Španielska
stena

Francúzsky
fyzik 17. stor.

Opak zenitu

Rieka v
Japonsku

Saním načerpal

Ani (bás.)

Vodná rastlina

Trasľavé vyludzovanie tónu

Chytal

Novozélendský
pštrosovitý
vták

Škótska zlatá
minca

Telocvičný
postoj

Prinášal plody

Značka abvoltu

Výrobca
fotoaparátov

Telovýchovná
jednota
Namáhavá
robota

Spievala (bás.)

Uctievaj
Krém, po
nemecky

Ruský spisovateľ

Urobil
Podnet (kniž.)

Mužské meno

Zaznievalo

Holandsky
filozof
Otec kráľa
Adada

Zdesenie
3. časť
tajničky
Ihličnatý strom

Úspech

Kujný nerast

Nikto

Ochucovala
soľou

Arab. mužské
meno
Jap. objemová
miera

Náboženský
obrad v katolíckej cirkvi

Český skladateľ

Pleso

Poľovačka

Číslovka

Morská ryba

Amerícium (zn.)

Predložka 2.
pádu

Kód Talianska

Nakladali
(hovor.)
Okovaný sud

Husársky
kabátec

Udieral

Babylonská
bohyňa zeme

Starogrécky
boh rozdávajúci večnú
mladosť

Značka
elektrónvoltu

názov
Opica (zastar.) Druhý
pelitu

Stará čínska
flauta
Bieloruský
prozaik

Rímskych 99

Dookola

♣

1. časť
tajničky

Bájna krajina
trpaslíkov

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Najtvrdší
drahokam

Anglický mate- Ílovitý nerast
matik a fyzik

Jemnozrnná
hornina

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. októbra 2011
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

Nemota
(lek.)

Blahoželanie
(hovor.)
Odovzdal

Druh tropického mravca
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