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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xViII w číslo 191 w terra varna 1254

Nech vás dary Božej milosti
po celý rok chránia,
nech vám dá Boh zdravia, šťastia
a hojnosť požehnania.

Krásne Vianoce a šťastlivý nový rok 2012!
redakcia Varínčana

Z OBSAHU ČÍSLA:
r Z rokovaní obecného zastupiteľstva
r Odišiel vzácny človek
r Spoločenské podujatia
r Miestne dane
r Miestne poplatky za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Vianočný príhovor
starostu obce obyvateľom
Varína

foto: Miroslav Kuliha

0,33 € 10,-Sk

Vážení spoluobčania
Opäť je tu čas Vianoc, čas radosti, prianí a zázrakov. Priniesol nám
prívetivosť, znášanlivosť, a potešenie v našich srdciach a rodinách.
Spomíname si na svojich blízkych, ktorí sú s nami, spomíname si na
svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, spomíname na svojich blízkych,
ktorí už nie sú, bohužiaľ, s nami, ale žijú v našich srdciach a žijú
v našich spomienkach.
Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova, čo nás v duchu tradícií zvoláva k našim mamám a otcom. Jednoducho tam, kde
sa cítime dobre, tam, kde sme doma. Stretnutia v rodinnom kruhu sa
ponesú v neopakovateľnej atmosfére a prekvapeniach pri vianočnom
stromčeku.
Človek nepotrebuje k svojmu životu len najnovšie výdobytky techniky
a pokroku, ale najviac potrebuje - pochopenie, porozumenie, vľúdnosť
a lásku, aby mal pocit, že má pri sebe ľudí s ktorými si rozumie, má
pochopenie pre ich cítenie a vzájomný rešpekt.
Pri tejto sviatočnej príležitosti Vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za Vašu prácu.Za prácu vykonanú vo vašich domácnostiach,
na vašich pracoviskách, ako aj za prácu v prospech našej obce.
Prajem našim najmenším krásne, radostné detstvo, veľa darčekov
a krásnych spomienok. Našim žiakom a študentom dobré výsledky
v škole a úspešne zaradenie sa do života.
Starším a chorým občanom prajem plnohodnotný život, lásku
a porozumenie v kruhu svojich najbližších, hlavne zdravie a spokojnosť.
V mene poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov a zamestnancov obecného úradu, ale aj osobne a za seba- želám Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov, aby sa Vám splnili vaše túžby
a želania.
Miroslav Williger starosta obce

December 2011 - Január 2012
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Varínčan

Zápisnica z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
ktoré sa konalo 12.10.2011 v zasadačke Obecného úradu Varín o 16.00 hod

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Projekt „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne“
5. Jednorazová sociálna výpomoc
6. 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
10.10.2011.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva:
16:10 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 17:25 hod.
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Zástupca starostu ospravedlnil starostu
obce a konštatoval že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa,
nakoľko z 11-tich zvolených poslancov
je 7 poslancov prítomných. Karol Boka,
Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik
a JUDr. Peter Rybár sa ospravedlnili.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zástupca starostu obce prečítal návrh programu pätnásteho zasadnutia
obecného zastupiteľstva a spýtal sa
poslancov obecného zastupiteľstva, či
majú návrh na zmenu programu. Keďže návrh na zmenu nebol prednesený,
zástupca starostu obce dal hlasovať
o návrhu programu zasadnutia.
Hlasovanie číslo 190
Hlasovanie za schválenie návrhu
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 4
Návrh bol prijatý.
Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Zástupca starostu obce určil Ing. Patrika
Mihu ako zapisovateľa a podal nasledovný návrh:
• overovatelia zápisnice: Ing. Marián
Androvič, Štefan Noga
• členovia návrhovej komisie: Jozef
Rovňan, Ing. Patrik Miho
Hlasovanie číslo 191
Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva: Ing. Marián Androvič,

Štefan Noga a členov návrhovej komisie: Jozef Rovňan a Ing. Patrik Miho.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 4
Návrh bol prijatý.
Bod rokovania číslo 4
Projekt „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov
a miestnych komunikácií vo Varíne“
Zástupca starostu predniesol materiál
k bodu rokovania číslo 4 a otvoril
diskusiu.
V diskusii vystúpili: Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Štefan
Noga, Ľudmila Porubčanská, PaedDr.
Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý, Ing. Patrik Miho a
Jozef Rovňan.
Poradné orgány obecného zastupiteľstva vyslovili svoje stanovisko v diskusií. Do zápisnice svoje stanovisko
nechceli zapísať.
Zástupca starostu obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal
návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 102/2011:
UZNESENIE č. 102/2011
z pätnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 12.10.2011
k bodu Projekt „Úprava verejných
priestranstiev, chodníkov a miestnych
komunikácií vo Varíne“
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Realizáciu projektu „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov
a miestnych komunikácií vo Varíne“
so spoluúčasťou 46 589,40 €.
2. Dofinancovanie neoprávnených
výdavkov v projekte „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov
a miestnych komunikácií vo Varíne“
vo výške 63 262,88€.
Hlasovanie číslo 192
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 102/2011
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 102/2011
Bod rokovania číslo 5
Jednorazová sociálna výpomoc
Zástupca starostu vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu – prednostu obecného úradu, aby predniesol
materiál k bodu Jednorazová sociálna
výpomoc.
Prednosta obecného úradu predniesol
materiál a zástupca starostu obce vyzval poslancov k diskusii.
V diskusii vystúpili: Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Štefan
Noga, Ľudmila Porubčanská, PaedDr.

Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý, Ing. Patrik Miho a
Jozef Rovňan.
Poradné orgány obecného zastupiteľstva vyslovili svoje stanovisko v diskusií. Do zápisnice svoje stanovisko
nechceli zapísať.
Zástupca starostu obce požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal
návrh uznesení.
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 103/2011:
UZNESENIE č. 103/2011
z pätnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 12.10.2011
k bodu Jednorazová sociálna výpomoc
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Poskytnutie jednorazovej sociálnej
výpomoci občanovi Jurajovi Lovásovi vo výške 26,56 eur.
Hlasovanie číslo 193
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 103/2011
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 103/2011
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 104/2011:
UZNESENIE č. 104/2011
z pätnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 12.10.2011
k bodu Jednorazová sociálna výpomoc
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Poskytnutie jednorazovej sociálnej
výpomoci občianke Eve Káčerovej
a Martinovi Káčerovi vo výške 16,60
eur na osobu, t. j. 33,20 eur.
Hlasovanie číslo 194
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 104/2011
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 104/2011
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 105/2011:
UZNESENIE č. 105/2011
z pätnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 12.10.2011
k bodu Jednorazová sociálna výpomoc
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Poskytnutie jednorazovej sociálnej
výpomoci občanovi Antonovi Staňovi vo výške 16,60 eur.
Hlasovanie číslo 195
Hlasovanie za schválenie uznesenia

č. 105/2011
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 105/2011
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 106/2011:
UZNESENIE č. 106/2011
z pätnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 12.10.2011
k bodu Jednorazová sociálna výpomoc
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Poskytnutie jednorazovej sociálnej
výpomoci občanovi Jozefovi Adamčíkovi vo výške 16,60 eur.
Hlasovanie číslo 196
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 106/2011
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 106/2011
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 107/2011:
UZNESENIE č. 107/2011
z pätnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 12.10.2011
k bodu Jednorazová sociálna výpomoc
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Poskytnutie jednorazovej sociálnej
výpomoci občanom Ján a Helena
Zelinová vo výške 33,20 eur pre
každého.
Hlasovanie číslo 197
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 107/2011
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 107/2011
Bod rokovania číslo 5
Záver
Zástupca starostu Ing. Michal Cvacho,
poďakoval všetkým prítomným za
účasť a ukončil pätnáste zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
Zapísal: Ing. Patrik Miho
Ing. Patrik Miho
prednosta obecného úradu
Miroslav Williger starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ing. Marián Androvič
Štefan Noga
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Rodina a Vianoce
Rodina je krásna
ako hviezda jasná.
Na stromčeku láska žiari
ako zlatý anjel malý.
Vianoce sú časom lásky
ako darček vzácny.
Prskavky veselo blikajú,
deti sa všade radujú.
Sneh sa leskne prekrásne
ako detské oči šibalské.
Padá, padá na hory a na lúky,
prináša do rodín najkrajšie Vianoce sviatok krásy,
lásky
a pohody.

Michaela Nováková, 7.B

Biela zima
Sneží, sneží,
ja sa na to teším.
Už je biely sad,
ej ale som rád.
Zasnežený dom,
je biely aj strom.
Padá sniežik, padá,
ej ale som rada.

Natálka Halečková, 4. A

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Oliwer Bohačiak
Lukáš Hruška
Jonáš Mommers
Hugo Hrúz

4.11.2011
14.11.2011
11.11.2011
21.11.2011

„Buďte šťastné deti! Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Marián Mihálik a Lenka Čuláková
Michal Lopušan a Ing.Jana Ďatková
Milan Jaššo a Zdenka Sedúchová
Miroslav Paško a Jarmila Lastovičková

5.10.2011
22.10.2011
19.11.2011
3.12.2011

„Nezabudnite si stále znova a znova dávať svoje srdce jeden druhému.“

Naši jubilanti:
V decembri narodeniny oslavujú:

pani Štefánia Kubalová
pani Veronika Macáková
pani Anna Hrivová
pani Margita Marčeková
pani Helena Vlkolačková
pani Helena Boková
pani Helena Kubíková
pán Silvester Chovan
pán Viktor Repáň
pani Viktória Novosadová

88.
88.
87.
87.
86.
83.
82.
78.
77.
76.

pani Edita Bulejčíková
pani Ružena Hodoňová
pán Ján Tlacháč
pán Pavol Cvacho
pani Sidónia Halušková
Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pán Ján Zelina
75-te pani Štefánia Sobolová

V januári narodeniny oslavujú:
pani Margita Surovcová
pani Irena Chalupjanská
pán Ladislav Solár
pani Matilda Ondrejková
pani Agneša Hliníková
pán Rudolf Cvacho
pán František Kapasný
pani Antónia Mravcová
pani Alojzia Garčalová
pani Jolana Androvičová
pán Blažej Valík

82.
79.
79.
78.
78.
77.
77.
74.
74.
74.
73.

pán Marcel Hodoň
pán Pavol Androvič
pani Emília Chrapčíková
Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pani Margita Talafová
75-te pani Pavlína Cvachová
pani Emília Púčiková
70-te pán Anton Androvič
pani Irena Jurová

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„Všetko dobré k Vášmu sviatku, prijmite naše želanie,
nech Vám šťastie, zdravie, láska nablízku vždy zostane!“

Odišli do večnosti:
pán Jozef Bobáň
pán Jozef Fujko
pán Štefan Kapasný
pani Božena Skutecká
foto: M. Kuliha

72.
71.
71.
71.
71.

* 20.1.1932 	 †3.11.2011
* 31.1.1930 †4.11.2011
* 3.10.1931 †9.11.2011
* 13.6.1914 †25.11.2011

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

73.
71.
71.
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Zápisnica zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
ktoré sa konalo 24.11.2011 v zasadačke Obecného úradu Varín o 16.00 hod

V zmysle §12 zákona NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel starosta obce zvolal zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne a navrhol nasledujúci program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Rokovací poriadok OZ
8. Žiadosť o preplatenie cestovného
9. Žiadosť MO Matice slovenskej o dotáciu
10. Príprava rozpočtu obce Varín na rok 2012
11. Zriadenie meračov tepla v bytovke 1
12. Informácie poslancom
13. Interpelácie poslancov
14. Záver
Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva bola doručená poslancom
obecného zastupiteľstva, vyvesená na
úradnej tabuli obce Varín a internetovej stránke obce www.varin.sk dňa
11.11.2011.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16.10 hod. Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 22.35
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 10 poslancov prítomných. Ing. Jozef
Kabatier sa ospravedlnil.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Starosta obce prečítal návrh programu
šestnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“), spýtal
sa poslancov, či majú návrh na zmenu
programu. Návrh na doplnenie programu od poslancov nebol prednesený.
Starosta obce dal hlasovať za program
zasadnutia.
Hlasovanie číslo 198
Hlasovanie za schválenie návrhu
programu zasadnutia OZ podľa pozvánky. Hlasovanie: za/proti/zdržali
sa/neprítomní: 10/0/0/0 Návrh bol
prijatý.
Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa. Určenie overovateľov zápisnice a uznesení. Voľba
návrhovej komisie. Starosta obce určil
ako zapisovateľku Máriu Tichú a podal
nasledovný návrh:

• overovatelia zápisnice: Karol Boka,
Ing. Michal Cvacho
• členovia návrhovej komisie: Jozef
Rovňan, Ing. Patrik Miho
Hlasovanie číslo 199
Hlasovanie za schválenie overovateľov
zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - Karol Boka, Ing. Michal
Cvacho a členov návrhovej komisie Jozef Rovňan a Ing. Patrik Miho.
Hlasovanie: 10/0/0/0
Obecné zastupiteľstvo návrh prijalo.
Bod rokovania číslo 4
Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta obce vyzval Ing. Patrika Mihu,
prednostu obecného úradu, aby predniesol materiál k bodu Voľba hlavného kontrolóra obce. Prednosta obce
predniesol materiál k bodu Voľba
hlavného kontrolóra obce. Starosta
vyzval poslancov k diskusii. V diskusii
vystúpili:
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:
UZNESENIE č. 108/2011
zo šestnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.11.2011 k bodu Voľba hlavného
kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. prihlášky uchádzačov o funkciu
hlavného kontrolóra obce
b) Konštatuje, že
1. v stanovenom termíne podali kompletnú prihlášku s požadovanými
dokladmi a prílohami len dvaja
uchádzači.
Hlasovanie č. 200
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
108/2011. Hlasovanie: 10/0/0/0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 108/2011.
Starosta obce vyzval uchádzačov
o funkciu hlavného kontrolóra obce,
aby sa v zmysle uznesenia OZ č.
88/2011 bod e 3 prezentovali. Dve
uchádzačky o funkciu hlavného kontrolóra v obci sa prezentovali postupne
v abecednom poradí. Starosta obce
vyzval poslancov k diskusii. V diskusii
vystúpili: Ing. Marián Androvič, Ľudmila Porubčanská, JUDr. Peter Rybár,
Marek Tabaček, Štefan Noga, Ing. Peter
Málik, Karol Boka, Ing. Michal Cvacho,
PaedDr. Emília Surovcová.
Hlasovanie č. 201
Hlasovanie za Ing. Helenu Gregovú
ako hlavnú kontrolórku Obce Varín.
Hlasovanie: za:10, proti: 0, zdržali sa: 0,
neprítomní: 0. Návrh bol prijatý.
Starosta obce oboznámil prítomných
s výsledkom hlasovania. Hlavný kon-

trolór obce a prednosta obecného úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta
obce požiadal návrhovú komisiu, aby
prečítala návrh uznesenia. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh
uznesenia:
UZNESENIE č. 109/2011
zo šestnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.11.2011 k bodu Voľba hlavného
kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Volí
1. Ing. Helenu Gregovú do funkcie
hlavného kontrolóra obce Varín
b) Žiada
1. starostu obce podpísať s Ing. Helenou Gregovou pracovnú zmluvu
c) Súhlasí,
1. aby Ing. Helena Gregová ako hlavná
kontrolórka obce pracovala ako odborný zamestnanec na Katastrálnom
úrade v Žiline
Hlasovanie č. 202
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
109/2011. Hlasovanie: 10/0/0/0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 109/2011.
Bod rokovania číslo 5
Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku
parcela č. 483/3
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu, prednostu obecného úradu, aby predložil
materiál k bodu Majetok obce (kúpa,
predaj, prenájom). Prednosta obecného
úradu predniesol materiál a starosta
vyzval poslancov k diskusii. V diskusii vystúpili: Karol Boka, Ing. Marián
Androvič, Marek Tabaček, Ing. Michal
Cvacho, JUDr. Peter Rybár, Ing. Vladimír Štefánik. Hlavný kontrolór obce a
prednosta obecného úradu predniesli
svoje stanovisko.
Hlasovanie č. 204/2011
Hlasovanie za posúdenie predaja pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Hlasovanie: 9/0/1/0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 205/2011
Hlasovanie za schválenie ceny predávaného pozemku 14,0 €/m2 .
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 1,
neprítomní: 0. Návrh bol prijatý.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia:
UZNESENIE č. 110/2011
zo šestnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.11.2011. k bodu Majetok obce
(kúpa, predaj, prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje

1. Predaj pozemku parc.č. 483/3 v k.ú.
Varín o výmere 66 m2, za cenu 14,0
€/m2 Ing. Vladimírovi Štefánikovi,
ako prípad hodný osobitného zreteľa s dôvodu, že pozemok žiadateľa
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom
žiadateľa.
Hlasovanie č. 206/2011
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 1,
neprítomní: 0. Návrh bol prijatý.
b) Žiadosť o odkúpenie pozemku
parcela č. 1037/26
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu, prednostu
obecného úradu, aby pokračoval v
predkladaní materiálu k bodu Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom).
Prednosta obecného úradu predniesol
materiál a starosta vyzval poslancov
k diskusii.
V diskusii vystúpili: Ing. Marián Androvič, Ľudmila Porubčanská, Ing.
Peter Málik. Hlavný kontrolór obce a
prednosta obecného úradu predniesli
svoje stanovisko.
Hlasovanie č. 207/2011
Hlasovanie za posúdenie predaja pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Hlasovanie: 10/0/0/0.
Návrh bol prijatý.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia:
UZNESENIE č. 111/2011
zo šestnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.11.2011. k bodu Majetok obce
(kúpa, predaj, prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Predaj pozemku parcelné číslo
1037/26 v k.ú. Varín o výmere 9 m 2
za cenu 14,0 €/m2 žiadateľovi Viliamovi Bordáčovi ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že
pozemok žiadateľa svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom žiadateľa.
Hlasovanie č. 208/2011
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0,
neprítomní: 2
Návrh bol prijatý.
c) Žiadosť o odkúpenie pozemku
parcela č. 1037/26
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu, prednostu
obecného úradu, aby pokračoval v
predkladaní materiálu k bodu Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom).
Prednosta obecného úradu predniesol
materiál a starosta vyzval poslancov
k diskusii.
V diskusii vystúpili: Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho. Hlavný
kontrolór obce a prednosta obecného
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úradu predniesli svoje stanovisko.
UZNESENIE č. 112/2011
zo šestnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.11.2011. k bodu Majetok obce
(kúpa, predaj, prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Predajom časti pozemku PKN číslo
3321/2 v k.ú. Varín.
Hlasovanie č. 209/2011
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0,
neprítomní: 1. Návrh bol prijatý.
d) Žiadosť o odkúpenie pozemku
parcela č. 1037/26
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu, prednostu
obecného úradu, aby pokračoval v
predkladaní materiálu k bodu Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom).
Prednosta obecného úradu predniesol
materiál a starosta vyzval poslancov
k diskusii.
V diskusii vystúpili: Hlavný kontrolór
obce a prednosta obecného úradu
predniesli svoje stanovisko.
UZNESENIE č. 113/2011
zo šestnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.11.2011 k bodu Majetok obce
(kúpa, predaj, prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Ukončenie nájomnej zmluvy č.
NZ010/2011 s p. Nogovou Evou
k dátumu 31.12.2011
Hlasovanie č. 210/2011
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0,
neprítomní: 1. Návrh bol prijatý.
d) Prenájom budovy – TES Media, s.r.o.
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu, prednostu
obecného úradu, aby pokračoval v
predkladaní materiálu k bodu Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom).
Prednosta obecného úradu predniesol
materiál a starosta vyzval poslancov
k diskusii. V diskusii vystúpili: Marek
Tabaček, Ing. Marián Androvič, Ing.
Peter Málik. Hlavný kontrolór obce a
prednosta obecného úradu predniesli
svoje stanovisko.
UZNESENIE č. 114/2011
zo šestnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.11.2011 k bodu Majetok obce
(kúpa, predaj, prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Uzavretie nájomnej zmluvy na
nebytové priestory nachádzajúce
sa na adrese Jozefa Martinčeka
1063, parcela č. 351/3 v k.ú. Varín
o výmere 15m2 za cenu 22,50 €/m2,
v celkovej cene 337,5 € plus internetové pripojenie pre všetky body vo
vlastníctve Obce Varín za 1€/rok/
internetové napojenie počas celej
doby nájmu na obdobie 10 rokov
s opciou na 5 rokov.
Hlasovanie č. 211/2011
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 1,
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neprítomní: 0. Návrh bol prijatý.
Bod rokovania číslo 6
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: Ing.
Michal Cvacho, Štefan Noga, JUDr. Peter Rybár, Miroslav Williger, PaedDr.
Emília Surovcová, Jozef Rovňan, Marek
Tabaček, Ing. Karol Strásky. 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:
UZNESENIE č. 115/2011
zo šestnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.11.2011 k bodu Kontrola plnenia
uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra obce o
plnení úloh zo zasadnutí OZ.
b) Žiada
1. starostu obce, aby požiadal právnickú kanceláriu o vypracovanie
právneho postupu vzhľadom na
zistenia kontroly, vykonanej v ZŠ
s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne
kontrolórom obce dňa 1.12.2010.
Hlasovanie č. 212
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
115/2011. Hlasovanie:10/0/0/0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 115/2011.
Bod rokovania číslo 7
Rokovací poriadok OZ
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu – prednostu
obecného úradu, aby predniesol materiál k bodu Rokovací poriadok OZ.
Prednosta obecného úradu predniesol
materiál a starosta obce vyzval poslancov k diskusii. V diskusii vystúpili: Ing.
Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho,
JUDr. Peter Rybár, Ing. Patrik Miho a
Jozef Rovňan, Ing. Peter Málik.
Rokovací poriadok OZ sa odkladá na
dopracovanie a predloží sa na schválenie na najbližšie zasadnutie OZ.
Bod rokovania číslo 8
Žiadosť o preplatenie cestovného
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu – prednostu obecného úradu, aby predniesol
materiál k bodu Žiadosť o preplatenie
cestovného. Prednosta obecného úradu
predniesol materiál a starosta obce
vyzval poslancov k diskusii. V diskusii
vystúpili: PaedDr. Emília Surovcová,
Ing. Marián Androvič.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia.

Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia č. 116/2011:
UZNESENIE č. 116/2011
zo šestnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.11.2011 k bodu Žiadosť o preplatenie cestovného.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Žiadosť o preplatenie cestovného
pre školopovinné deti z ulice Koňhorská.
Hlasovanie č. 213
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
116/2011. Hlasovanie:10/0/0/0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 116/2011
Bod rokovania číslo 9
Žiadosť o dotáciu MO Matice slovenskej
Starosta obce predniesol materiál k
bodu programu Žiadosť o dotáciu
MO Matice slovenskej, následne vyzval poslancov k diskusii. V diskusii
vystúpili: Ľudmila Porubčanská, Miroslav Williger, Ing. Michal Cvacho,
Karol Boka, Ing. Peter Málik. 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:
UZNESENIE č. 117/2011
zo šestnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.11.2011 k bodu Žiadosť o dotáciu MO Matice slovenskej.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Pridelenie finančnej podpory MO
Matice slovenskej vo výške 103,35 €.
Hlasovanie č. 214
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
117/2011. Hlasovanie: 6/0/4/0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 117/2011
Bod rokovania číslo 10
Príprava rozpočtu obce Varín
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Michala Cvachu, zástupcu
starostu obce, aby predniesol materiál
k bodu Príprava rozpočtu obce Varín.
Zástupca starostu obce predniesol
materiál a starosta obce vyzval poslancov k diskusii. V diskusii vystúpili:
PaedDr. Emília Surovcová, Ľudmila
Porubčanská, Jozef Rovňan, Ing. Peter
Málik, Ing. Michal Cvacho, JUDr. Peter
Rybár, Ing. Marián Androvič.
Bod rokovania číslo 11
Zriadenie meračov tepla v bytovke 1
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu, prednostu obecného úradu, aby predniesol
materiál k bodu Zriadenie meračov
tepla v bytovke 1. Prednosta obecného
úradu predniesol materiál a starosta obce vyzval poslancov k diskusii.
V diskusii vystúpili: JUDR. Peter Rybár, Mgr. Karol Tichý, Ing. Marián

Androvič, PaedDr. Emília Surovcová,
Ing. Michal Cvacho, Štefan Noga, Jozef
Rovňan, Ing.Peter Málik, Ing. Vladimír
Štefánik. 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:
UZNESENIE č. 118/2011
zo šestnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 24.11.2011 k bodu Zriadenie meračov tepla v bytovke 1.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Vykonať zabezpečenie vykonania
odbornej prehliadky regulácie vykurovacieho zariadenia v bytovke
č. 1.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: Ihneď
Hlasovanie č. 215
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
118/2011. Hlasovanie: 10/0/0/0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 118/2011
Bod rokovania číslo 12
Vstup obce Varín do združenia
cestovného ruchu
Starosta obce predniesol materiál k
bodu programu Vstup obce Varín do
združenia cestovného ruchu, následne
vyzval poslancov k diskusii. V diskusii
vystúpili: Ľudmila Porubčanská, Miroslav Williger, Ing. Michal Cvacho,
Karol Boka, Ing. Peter Málik, JUDr.
Peter Rybár, Marek Tabaček, Ing. Patrik Miho, Jozef Rovňan, Ing. Marián
Androvič. Hlavný kontrolór obce a
prednosta obecného úradu predniesli
svoje stanovisko.
Hlasovanie č. 216
Hlasovanie za schválenie vstupu obce
Varín do združenia cestovného ruchu.
Hlasovanie: 5/4/1/0
Bod rokovania číslo 13
Informácie poslancom
Starosta obce Miroslav Williger predniesol poslancom informácie o havarijnom stave kanalizácie v jedálni
a realizácii tukovej kanalizácie v ZŠ
a MŠ O. Štefku vo Varíne a o audite,
ktorý sa v súčasnosti vykonáva v ZŠ
a MŠ O. Štefku vo Varíne.
Bod rokovania číslo 14
Interpelácie poslancov
Miroslav Williger, starosta obce, vyzval
poslancov aby položili svoje otázky.
Záver
Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a
ukončil šestnáste zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
Zapísala: Mária Tichá
Ing. Patrik Miho prednosta obecného úradu
Miroslav Williger starosta obce
Overovatelia zápisnice: Karol Boka,
Ing. Michal Cvacho
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Spoločenské podujatia
Dieťa – najväčší zázrak od stvorenia sveta!
V pondelok 28. novembra sa v obradnej sieni Obce Varín uskutočnila slávnosť „Uvítania do života“
našich najmenších spoluobčanov – 19 detí narodených v mesiacoch máj – október tohto roka.
Sme šťastní, že títo najmenší rozšírili rady obyvateľov Varín.
Prajeme im, aby prekvitali zdravím, múdrosťou, láskou a šťastím.
Rodičom, aby mali zo svojich detí vždy iba radosť.

Vaše ruky a um tvorili.
A dnes nastal čas odpočinku.
Ďakujeme.
Vo štvrtok 1. decembra sa v obradnej sieni Obce Varín zišli jubilujúci spoluobčania – tí, ktorí sa
v druhom polroku tohto roka dožili okrúhlych 70, 80,90 rokov.
Starosta obce im poďakoval za všetko, čo urobili v prospech svojej rodiny a našej obce a do ďalších
rokov im poprial pokoj v duši, pevné zdravie, veľa lásky a porozumenia.

foto: Š. Cvacho
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Stretnutie s Mikulášom
V sobotu 3. decembra sa varínske deti mohli stretnúť s Mikulášom, ktorý na Námestí sv. Floriána rozsvietil vianočný stromček a deťom vo veku 1 – 10 rokov
rozdal sladké balíčky. Všetky deti si v kine Kriváň mohli pozrieť animovanú filmovú rozprávku, ktorá a pre ne premietala o 11.00, 13.30 a 16.30 hod.
Organizátor podujatia Miestne kultúrne stredisko srdečne ďakuje všetkým sponzorom,
ktorí toto podujatie podporili:

Mipeplast – Peter Bugáň
Helena Lovásová
Jozef Bugáň
Mikulášovi známy darca
Peter Halúska
Juraj Synák
Pavol Boka
Dana Chabadová
SATJA okná
Ján Cyprich
Predajňa TEBY – Peter Janek
Urbárska obec, poz. spol. Varín
Vladimír Zimen
Radoslav Bolček
Stavoglobal, s.r.o
Ekodendra Varín
Michal Rendek
Pizzeria u babky
Cestovná kancelária Selinan Žilina
Ján Hodoň
Ľubomír Sečkár
Obec Varín
foto: Š. Cvacho

Mikuláš
v nemocnici
Podvečer 5.12.2011 na pediatrickom oddelení v
Žiline sa niesol v duchu Mikulášskej benefície.
Podarilo sa nám vyčariť úsmev na tváričkách
detských pacientov.
Aspoň takto sme im chceli spríjemniť pobyt
v nemocnici. Myslíme si, že sa nám to podarilo a utvrdilo nás v tom, že takéto akcie majú
význam a budeme ich aj naďalej organizovať
a podporovať.
Za všetky usmiate deti na pediatrickom oddelení
Fakultnej nemocnice v Žiline sa chcem poďakovať mojim spoluorganizátorom z klubu SMERSD Varín, z klubu Žilina - mesto, z klubu Rajec
a MO Matice slovenskej vo Varíne.
Mikulášske balíčky vyčarili úsmev na tváričkách
detských pacientov. Dúfame, že odovzdaná
finančná hotovosť aspoň čiastočne prispeje k
chodu oddelenia. Na akcii sa podieľali: Ľubomír
Sečkár, PaedDr. Ľubomír Galbavý, Peter Papala,
Mgr. Iveta Medveďová, Ján Hodoň, Karol Tichý,
Ľubomír Tichák, Marián Lorek, Juraj Synák,
Emília Cvachová. Za fotodokumentáciu tejto
akcie chcem poďakovať Miroslavovi Kulihovi.
Ľ.Sečkár
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
č. 10/2011

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Varín v súlade s ustanovením
§ 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 ods. 2 a § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie obce
Varín toto VZN
§1
Základné ustanovenia
(1)Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sú uvedené v zákone č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a obec vo
všeobecne záväznom nariadení
ustanovuje sadzbu poplatku,
podľa priemerných nákladov
vynaložených obcou na zabezpečenie nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi na svojom území,
v rámci zákonom stanoveného
rozpätia, pri určení poplatku
hodnotu koeficientu, vznik
a zánik poplatkovej povinnosti,
ohlasovaciu povinnosť o vzniku
a zániku poplatkovej povinnosti,
pri množstvovom zbere spôsob,
formu, miesto na zaplatenie
poplatku, podmienky vrátenia
poplatku, prípady, kedy možno
žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku a spôsob a lehotu
na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj ďalšie
náležitosti vyberania poplatku.
(2)Obec Varín ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
§2
Určenie poplatníka
(1)Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá
a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je
nehnuteľnosť v spoluvlastníctve
viacerých spoluvlastníkov alebo
ak ide o bytový dom, poplatok
vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca ur-

čený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo
správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný
celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).
(2)Poplatková povinnosť zaniká
úmrtím poplatníka, odhlásením z trvalého pobytu, zánikom
vlastníckych práv k nehnuteľnosti.
§3
Sadzba poplatku
(1)Sadzba poplatku pre fyzické
a právnické osoby, kde nie je
zavedený množstvový zber je
0,0450 eura za osobu a kalendárny deň.
(2)Sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorí využívajú množstvový zber komunálnych odpadov
je 0,0148 eura za jeden liter komunálnych odpadov.
§4
Určenie poplatku
(1)Obec Varín ustanovuje koeficient
pre výpočet produkcie komunálnych odpadov s hodnotou 0,99.
§5
Ohlasovacia povinnosť
(1)Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. 1. kalendárneho
roka.
(2)Poplatník fyzická osoba ohlasuje údaje k vzniku a zániku
poplatkovej povinnosti písomne
na tlačive Ohlasovacia povinnosť k poplatkovej povinnosti
FO. V ohlasovacej povinnosti je
povinný uviesť aj: rodné číslo
alebo daňové identifikačné číslo,
ak mu bolo pridelené.
(3)Poplatník právnická osoba a
podnikateľ, ktorý nie je zapojený
do množstvového zberu komunálnych odpadov ohlasuje údaje
o vzniku a zániku poplatkovej
povinnosti písomne na tlačive
Ohlasovacia povinnosť k poplatkovej povinnosti PO.
(4)Poplatník právnická osoba a
podnikateľ, ktorý chce využívať
alebo využíva množstvový zber
komunálnych odpadov ohlási
údaje písomne na tlačive Prihláška k množstvovému zberu

komunálnych odpadov, kde si
určí veľkosť nádoby a ročnú
frekvenciu v súlade s v obci
zavedeným systémom nakladania s odpadmi vo všeobecnom
nariadení.
§6
Vyrubenie poplatku a spôsob
platenia poplatku
(1)Poplatníkovi, ktorý využíva
množstvový zber komunálnych
odpadov obec určí poplatok
rozhodnutím.
(2)Poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba a plní povinnosti poplatníka aj za ďalších členov
v spoločnej domácnosti, obec
poplatok vyrubí vo výške, ktorá
je súčtom poplatkov za poplatníkov v spoločnej domácnosti.
(3)Miestny poplatok vyrubený
platobným výmerom je splatný
do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Poplatník je povinný zaplatiť
poplatok naraz, jednou splátkou,
hotovosťou do pokladne obce na
Obecnom úrade vo Varíne alebo
priloženou poštovou poukážkou
alebo prevodom na účet Obce
Varín, ktorý je vedený v SLSP,
číslo účtu: 0423457993/0900, VS:
číslo platobného výmeru, KS:
0308.
(4)Poplatok určený rozhodnutím
do 166 eur je splatný do 15 dní
od právoplatnosti rozhodnutia.
Poplatník je povinný zaplatiť
poplatok naraz, jednou splátkou,
hotovosťou do pokladne obce na
Obecnom úrade vo Varíne alebo
prevodom na účet Obce Varín,
ktorý je vedený v SLSP, číslo
účtu: 0423457993/0900, VS: číslo
rozhodnutia, KS: 0308.
(5)Poplatok určený rozhodnutím
nad 166 eur je splatný:
a) prvá polovica určeného poplatku do 15 dní od právoplatnosti
rozhodnutia
b) druhá polovica určeného poplatku, ktorá je vo výške rozdielu medzi určeným poplatkom
a jeho už uhradenou časťou, do
31. júla príslušného kalendárneho roka.
Poplatník je povinný zaplatiť jednotlivé splátky poplatku hotovosťou do pokladne obce na

Obecnom úrade vo Varíne alebo
prevodom na účet Obce Varín,
ktorý je vedený v SLSP, číslo
účtu: 0423457993/0900, VS: číslo
rozhodnutia, KS: 0308.
(6)Ak obec zistí, že u poplatníka,
ktorý využíva množstvový zber
komunálnych odpadov, bola
v príslušnom kalendárnom roku
presiahnutá ročná frekvencia
zberu komunálnych odpadov
ako uviedol v Prihláške k množstvovému zberu komunálnych
odpadov, poplatok poplatníkovi
sa určí doúčtovaním. Poplatok sa doúčtuje podľa skutočne
využívaného množstvového
zberu komunálnych odpadov
počas určeného obdobia v nasledujúcom kalendárnom roku
rozhodnutím.
§7
Vrátenie poplatku
(1)Obec Varín určuje podklady,
ktorými poplatník, ktorý sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
preukazuje svoju neprítomnosť
v obci:
a) aktuálny doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
b) aktuálne potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní
pracovného pomeru
c) aktuálne potvrdenie zamestnávateľa v SR o výkone práce
poplatníka v zahraničí
d) aktuálne potvrdenie o štúdiu
v zahraničí
e) aktuálne potvrdenie agentúry,
ktorá sprostredkovala prácu
alebo štúdium v zahraničí.
(2)Obec je oprávnená žiadať
k predloženému dokladu v cudzom jazyku jeho preklad do
slovenského jazyka.
(3)Poplatník, ktorý sa k 1. 1. kalendárneho roka dlhodobo zdržiava v zahraničí a táto skutočnosť
bola ohlásená alebo potvrdená
v predchádzajúcom období,
predloží príslušný doklad pre
určené obdobie najneskôr do 30.
11. určeného obdobia.
(4)Poplatník, ktorý sa v určenom
období bude dlhodobo zdržiavať alebo sa v určenom období
dlhodobo zdržiaval v zahraničí,
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môže si uplatniť zníženie alebo
odpustenie poplatku predložením príslušného dokladu najneskôr do 30. 11. určeného obdobia
ak bola splnená podmienka, že
táto skutočnosť bola v zákonnej
lehote ohlásená.
(5)Doklad alebo potvrdenie pre
odpustenie alebo zníženie poplatku nie je možné nahradiť
čestným vyhlásením.
(6)Preplatok pri využívaní množstvového zberu, po predložení
písomného alebo iného faktického dôkazu poplatníkom alebo
po zistení obce, bude vrátený
rozhodnutím na účet poplatníka
v zákonom určenej lehote.
(7)Preplatok vzniknutý úmrtím
poplatníka si môže uplatniť dedič alebo predpokladaný dedič
prihlásením preplatku v dedičskom konaní. Obec preplatok
vráti dedičovi rozhodnutím na
základe právoplatne ukončeného dedičstva po poručiteľovi.
§8
Zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona
(1) Obec oslobodzuje od poplatkovej povinnosti poplatníka, ktorého pobyt nie je známy alebo
sa nedá zistiť (napr. fyzická
osoba, ktorej bol v obci trvalý pobyt zrušený a v obci sa
ani nezdržiava a ani neužíva
nehnuteľnosť v obci; fyzická
osoba, ktorá je nezvestná).
(2) Obec oslobodzuje od poplatkovej povinnosti fyzickú osobu,
ktorá je umiestnená v sociálnom zariadení obce, ktoré je
zapojené do množstvového
zberu komunálnych odpadov
a z odberného miesta, kde
má táto osoba hlásený trvalý
pobyt, sa nevykonáva zber
odpadov s výnimkou, ak sú na
tomto odbernom mieste hlásené k pobytu ďalšie osoby.
(3) Obec, na základe príslušného
potvrdenia, odpustí poplatok
poplatníkovi, fyzickej osobe,
kňazovi a členovi rehole, ktorý
sa dlhodobo, po celé určené
obdobie, v obci nezdržiava.
(4) Obec zníži poplatok na najnižšiu sadzbu podľa zákona
582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov
poplatníkovi, fyzickej osobe
s trvalým pobytom v obci,
celoročne bývajúcemu mimo
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(5)

a)
b)
(6)

(7)

(8)

(9)

obec ak v obci neužíva nehnuteľnosť, ktorá je určená na
bývanie alebo rekreáciu, a túto
skutočnosť doloží potvrdením
vydaného príslušnou obcou
alebo inou oprávnenou osobou a dokladom o zaplatení
poplatku v inej obci s podmienkou, že táto skutočnosť
bola ohlásená.
Obec odpustí poplatok za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady poplatníkovi, fyzickej osobe, za určené
obdobie alebo časť určeného
obdobia, ak bola splnená podmienka, že v zákonnej lehote
bola podaná ohlasovacia povinnosť a bolo predložené
potvrdenie:
že bol umiestnený v sociálnom
zariadení mimo obce
že bol vo výkone väzby alebo
vo výkone trestu odňatia slobody
Obec odpustí poplatok za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady poplatníkovi,
fyzickej osobe - vo viacdetných
rodinách piatemu a ďalším
školopovinným deťom (aj študentovi SŠ alebo VŠ denného
štúdia). Poplatník dokazuje,
že dieťa alebo deti pred ním
navštevujú školu (predloží
potvrdenie o návšteve školy
len žiakov, ktorí už nespĺňajú
povinnú desaťročnú školskú
dochádzku a študentov vysokej školy denného štúdia).
Obec zníži sadzbu poplatku
na 0,0055 eura za osobu a kalendárny deň poplatníkovi,
fyzickej osobe, bývajúcemu
v extraviláne obce a je hlásený
k pobytu v obci na súp. č. 302,
303, 304, 305, 306, 307, 816.
Obec zníži poplatok o 50%
poplatníkovi, fyzickej osobe, bývajúcemu a hlásenému
k pobytu v obci v lokalite obce,
kde nie je možné zabezpečiť
zber odpadov vlastnou KUKA
nádobou z odberného miesta, ktorým je rodinný dom.
Oprávnenosť pre zníženie poplatku zisťuje obec na základe
evidencie zberu odpadov.
Obec zníži poplatok o 50%
poplatníkovi, fyzickej osobe,
ktorý užíva alebo je oprávnený
užívať nehnuteľnosť na území
obce, katastrom nehnuteľností
evidovanú ako trvalý trávny
porast, záhrada, ovocný sad,
vinica a pozemok v zastavanom území obce na iný účel

ako na podnikanie a na týchto
nehnuteľnostiach sa nenachádza žiadna stavba a tomuto
poplatníkovi je zabezpečený
zber odpadov spoločnými nádobami s objemom 1100 l zo
spoločného odberného miesta
Koňhorská - otočisko autobusu
a hájovňa a splnil ohlasovaciu
povinnosť v zákonnej lehote.
(10) Obec zníži poplatok o 35%
poplatníkovi, fyzickej osobe,
ktorá je držiteľom preukazu
ŤZP a doloží fotokópiu platného preukazu držiteľa ŤZP
do 31. 1. určeného obdobia.
(11) Obec zníži poplatok o 40% poplatníkovi, študentovi strednej
školy a vysokej školy denného
štúdia, navštevujúcemu školu mimo žilinského okresu
a bývajúcemu v internátnom
zariadení alebo v podnájme
v mieste blízkom štúdiu, na
základe potvrdenia o návšteve
školy a o umiestnení v ubytovacom zariadení alebo o
uhradení poplatku v mieste
štúdia.
(12) Obec zníži poplatok o 50%
poplatníkovi, fyzickej osobe,
ktorý je v sociálnej núdzi a
poberá len dávky v hmotnej
núdzi a príspevok k dávke
a tiež osobám spoločne posudzovaným, ak na jeho alebo ich
obživu nemôže prispieť ďalšia
osoba alebo osoby v spoločnej
domácnosti. Poplatník predloží príslušné aktuálne potvrdenie z úradu práce.
(13) Podmienkou pre zníženie alebo odpustenie poplatku za určené obdobie alebo jeho časti,
je uplatnenie zníženia alebo
odpustenia poplatku, predložením príslušných dokladov
do 28. 2. kalendárneho roka,
ak už vzniknutá skutočnosť
alebo jej zmena bola ohlásená
v predchádzajúcom období, ak
v jednotlivých bodoch § 7 nie

je uvedené inak.
(14) Ak vznikla skutočnosť pre
zníženie alebo odpustenie
poplatku počas určeného obdobia, poplatník môže uplatniť zníženie alebo odpustenie
poplatku najneskôr do 30. 11.
určeného obdobia ak bola splnená podmienka, že táto skutočnosť bola v zákonnej lehote
ohlásená.
(15) Doklad pre odpustenie alebo
zníženie poplatku nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením.
(16) Odôvodnenosť znížiť alebo
odpustiť poplatníkovi poplatok posudzuje Obec Varín.
(17) Zníženie alebo odpustenie
poplatku patrí poplatníkovi
alebo platiteľovi poplatku,
ktorému obec vyrubuje poplatok platobným výmerom.
(18) Jednému poplatníkovi sa v kalendárnom roku poskytne len
jedna úľava.
§9
Zrušovacie ustanovenie
(1)Zrušuje sa:
1. VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny
rok 2011.
§10
Záverečné ustanovenia
(1)Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli
v obci Varín dňa 30.11.2011.
(2)Obecné zastupiteľstvo obce
Varín schválilo toto VZN dňa
14.12.2011
(3)Toto VZN nadobudlo platnosť
dňa 14.12.2011
(4)Toto VZN nadobúda účinnosť
dňa 1.1.2012
Miroslav Williger
starosta obce

foto: M. Kuliha
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...pokračovanie zápisnice zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uverejneného v minulom čísle Varínčana...
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrik Mihu, prednostu
obecného úradu, aby pokračoval v
predkladaní materiálu k bodu Majetok
obce (kúpa, predaj, prenájom).

UZNESENIE č. 94/2011

k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Kúpu C-KN parc.č. 89/1 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 52m2
a C-KN parc.č. 93/3 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
obidve v kat. území Varín od Anny
Hrivovej.
2. Kúpu C-KN parc.č. 92/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
36m2 v podiele 1/3, C-KN parc.č.
93/1 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 21 m2 v podiele 1/3, C-KN
parc.č. 95/1 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 36 m2 v podiele
1/3 a C-KN parc.č. 96 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 38 m2
v podiele 1/3 všetky v kat. území
Varín od Františka Halušku a Pavlíny Haluškovej.
3. Kúpu C-KN parc.č. 92/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
36m2 v podiele 2/3, C-KN parc.č.
93/1 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 21 m2 v podiele 2/3, C-KN
parc.č. 95/1 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 36 m2 v podiele
2/3 a C-KN parc.č. 96 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 38 m2
v podiele 2/3 všetky v kat. území
Varín od Františka Halušku.
Hlasovanie č. 182
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
94/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 94/2011
e) Odsúhlasenie kúpy pozemku – Tomašov
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrik Mihu, prednostu
obecného úradu, aby pokračoval v
predkladaní materiálu k bodu Majetok
obce (kúpa, predaj, prenájom).
Prednosta obecného úradu predniesol
materiál a starosta obce vyzval poslancov k diskusii. V diskusii vystúpili:
Ing. Jozef Kabatier, Miroslav Williger.
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:

UZNESENIE č. 95/2011

zo štrnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 6.10.2011.
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje

1. Kúpu C-KN parc.č. 90/4 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 260m2
a C-KN parc.č. 97/2 - záhrada o
výmere 38 m2, obidve v kat. území
Varín od Peter Tomašov a Anna
Tomašová.

Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrik Mihu, prednostu
obecného úradu, aby pokračoval v
predkladaní materiálu k bodu Majetok
obce (kúpa, predaj, prenájom).

Hlasovanie č. 183
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
95/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 95/2011

k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Predaj pozemku parcelné číslo 483/3
v k.ú. Varín
b) Ukladá
1. Rokovať s TES Media o prenájme nebytových priestorov nachádzajúcich
sa na parcele 351/3.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: Do najbližšieho zasadnutia OcU

f) Odsúhlasenie zámeny pozemku –
Salátová
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrik Mihu, prednostu
obecného úradu, aby pokračoval v
predkladaní materiálu k bodu Majetok
obce (kúpa, predaj, prenájom).
UZNESENIE č. 96/2011
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Zámenu vlastníckeho podielu v
nehnuteľnostiach parcela registra
C KN parc.č. 75/3 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 131 m2 a parcela
registra C KN parc.č. 75/4 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 15 m2
za spoluvlastnícky podiel Heleny
Salátovej v nehnuteľnosti parcela
registra C KN parc.č. 75/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 169 m2
bez finančného vyrovnania
Hlasovanie č. 184
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
96/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 96/2011
g) Odsúhlasenie prevodu pozemku –
Volčková
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrik Mihu, prednostu
obecného úradu, aby pokračoval v
predkladaní materiálu k bodu Majetok
obce (kúpa, predaj, prenájom).

UZNESENIE č. 97/2011

zo štrnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 6.10.2011.
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Bezodplatný prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške ¼ - ina
v nehnuteľnosti parcela registra C
KN parc.č. 75/1 z Marta Volčková
na Obec Varín.
Hlasovanie č. 185
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
97/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 97/2011
h) Žiadosť o kúpu budovy - TES Media, s.r.o.

UZNESENIE č. 98/2011

Bod rokovania číslo 12
Žiadosť o povolenie prevádzkovania
videohier
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Jozefa Rovňana, hlavného
kontrolóra obce, aby predniesol materiál k bodu Žiadosť o povolenie prevádzkovania videohier. Hlavný kontrolór
obce predniesol materiál a starosta obce
vyzval poslancov k diskusii. V diskusii
vystúpili: 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:

UZNESENIE č. 99/2011

zo štrnásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 6.10.2011.
k bodu Žiadosť o povolenie prevádzkovania videohier.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Žiadosť SYNOT TIP, spol. s.r.o.,
Továrenská štvrť 1467/24, 059
51 Poprad – Matejovce o súhlas
o umiestnenie videohry v prevádzke
Staničný bufet, ul. Železničná, 013 03
Varín
Hlasovanie č. 187
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
99/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 99/2011
Bod rokovania číslo 13
Vyradenie motorových vozidiel
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu, prednostu
obecného úradu, aby predniesol materiál k bodu Vyradenie motorových
vozidiel. Prednosta obecného úradu
predniesol materiál a starosta obce
vyzval poslancov k diskusii.

UZNESENIE č. 100/2011

k bodu Vyradenie motorových vozidiel
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne

a) Schvaľuje
1. Vyradenie motorových vozidiel:
I. Volkswagen Golf s evidenčným
číslom ZA 285 EE
II. Volkswagen Golf s evidenčným
číslom ZA 201 DT
III. Volkswagen Golf bez evidenčného
čísla
IV.VAZ s evidenčným číslom ZA 203
DT
V. Avia s evidenčným číslom ZA 295
EE
Hlasovanie č. 188
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
100/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 100/2011
Bod rokovania číslo 14
Žiadosť o pomoc
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu, prednostu
obecného úradu, aby predniesol materiál k bodu Žiadosť o pomoc.

UZNESENIE č. 101/2011

k bodu Žiadosť o pomoc.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť p. Svobodu
b) Ukladá
1. Stavebnej komisii zvolať sedenie za
účasti oboch strán.
Hlasovanie č. 189
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č.101/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 101/2011
Bod rokovania číslo 15
Informácie poslancom
Starosta obce, Ing Michal Cvacho a Ing.
Patrik Miho predniesli poslancom informácie o činnosti Obecného úradu od
posledného obecného zastupiteľstva.
V diskusii vystúpili: JUDr. Peter Rybár,
Ing. Marián Androvič, Ing. Jozef Kabatier, Karol Boka, Miroslav Williger, Ing.
Michal Cvacho
Bod rokovania číslo 16
Interpelácie poslancov
Miroslav Williger, starosta obce, vyzval
poslancov aby položili svoje otázky.
V diskusii vystúpili: Karol Boka, Ing.
Jozef Kabatier, Mgr. Karol Tichý, JUDr.
Peter Rybár
Záver
Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť
a ukončil štrnáste zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
Ing. Patrik Miho
prednosta obecného úradu
Miroslav Williger starosta obce
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Odišiel vzácny človek
Pani učiteľka,
ďakujeme!

Čas večný pohyb je. Ako zvonár denne bije pár
taktov na rozlúčenie...

„Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu.
Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma
prijmeš. Kohože mám na nebi? A keď som s
Tebou, netúžim po zemi. Aj keď mi hynie telo i
srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím
údelom. Lebo hľa, zahynú, čo sa vzďaľujú od
Teba, zničíš každého, kto Ti je neverný. Ale
mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky Tvoje
skutky zvestoval.“

Pani učiteľka, ako si ju všetci pamätáme. Milá, usmiata. So
svojimi žiačkami na podujatí – Učiteľ, na ktorého sa nezabúda. Konalo sa 14.-16. júna 2006 pod záštitou prezidenta
Slovenskej republiky. Pani učiteľka Skutecká si na ňom
prevzala vysoké ocenenie.

V kruhu najbližších

S vnučkou a pravnúčatami v prírode, ktorú tak milovala.

Rozlúčka
s pani učiteľkou Skuteckou
Už mnoho tisícročí sa človek pokúšal zmocniť
sa času. Chcel ho ovládnuť, zastaviť či spomaliť.
Chcel ho mať k dispozícii podľa svojich predstáv a plánov. Keď sa mu to nedarilo pochopil,
že pre každého raz nastane deň, kedy hrdlom
presýpacích hodín prepadne posledné zrnko
piesku a vyprší čas jeho pozemského života. Čas,
ktorý dostal k dispozícii na to, aby po odchode
z tohto sveta zanechal stopu. Stopu vytvorenú
ľudskou jedinečnosťou a neopakovateľnosťou,
vykonanými skutkami, láskou k blížnym. Zosnulá pani učiteľka Skutecká, zanecháva v nás
hlbokú a nezmazateľnú stopu a navždy zostane
v našich spomienkach.
Pani Božena Skutecká, rod. Kováčiková, sa narodila
13. júna 1914 v Pukanci pri Leviciach. Jej rodičia
odišli neskôr do Ameriky za prácou aj s ostatnými
deťmi, no ona zostala v Pukanci. V roku 1933 absolvovala pedagogický inštitút v Leviciach. Jej prvé
učiteľské pôsobenie bolo vo Vrchteplej. V roku 1936
prišla učiť do Varína.
Do manželstva vstúpila s pánom Františkom
Skuteckým v roku 1937. Vychovali spolu 3 deti, dcéru
Ľubicu a syna Dobromíra, syn Branislav predišiel svojich rodičov do večnosti vo veku 26 rokov. Tešila sa zo
svojich vnúčat z Ingridy, Simony, Filipa i z Richarda,
ktorý zomrel v mladom veku i zo svojich pravnúčat
z Adama, Veroniky, Olivera, Taťjany a Nikolaja.
Celý jej život bol uvitý z množstva udalostí,
krásnych a príjemných zážitkov, vystriedali sa v ňom
však i ťažké a bolestivé životné okamihy, ktoré sa
snažila zvládať. Veľa cestovala, mala veľa priateľov,
známych, milovala knihy, obklopovala sa kvietkami.
No jej najväčšou záľubou a láskou bola hudba. Zbož-

ŽIVOT

ňovala hudbu, rada ju počúvala, hrala na klavíri a na
husliach. Jej manžel hral na husle, violončelo a gitaru,
takže u nich doma stále znela hudba.
Bola učiteľkou i zástupkyňou riaditeľa v bývalej
Základnej škole vo Varíne. Bola obľúbenou kolegyňou
medzi učiteľmi v učiteľskom zbore. Vyučovala slovenský jazyk, zemepis a hudobnú výchovu. So svojimi
žiakmi vytvárala nezabudnuteľné vzťahy, vštepovala
im nielen vedomosti, ale svojim postojom k životu
obohacovala aj ich srdcia. Zaujímala sa o nich aj mimo
školy a ich životné cesty sledovala aj po mnohých
rokoch. Slovami „Moje drahé deti“ dokázala objať,
povzbudiť i pohladiť.
Nezabudnuteľná je i jej práca v oblasti kultúry.
S veľkým nasadením nacvičovala divadelné predstavenia, dlhé roky viedla detský spevácky zbor a vyučovala
hru na klavíri. Bola členkou Matice slovenskej. V týchto pár vetách ani nie je možné obsiahnuť všetko, čo počas svojho života vykonala. Za pedagogickú i kultúrnu
činnosť jej bolo udelených viacero ocenení.
V posledných rokoch sa akoby snažila nebrať do
úvahy ťarchu rokov, ktorú niesla na svojich pleciach.
I napriek ochote a zabezpečenej starostlivosti zo strany
najbližších sa nažila byť sebestačná a samostatná.
Dbala o svoju psychickú i fyzickú kondíciu, vždy
pedantne upravená, s milým slovom a úsmevom na
tvári. Stretnutie s ňou bolo vždy veľkým zážitkom
a obohatením.
Posledné zrnko piesku sa presypalo hrdlom presýpacích hodín jej života. Tie sa už navždy zastavili.
Odišla spomedzi nás v piatok 25. novembra 2011 vo
veku 97 rokov. Do jej knihy večnosti môžeme s láskou
a úctou zapísať veľké ĎAKUJEM !
Mária Tichá
(autor: Božena Skutecká)

Na ceste žitia dni sťa vetve
a roky ako míle zasa,
tak letia v divom, bujnom vetre,
že človek ani nenazdá sa.

Pre svojich drahých šťastné chvíle
pre všetkých, čo máš naokolo,
pre všetko, čo ti je tu milé
prežiť tie roky hodno bolo!

Len keď sa zavše v svojej púti
na prešlé roky naspäť díva,
do duše sa mu naraz vnúti
myšlienka zvláštna, trochu clivá.

A hoc sa myseľ ešte viac krát
v spomienkach k prežitým rokom vráti,
radšej sa smelo napred zahľaď na to,
čo ešte život dá ti.

A zrazu plecia tuhšie cítia
ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral,
dokiaľ sa na šnúročke žitia
zjagalo deväťdesiat perál.

Človek, kým žije, silou celou
snažiť sa ako srdce velí.
A nevzdáva sa svojich cieľov
rozdať sa svojim drahým celý.

Nejedna chvíľa v prešlom žití
ťažila dušu ako jarmo
no srdce hreje to, keď cíti,
že nežila si tie roky darmo.

V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov vtedy ti rastie.
A každý deň nech sviatkom bude
prinesie radosť, lásku a šťastie.
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Vianoce

Ide zima bude mráz,
Vianoce k nám prídu zas.
Biely sniežik padá z neba,
Sánkovať sa bude treba.
Stromček sa nám ligoce,
veď sú opäť Vianoce.
Terezka Schrollová 2. B

Za oknami
sa rozsvietili ligotavé hviezdičky.
Aj vo Varíne koledníci spievajú pesničky.
Už za chvíľu budú sladké a voňavé perníčky,
od našej milej a šikovnej mamičky.
Dorota Škulcová 2.B
Vianoce sú krásne, to my vieme,
preto ich tak všetci milujeme.
Ozdobíme stromček
a napokon aj domček.
Dostaneme darčeky,
pod tie naše stromčeky.
Stromčeky sú také prekrásne,
nech láska v našich srdciach nezhasne.
Vianoce sa opäť skončia
kedy budú Ďalší raz?
Naše hlávky dobre tušia,
už o rok ich máme zas.

Detičky sa radujú,
že nám vločky padajú.
Veselo sa sánkujú,
snehuliakov stavajú.
Nevadí im mráz , či fujavica,
zahreje ich teplá baranica.
Sniežik sa nám ligoce,
o chvíľu sú Vianoce.
Martinka Kopecká 2.B

Vianoce nás čakajú
pekné sviatky máme,
detičky sa usmievajú
čítame im z tváre.

4.B Šimon Ťažký,
Jakub Mazák, Dušan Kokosík,
Ján Florián Chrapčík

Darček svieti pod stromom
tešíme sa všetci,
každý rok je ozdobou
kapustnica v hrnci.
4.B Matúš Cyprich,
Martin Jakubčík, Tomáš Holec

Sniežik sa nám chumelí,
zima je zimička.
Zvončeky už štrngajú,
darčeky sa chystajú.
Jakub Sedúch, 4. A

Varínčan
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Stromček nám už v izbe žiari,
vyčaril nám úsmev v tvári.
Sadneme si všetci spolu
k štedrovečernému stolu.
David Šimo 2.B

Na Vianoce kvitne každá jedlička,
všetci si chcú niečím uctiť Ježiška.
Chlapci sa zberajú zoťať stromček do hory,
dievčatá chystajú naň vianočné ozdoby.
Mesto sa už ligoce
a Vianocami trbliece.
Stromček nám už krásne svieti,
radujú sa všetky deti.
V každom dome vládne Vianočná nálada
a spev detí sa všade roznáša.
Maťa Halúsková, Natálka Lovásová, 4. A

Zima, zima, zimička,
svieť nám Bože z nebíčka.
Daj nám krásne Vianoce,
nech sa všetko ligoce.
Nech sme všetci zdraví, šťastní,
nech nám stromček jasne svieti.
Každý sa na Vianoce teší,
Bože, Ty si náš Svätý.
Kristínka Munková, 4. A
Oheň tíško blikoce,
drevo v krbe pukoce.
Svetielko sa ligoce
až nám srdce trepoce.
Kapor, ten sa čľapoce,
dieťa čosi bľaboce.
Otec v dielni buchoce,
mama v skrini šuchoce.
Ježiško už dupoce
To sú naše Vianoce!
žiaci 2.B
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Škola informuje
Úspech našich žiakov v súťaži
Životné prostredie a bezpečnosť
V piatok 25. novembra 2011 sa žiaci našej školy zúčastnili vyhodnotenia súťaže „Životné prostredie
a bezpečnosť“, ktorú vyhlásila KIA MOTORS Slovakia. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v Školiacom
stredisku v Gbeľanoch.
Našu školu ZŠ s MŠ Ondreja Štefku reprezentovali žiačky 6.A triedy Mária Poljaková, Bronislava
Podhorská a Izabela Cvachová a žiaci 8.B triedy Martin Kapitulčin, Miloš Jánošík a Branislav
Tlacháč.
Dievčatá súťažili s videom s názvom „Správaj sa vždy bezpečne“ a chlapci s modelom auta z odpadového materiálu, ktoré nazvali „KIA ECO BABY“. Svoje práce museli obhájiť, čo sa im podarilo
naozaj veľmi dobre, pretože dievčatá získali 2.miesto a chlapci dokonca 1.miesto. Za svoju prácu
a úsilie boli odmenení hodnotnými cenami a pre školu pomohli získať finančný grant v hodnote
2 500,- €na nákup materiálu, ktorý bude slúžiť na vzdelávanie žiakov. A navyše, zažili deň plný
nových zážitkov.

Vianočná
Viedeň

Tak ako každý rok v decembri, aj tento rok
sme navštívili vianočnú Viedeň. Viedeň, hlavné
mesto Rakúska, ožíva vianočnou atmosférou už
začiatkom decembra. Preto sa i naši žiaci radi
vracajú do tohto nádherne vyzdobeného mesta,
metropoly Rakúska.
Naša cesta začala prehliadkou zámku
Schonbrunn a zámockých záhrad. V areáli
zámku sa nachádzajú malé vianočné trhy, ktoré
dýchajú pravou vianočnou atmosférou. Po prehliadke zámku sme sa presunuli do historického
centra Viedne. Prehliadka začala návštevou
viedenskej opery, navštívili sme Stephansdom,
Hofburg a popri parlamente sme sa presunuli
na Radničné vianočné trhy. Krásne vyzdobené
stánky, ktoré ponúkajú všakovaké dobroty od
výmyslu sveta dominujú pred Radnicou. Očarila nás vianočná výzdoba, blikajúce svetielka,
vôňa koláčov i príjemná atmosféra umocnená
vianočnými koledami. Po zotmení sme sa prešli
večerným mestom, ktoré pripomínalo rozprávku. Všade blikajúce vianočné stromčeky, svetielka, trblietavé girlandy, vôňa vanilky, príjemní
a pokojní ľudia.
Večer sme spokojní, príjemne unavení a plní
zážitkov nastúpili do autobusu a smerovali
domov.

Kampaň Červené stužky na našej škole
V tomto školskom roku sa naša škola Ondreja Štefku vo Varíne už po piaty
raz zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú organizuje
Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň prebiehala od 5.septembra
a vyvrcholila 1.decembra, kedy si pripomíname Svetový deň boja proti
HIV/AIDS. Počas tohto obdobia žiaci spolu s pedagógmi rôznymi aktivitami vyjadrovali podporu chorým na túto zákernú chorobu a rozvíjali
tak myšlienku boja proti HIV/AIDS: zhotovili nástenku vo vestibule
školy na tému AIDS, na hodinách výtvarnej výchovy kreslili pohľadnice
s témou boja proti chorobe HIV/AIDS a tri najlepšie práce boli zaslané
do celoslovenskej súťaže. Žiaci 9.ročníka si pozreli DVD s názvom Anjeli,

o misii sv. Jána v Afrike, kde ľudia chorí na AIDS, hlavne malé deti, prežívajú posledné dni svojho života. Zároveň im bola premietnutá aj odborná
prednáška o AIDS. 1.decembra žiačky 9.ročníka pripínali červené stužky
na odev žiakov, pedagógov a zamestnancom školy. Vo vestibule školy
pripravili panel s červenou stužkou, na ktorom horeli sviečky. Žiaci si
vypočuli aj reláciu v školskom rozhlase na tému AIDS a tí, ktorí mali
červené oblečenie vytvorili na školskom dvore veľkú červenú stužku, ako
symbol boja proti HIV/AIDS. Organizátori kampane pozvali niektorých
žiakov na záverečné vyhodnotenie a ukončenie kampane Červené stužky
na Mestskom úrade v Žiline.
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Vianočné sviatky plné
porozumenia, lásky a
spokojnosti a úspešný
vstup do nového roka
všetkým kolegom, žiakom, rodičom, priateľom
praje vedenie ZŠ s MŠ
Ondreja Štefku vo Varíne

Prvý sneh

Vonku padá biely sneh,
Poprikrýval celý breh.
Deti sa už vytešujú,
Sánky, lyže oprašujú.
Miška Bugáňová 2.B

ZIMA

Zima, zima, zimička,
mráz nám štípe líčka.
Z oblohy sa sype sneh,
beriem sane,
bežím hneď.
Sneh nám zavial polia, lúky,
od zimy ma štípu ruky.
Oblečieme rukavice
a na hlavy baranice.
Vypijeme teplý čaj,
na svah s nami utekaj.
Timko Panták 2.A

PRVÝ SNEH

Letia vločky studené,
na kopce i na stráne.
Zasnežilo vôkol zem,
už aj sane vyberiem.
Julka Martineková 2. A

Prišla zima

Padá sniežik bielučký,
tešia sa už detičky.

Sánky, lyže chystať treba,
sánkovačka bude skvelá.
Postavíme snehuliaka,
zima nás už vonku láka.
Zamrzlo i jazero,
hokej hráme veselo.

Anička Brežná 2.A

PRÍMA!
JE TU ZIMA!

Hurá! Hurá! Už je zima!
Sniežik padá, to je príma!
Hurá už sú Vianoce,
Stromček sa nám ligoce.
Snehuliaka postavíme,
pri sánkovačke sa pobavíme.
Padaj sniežik, padaj nám,
nech máme stále usmiatu tvár.
Janko Rybár 2.A

Vločky

Z neba spadli nové vločky.
Mali biele topánočky.
Z bielej krajky šaty, mäkulinké ako z vaty.
Zasypali lúky, polia, les.
Tešíme sa všetci, dokonca aj pes.
Postavíme snehuliakov
do radu, ako vojakov.
V ruke bude mať každý palicu,
Postrážia nám sanicu.
Kolektívna práca 2.A

Tancujúce
vločky
Padajú z neba vločky,
sú to veru krásne kočky.
Tancujú si , len tak sneží ,
každý ku nim rýchlo beží .

Zimné
tešenie

žiaci 2.B

Hurá, prišiel už čas zimy!
Tešíme sa na prázdniny!
Kričať chceme zimným hrám,
padaj sniežik, padaj nám!
žiaci 2.B

Zima

Ide zima bude mráz
blíži sa už Vianoc čas.
Deti sa už tešia,
že darčeky dostanú
a všetci ľudia, že lepšie časy nastanú.
Oliver Vrábeľ 2.B

Zamrznutý potok
Padá sniežik, padá
do potoka pri nás.
Mrázik kreslí kresbičky
zamrznutých krás.

4.B René Kriska

Doba snehová
Vianoce sú krásna vec,
ale veď to dobre vieš.
Vždy, keď ho tam však chceš mať,
musíš pekne poslúchať.

Sneží, sneží u nás zas,
trávu zahaľuje biely plášť.
Mráz a vločky, snehuliačky
deti ich tam stavajú,
na saniach sa spúšťajú.
4.B Silvia Matejčíková,
Sofia Stráska

Sniežik

Poletujem sem i tam
deťom robiť radosť mám.
Celú zimu o sanicu
postarám sa sám.

Ja som sniežik jemný biely
snehuliaka mám,
Keby deti viac ma chceli,
Perinbabu požiadam.
4.B Petra Sobolová
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Urbárske okienko
Na výstavbu sme použili naše finančne prostriedky z naších
zdrojov a urobíme všetko aby sa nám ich vrátili. Do budúcich
období musime pripravovať ďalšie projekty v oblasti lesopestovateľskej, lesoochrannej, lesoťažobnej činnosti a ochrannej
činnosti súvisiacej s hospodárením v lesoch.
Vstúpili sme do záverečného mesiaca roku 2011. A tak ako
každý dobrý hospodár, tak aj výbor nášho urbárskeho spoločenstva na decembrovom zasadnutí hodnotil predbežné
dosiahnuté výsledky v tomto roku. Rokovanie bolo aj za účasti
zamestnancov.
Predbežné výsledky sú priaznivé. V ekonomickej oblasti
sme vytvorili kladný výsledok hospodárenia. Vďačíme za to
predovšetkým priazdnivej situácii na rthu s drevom. Predaj
dreva je náš primárny zdroj príjmov. Cena dreva rastie v širšom
meradle, ale zároveň zásoby postupne klesajú. Našťastie naše
spoločestvo v čase, keď ceny dreva boli nízke, t.j. v rokoch 20082009, ťažilo iba drevo z kalamity. Preto do nasledujúcich rokov
sme mohli tieto úspory využiť na ťažbu. K dobrým cenám
nami predávaného dreva prispela aj skutočnosť, že v tomto
roku sme všetky predaje robili výberom vo výberovom konaní
odberatalov a predávali za najlepšu cenu.
Hlavný príjem našho spoločensta je z predaja dreva. V nákladovej časti sme sa správali veľmi zdržanlivo, výdavky sme
starostlivo zvažovali.
Na čo sme v tomto roku najviac hrdí, je dobudovanie protipožiarnej lesnej cesty na Rázsochy. História jej výstavby siaha
dosť hlboko do minulosti. Najprv sa nám nedarilo ziskať na
jej výstavbu financie. Nakoniec dlhodobá snaha bola korunovaná úspechom. Keďže projekt sme už mali podarilo sa nám
12.9.2008 získať stavebné povolenie a 27.5.2009 nám Pôdohospodárska platobná agentúra odsúhlasila financovanie jej
výstavby s maximálnym finančným príspevkom 347.333,51€.
Nasledoval výber dodávateľa a 21.12.2009 sme uzatvorili s firmou, ktorá podala najúspešnejšu ponukou Zmluvu o dielo.
Úspešnu ponuku podala a cestu stvebne aj vykonala firma
nášho rodáka Miroslava Zimena.
V priebehu výstavby výbor nášho spoločenstva nenechal nič na
náhodu. Mal určeného člena, ktorý priebežne sledoval činnosti
na výstavbe cesty. V roku 2010 to bol Ing. Róbert Androvič
a v roku 2011 Ing. Ivan Záhorec. Pravidelné obhliadky boli
aj za účasti členov výboru a stavebného dozoru, ktorým bol
projektant Ing. Ernest Pecúch.
Vďaka ústretovosti stavebnej firmy, ako aj všetkých zainteresovaných, sme mohli na obhliadke vykonaného diela dňa
8.12.2011 konštatovať: „Protipožiarná lesná cesta Rázsochy
je vybudovaná“. Už je treba „iba“ dokončiť papierovačky –
správy, certifikáty, kolaudáciu, vklady do katastra, žiadosť
o vyplatenie finančnej náhrady atď. Aj keď sú to veľmi časovo
náročné a zodpovedné činnosti môžeme konštatovať, že ich
vykonávanie nebude ovplyvňovať nepriaznivé počasie.

Ešte dve poznámky:
1, ROEP prebieha úspešne. Naši podielnici postupne predkladajú potrebné dokumenty ktorými deklarujú svoje nároky na
vlastníctvo urbárskych hlasov. Tu pripomenieme iba jednu
aj keď zásadnú skutočnosť, a to je fakt, že určite príde čas,
keď bude nutné tieto práce na ROEPe, ktoré sa podujal výbor
spracovať, ukončiť a doklady zosumarizovať a predložiť na
komisiu ROEP pri Obci Varín. U členov, ktorí tieto doklady
nepredložia, budú na listy vlastníctva zapísaní urbárnici zo zoznamu urbárnikov v roku 1958, teda ako nezistení vlastníci.
2, Celoštátna situácia v potrebách dreva začína byť vážna.
K tomu sa pripravujeme pre budúce obdobie. Teraz pripomenieme iba oblast palivového dreva. Aj o túto kategóriu začína
stúpať záujem z dôvodu zvyšovania cien energii. V dnešnej
dobe už má každý dobrý gazda drevo na kúrenie pripravené.
Ale príde jar a začnú sa požiadavky opäť objavovať.
Priebežne sa bude palivové drevo predávať formou samovýroby. Uprednostňovať budeme členov urbáru, preto je potrebné
záujem uplatniť čo najskôr. Záujemca osloví nášho lesníka,
ktorý palivové drevo vyznačí v poraste. Následne hospodár
vydá súhlas na samovýrub. Po nachystaní dreva lesník drevo
zmeria na odvoznom mieste – určí množstvo, a následne ho
záujemca vyplatí v kancelárii Urbárskeho domu. Po vyplatení
si môže drevo odviesť.
Záverom chceme popriať naším členom urbárskeho pozemkového spoločenstva, a aj všetkým obyvateľom Varína a okolia,
dobrého zdravia, pokojné a radostné prežitie Vianoc, ako aj
šťastlivé uzatvorenie končiaceho roka a úspešný nastávajúci
rok 2012.
ra, iz, eď

foto: M. Kuliha
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Varínsky futbal
V tomto čísle si viac predstavíme naše tímy, ktoré účinkujú pod hlavičkou futbalového klubu FK Fatran Varín.
Je dôležité si uvedomiť, že futbal vo Varíne neznamená len účinkovenie tímu dospelých, pretože tí tvoria len 20% členov nášho klubu. Aj keď
samozrejme, na tím dospelých sú kladené najvyššie nároky a sú aj najviac
sledovaní verejnosťou. Netreba však zabúdať na našu mládež, ktorá má
už dlhé roky vybudované veľmi dobré meno nielen v našom regióne.
A takisto si treba uvedomiť, že títo hráči sú pre budúcnosť celého klubu
veľmi dôležití. Zároveň je veľmi dobré, že sa pre mládež vytvárajú možnosti pohybových aktivít, ktoré sú dôležité pre ich fyzický vývoj a zdravie
ako také. Predsa len, keď si spomenieme viacerí z nás, ako sme v mladosti
vyrastali a koľko pohybu sme mali, tak v porovnaní s dneškom to vyznieva
až príliš nostalgicky. Preto budeme aj do budúcnosti klásť veľký dôraz na
výchovu mládeže v rámci futbalu.
Futbal ako hra je vo svete a aj u nás fenomén. A nie je to len prázdna fráza. V súčasnosti hrá za naše tímy spolu okolo 90 hráčov v piatich vekových
kategóriách. Ktorý iný šport alebo kolektívna aktivita sa v našej obci môže
pochváliť toľkými členmi? Poďme si ich teda podrobnejšie predstaviť.

Prípravka:

Náš tím prípravky tvoria najmladší chlapci v rámci organizácie klubu.
Sú to v podstate mladíci, ktorí sú na začiatku ich futbalového života, a ktorí
sa veľmi radi naháňajú za loptou. V tejto kategorii sa hlavne učia prvé futbalové veci, ale najmä sa bavia futbalom a prekypujú chuťou víťaziť – tá je
dôležitá aj pre ich budúci život, keďže v sebe pestujú sebavedomie. V jarnej
časti tohto roka sa naši prípravkári zúčastňovali všetkých turnajových kôl
v rámci Element ligy prípraviek, ktorá bola organizovaná ObFZ Žilina.
V záverečnom zúčtovaní skončili naši chlapci na výbornom treťom mieste,
za ktoré obdržali pohár a medaile.
Od leta sa vytvorila nová partia chlapcov, ktorí spolu trénovali. Od
októbra sa postupne presunuli s tréningami do telocvične ZŠ. V súčasnosti
je v tíme spolu približne 17 hráčov, z ktorých niektorí budú postupne zaraďovaní do tímu mladších žiakov. Hráčmi prípravky sú chlapci narodení
v roku 2001 a mladší. Trénerom prípravky je Jozef Ďugel.

tím prípravky – jeseň 2011

Mladší žiaci – 2. liga:

Mladší žiaci začali od augusta druhý ročník svojho účinkovania v 2.
lige – skupina sever. Tak ako som písal už v predchádzajúcich článkoch,
tento tím je tzv. dvojičkovým pre tím starších žiakov. Mladší žiaci hrávajú
svoje zápasy s rovnakými súpermi, ktorých majú v rovnomennej súťaži
práve starší žiaci. Úlohou tohto tímu je postupne pripravovať hráčov na
účinkovanie medzi staršími kategóriami.
V súčasnosti je v tíme približne 18 hráčov, pričom niektorí sa už začleňujú do tímu starších žiakov.Hráčmi tohto tímu sú chlapci narodení v rokoch
1999 až 2000. Trénerom mladších žiakov je Miroslav Komačka.

Starší žiaci – 2. liga:

Po minuloročnej premiére v 2. lige – skupina sever, odštartovali starší
žiaci svoje druhé pôsobenie v tejto súťaži. A začali ho naozaj vynikajúco.
Už od úvodných kôl sa usadili na čele tabuľky spolu s Oravskou Jasenicou, s ktorou to spolu „ťahali“ až do konca jesennej časti. Počas celej časti
dokázali naši hráči 10-krát zvíťaziť a 3-krát odchádzali s prehrou. Veľmi
dobrou vizitkou je, že máme najlepší útok v súťaži a takisto aj najlepšieho
strelca celej súťaže, ktorým je Nikolas Mydliar so 16 gólmi. Takisto musím
pochváliť aj herný prejav tímu, ktorý robil radosť vo väčšine odohratých
zápasov.
Po skončení jarnej časti, ktorá nás čaká od marca budúceho roka,
prechádza 8 hráčov od starších žiakov do kategórie dorastu. Tak ako
počas zimnej prípravy, tak aj počas jarnej časti budú postupne títo hráči
zapracovaní medzi dorastencov, aby ich prechod medzi starších hráčov
bol plynulejší. Hráčmi starších žiakov sú chlapci narodení v rokoch 1997
až 1998. V súčasnosti je členmi tohto tímu približne 18 hráčov. Trénerom
starších žiakov je Marián Kákoš.
Osobitne by som rád opäť vyzval divákov na zápasy starších žiakov.
Predsa len, hrajú druhú najvyššiu súťaž na Slovensku, čím sa nemôže pochváliť veľa tímov. Takisto aj ich výsledky a najmä hra sú určite lákadlom.
Veľkou neznámou je pre mňa hlavne nezáujem rodičov našich hráčov.
Všade inde sa stretávame s podporou hráčov zo strany ich rodičov a určite
by toto podporilo aj našich chlapcov. Verím, že od jarnej časti sa to zlepší
a budeme sa môcť vídavať na zápasoch viacerí.
V novembri sa zúčastnili naši žiaci halového turnaja v Žiline a v pred
Vianocami ich čaká ešte jeden zaujímavý turnaj v Belej za účasti viacerých
veľkých tímov (napr. Námestovo, D. Kubín, Tvrdošín, Belá, MŠK Žilina,
Martin, Čadca, Ružomberok), čo je tiež dôkazom ocenenia kvality práce
s našou mládežou.
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Dorast – 1. trieda:

Naši dorastenci aj túto jeseň potvrdzujú, že patria k najkvalitnejším
tímom v okresnej súťaži. Po jesennej časti skončili na 3. mieste so 4-bodovou stratou na vedúcu D. Tižinu. Najviac ich môže mrzieť domáca
prehra z úvodu s Krasňanmi, naopak dobré stretnutie odohrali doma pri
víťaznom zápase s lídrom súťaže – Dolnou Tižinou. Verím, že v jarnej
časti budú hráči úspešne bojovať o postup do 5. ligy a nakoniec dosiahnú
už dlhšie očakávaný postup. Najlepším strelcom tímu je Robo Komačka,
ktorý skóroval 8-krát.
Už počas jesennej časti sa zúčastňovali tréningov a takisto aj zápasov
niektorí hráči starších žiakov, ktorí sa stabilne začlenia k dorastencom od
budúceho ročníka. Na druhej strane sa niektorí zo starších hráčov zapájali
do tréningového procesu a majstrovských zápasov dospelých. Tým sa
snažíme pre našich vlastných hráčov, odchovancov klubu, vytvárať podmienky na to, aby sa stali v budúcnosti stabilnými členmi kádra dospelých,
príp. im vytvoriť možnosť na pokus prepracovať sa do kvalitnejších tímov
z vyšších súťaží.
Medzi dorastencov patria hráči narodení v rokoch 1993 až 1996.
V súčasnom kádri je spolu približne 18 hráčov. Trénerom dorastencov je
Slavomír Cvacho.

Lopušan, ktorí dali rovnako po 6 gólov.
Dôležité bude dobre zvládnuť zimnú prípravu, t.z. aktívne sa zúčastňovať tréningov a mať k dispozícii hráčov, ktorí tvoria základ tímu. Podstatné
bude aj januárové rozhodnutie Rady SFZ o reorganizácii súťaži, ktorá
je aktuálna od novej sezóny. Tá dosť napovie aj samotným možnostiam
postupu do vyššej súťaže. Veľkým prísľubom do budúcnosti v našom
klube je, že okrem 3 hráčov sú všetci hráči naši rodáci z Varína. Celkovo je
v tíme 20 hráčov, ktorí nastupovali v zápasoch počas tejto jeseň s vekovým
priemerom 22 rokov. Trénerom dospelých je Karol Šulgan.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na fungovaní
klubu a takisto všetkým, ktorí podporovali naše tímy. Boli nimi najmä
tréneri všetkých tímov, vedúci mužstiev, hráči, kluboví rozhodcovia, videotechnici, usporiadatelia, hospodár s pomocníkmi, hlásateľ, ďalší pomocníci,
ktorí pomáhali organizovať zápasy našich tímov a letný turnaj dospelých,
diváci, všetci sponzori letného turnaja dospelých, Obecný úrad vo Varíne,
Centrum voľného času vo Varíne, dopravcom na zápasy a všetkým ostatným, na ktorých som dúfam nezabudol.
Aj toto množstvo ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s futbalom u nás
vo Varíne, svedčí o tom, že je to najmasívnejšia organizácia v rámci našej
obce, ktorú je potrebné aj naďalej podporovať. Nielen pre výchovu našej
mládeže, ale aj pre možnosť trávenia voľného času množstva ľudí, ktorí sa
zúčastňujú zápasov ako diváci. Za posledné obdobie sa mimo našej obce
stretávam s väčšinou pozitívnych reakcií na účinkovanie našich tímov vo
svojich súťažiach, čím robíme dobré meno našej obci nielen v žilinskom
okrese, ale aj v celom kraji.
Okrem vďaky za podporu Vám chcem všetkým popriať krásne Vianoce
prežité v kruhu najbližších a úspešné vykročenie do Nového roka 2012.
Martin Lopušan FK Fatran Varín

A mužstvo:

Tím dospelých začal svoje účinkovanie v 1. triede dosť rozpačito, keď
herne to nebolo najhoršie, ale výsledkovo úplne mizerné. Po štyroch zápasoch sme mali na konte 2 body z 12 možných. Najviac mrzí určite domáca
prehra v prvom kole s Rajeckými Teplicami. Následne sme domácim víťazstvom nad Zástraním odštartovali sériu víťazstiev, ktorá sa zastavila až na
čísle 6. Touto sériou sme získali 18 bodov v jednom rade a dotiahli sa tak
na čelo tabuľky – na 3. miesto. Záver súťaže nám opäť nevyšiel, keď sme
všetky tri zápasy prehrali. Skončili sme tak na 4. mieste so stratou 10 bodov
na lídra súťaže. Najlepšími strelcami tímu boli Marek Kadrliak a Martin

V decembri 2011 sa TJ Fatran Varín ako organizácia zaregistrovala
medzi prijímateľov 2% z daní, ktoré môže venovať každá fyzická osoba
zo svojich odvedených daní z príjmu za rok 2011, ako aj právnické
osoby (firmy), ktoré majú možnosť odviesť 2% zo zaplatených daní
zo zisku. Odvodom týchto financií máte možnosť podporiť rozvoj
klubu – hlavne našu mládež, ktorá tvorí podstatnú časť celého klubu
(hráči do 20 rokov tvoria 97% všetkých hráčov). Financie budú použité
najmä na zakúpenie technických tréningových pomôcok a takisto aj
na ošatenie hráčov.
O možnostiach venovania 2% z Vaších daní Vás budeme informovať
aj v ďalších článkoch budúcich čísiel Varínčana, na internete a takisto
ostatných informačných kanáloch. Už teraz Vám vopred ďakujeme.
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
č. 9/2011 o miestnych daniach

Obec Varín v súlade s ustanovením
§ 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §
7 ods.4,5 a 6, § 8 ods.2, § 12 ods. 2
a 3, § 16 ods. 1,2 a 3, § 17 ods.2, 3,
4 a 7, § 20 ods.4, § 21 ods.2, § 103
ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov ustanovuje
§1
Základné ustanovenie
(1)Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo v nadväznosti
na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov
zavádza a bude vyberať s účinnosťou od 1. januára 2012 tieto
miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného
priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
(2)Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych
daní na území obce Varín.
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych
daní uvedených v ods. 1 písm. a,
b, e, f je kalendárny rok.
§3
Úvodné ustanovenie
Právna úprava základných ustanovení miestnych daní je v zákone
č. 582/2004 Z. z v znení neskorších
predpisov.
PRVÁ ČASŤ
§4
Daň z nehnuteľností
(1)Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome.
Daň z pozemkov
§5
Základ dane
(1)Základom dane z pozemkov
pre pozemky druhu orná pôda,
chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy
za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1
zákona č. 582/2004 Z.z v znení
neskorších predpisov .
(2)Správca dane ustanovuje na
území obce Varín hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) lesné pozemky na ktorých sú
hospodárske lesy vo výške 0,14
eura/ /m2
b) rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné
plochy vo výške 0,14 eura/m2
(3)Základom dane z pozemkov pre
pozemky záhrady, zastavané
plochy a nádvoria, stavebné
pozemky a ostatné plochy je
hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty pozemkov za
1 m2 uvedenej v prílohe č.2
zákona č. 582/2004 Z .z v znení
neskorších predpisov.
§6
Sadzba dane
(1)Správca dane pre všetky pozemky na území obce Varín určuje
ročnú sadzbu dane vo výške:
Pozemok
Orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady
Trvalé trávne porasty
Záhrady
Lesné pozemky, na ktorých
sú hospodárske lesy
Rybníky s chovom rýb a ostané hospodársky využívané
vodné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Stavebné pozemky
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

Ročná
sadzba
dane
1,00 %
1,00 %
0,55 %
0,25 %
0,25 %
0,55 %
0,25 %
0,55 %

Daň zo stavieb
§7
Sadzba dane
(1)Správca dane pre všetky stavby

na území obce Varín, ktoré sú
predmetom dane zo stavieb
určuje ročnú sadzbu dane zo
stavieb vo výške:
Druh stavby
stavby na bývanie a drobné
ktoré majú doplna) stavby,
kovú funkciu pre hlavnú
stavbu
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospo, stavby využívané
b) dárstvo
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
stavby rekreačných
chát
c) aa záhradkárskych
domčekov na individuálnu rekreáciu
samostatne stojace garáže
a samostatné stavby hrogaráží a stavby
d) madných
určené alebo používané na
tieto účely, postavené mimo
bytových domov
priemyselné stavby , stavby
slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu,
e) stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
a administraf) skladovanie
tívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou
činnosťou
stavby neuvedené
g) ostatné
v písmenách a) až f)

Sadzba
dane
€/m2
0,070

0,240

0,340

0,200

2,500

2,500

0,400

(2)Pri viacpodlažných stavbách
správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,04 eura za každé
ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.
Daň z bytov
§8
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov na
území obce Varín je 0,070 eura za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru
v bytovom dome .
Spoločné ustanovenia
pre daň z nehnuteľností
§9
Oslobodenie od dane a zníženie
dane
(1)Správca dane ustanovuje, že od
dane z pozemkov sú oslobodené
:
a) pozemky verejne prístupných

parkov, priestorov a športovísk,
b) pozemky, ktorých vlastníkmi sú
občania v hmotnej núdzi a tieto
pozemky slúžia výhradne na ich
osobnú potrebu,
c) pozemky na ktorých sú cintoríny.
(2)Správca dane poskytuje zníženie
dane z pozemkov vo výške:
d) 50 % pre pozemky (orná pôda,
chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávne porasty, záhrady,
zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy), ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62
rokov a tieto pozemky slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu,
(3)Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie
a z bytov vo výške:
e) 50% pre občanov v hmotnej
núdzi
f) 50% pre držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným
postihnutím
g) 50% pre držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu
h) 50% pre prevažne alebo úplne
bezvládnych
(4)Daň zo skleníkov je znížená o 50
%, ak sú vo vlastníctve fyzických
osôb.
(5)Daň z garáží a nebytových
priestorov v bytových domoch
slúžiacich ako garáž je znížená
o 50 % :
i) pre držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím
j) pre držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu
§10
Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje, že daň
nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať .
§11
Platenie dane
(1)Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v troch rovnakých splátkach
a to:
a) 1. splátka do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti
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platobného výmeru,
b) 2. splátka do 30.06. príslušného
roka
c) 3. splátka do 30.09. príslušného
roka
(2)Ak daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe nepresahuje
1500,00 eur a právnickej osobe
5000,00 eur je splatná naraz do
15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§12
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§13
Sadzba a platenie dane
(1)Sadzbu dane určuje obec na 8,00
eur za jedného psa a kalendárny
rok.
(2)Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom
dane a zaniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie
je vlastníkom alebo držiteľom
psa.
(3)Daňovník je povinný písomne
oznámiť správcovi dane vznik
daňovej povinnosti do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti na tlačive Evidenčná
karta chovateľa psa (príloha č. 1
tohto všeobecne záväzného nariadenia). V oznámení o vzniku
daňovej povinnosti daňovník
uvedie:
a) údaje o daňovníkovi (u fyz.
osoby: meno, priezvisko, titul,
adresa trvalého pobytu, rodné
číslo, u právnickej osoby: obchodné meno, IČO a sídlo)
b) spôsob nadobudnutia psa preukáže daňovník kúpnou alebo
darovacou zmluvou, iný spôsob
nadobudnutia psa preukáže
čestným vyhlásením
c) dátum nadobudnutia psa,
d) údaje o psovi ( miesto alebo adresa kde sa pes trvale zdržiava,
alebo je chovaný, dátum narodenia psa, rasa psa, meno psa)
(4)Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
(5)V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára tohto zdaňovacieho
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obdobia. Daň je možné uhradiť:
a) do pokladne obce,
b) poštovou poukážkou,
c) na účet obce, ktorý máme
vedený v SLSP, číslo účtu:
0423457993/0900, VS: číslo platobného výmeru, KS: 0308.
(6)Daňovník je povinný oznámiť
správcovi dane všetky zmeny
týkajúce sa údajov uvedených
v Evidenčnej karte chovateľa
psa najneskôr do 30 dní odo dňa
, keď tieto skutočnosti nastali,
vrátane zmeny adresy daňovníka, zmeny adresy držania resp.
chovania psa a údajov podliehajúcich evidencii psa v zmysle
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky
držania psov.
(7)Ak daňová povinnosť zanikne
v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne oznámi správcovi dane najneskôr do
30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti na tlačive Odhlásenie
psa (príloha č. 2 tohto všeobecne
záväzného nariadenia), správca
dane vráti daňovníkovi na základe písomnej žiadosti pomernú
časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
(8)V oznámení o zániku daňovej
povinnosti daňovník uvedie:
a) údaje o daňovníkovi (u fyz.
osoby: meno, priezvisko, titul,
adresa trvalého pobytu, rodné
číslo, u právnickej osoby: obchodné meno, IČO a sídlo)
b) spôsob zániku psa ( pri predaji
a darovaní sa uvedie aj meno,
priezvisko a adresa nového
vlastníka psa, uhynutie psa preukáže daňovník čestným vyhlásením, utratenie psa preukáže
potvrdením od veterinárneho
lekára)
c) dátum zániku daňovej povinnosti.
(9)Po splnení oznamovacej povinnosti je daňovník povinný
vyzdvihnúť od správcu dane
známku pre psa, na ktorej bude
evidenčné číslo psa. Správca
dane toto číslo doplní do Evidenčnej karty chovateľa psa.
Daňovník je povinný zabezpečiť
aby pes známku skutočne nosil.
Známka je neprenosná na iného
psa. V prípade, že došlo k strate
známky, daňovník je povinný
túto skutočnosť oznámiť správ-

covi dane do 14 dní odo dňa jej
straty na tlačive Strata známky
(príloha č. 3 tohto všeobecne
záväzného nariadenia). Správca
dane za poplatok 3,31 eur vydá
daňovníkovi novú známku.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§14
Predmet dane
(1)Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné
užívanie verejného priestranstva
podľa tohto nariadenia.
(2)Verejným priestranstvom na
účely tohto zákona sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce s výnimkou pozemkov,
na ktoré má obec uzatvorenú
nájomnú zmluvu .
§15
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera
užívaného verejného priestranstva
v m2.
§16
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného
priestranstva je určená za každý
aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj
začatý deň je určená nasledovne:
Osobitne užívanie veSadzba
rejného priestranstva
umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskyto- 0,07 €/m2/deň
vanie služieb
umiestnenie stavebné- 0,07 €/m2/deň
ho zariadenia
umiestnenie predajné- 0,07 €/m2/deň
ho zariadenia
umiestnenie predajného zariadenia pri
miestnych jarmokoch
za stánky ľudovej
2,00 €/deň
tvorivosti
za ostatné predajné 10,00 €/deň
stánky od 0 do 10 m2
za ostatné predajné 20,00 €/deň
stánky od10 do 20 m2
za ostatné predajné
1,5 €/m2/deň
stánky od 20 m2
umiestnenie
0,07 €/m2/deň
zariadenia cirkusu
umiestnenie lunaparku 0,20 €/m2/deň
a iných atrakcií
2
/za 2.,
0,20 €/m
3. deň
umiestnenie skládky
€/m2/za
tuhých palív
0,40 každý
ďalší deň
eura /
0,07
m2/1.
týždeň
umiestnenie skládky
materiálu
eura/m2/
0,40 za každý
ďalší deň
trvalé parkovanie vo/m2/
zidla mimo stráženého 0,20 eura
deň
parkoviska

§17
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1)Daňová povinnosť vzniká dňom
začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(2)Daňovník je povinný písomne
oznámiť požiadavku na osobitné
užívanie verejného priestranstva
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom
tlačive (príloha č.4 tohto VZN)
správcovi dane:
a) u fyz. osoby: meno, priezvisko,
titul, adresa trvalého pobytu,
rodné číslo,
b) u právnickej osoby: obchodné
meno, IČO a sídlo alebo miesto
podnikania
(3)Správca dane vyrubí daň platobným výmerom .
(4)Daňovník zaplatí vyrubený
poplatok do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru
a) do pokladne obce,
b) poštovou poukážkou alebo na účet obce, ktorý máme
vedený v SLSP, číslo účtu:
0423457993/0900, VS: číslo platobného výmeru, KS: 0308.
(5)Pre miestne trhovisko platí
schválený trhový poriadok.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§18
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§19
Sadzba dane
Sadzbu dane určila obec na 0,40
eura na osobu a prenocovanie.
§20
Evidencia a platenie dane
(1)Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskytuje.
(2)Platiteľ dane je povinný oznámiť
vznik daňovej povinnosti do 30
dní odo dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania
a to na Obecnom úrade vo Varíne vyplnením registračného listu
k dani za ubytovanie (príloha č.5
tohto nariadenia).
(3)Ak dôjde k zmenám v daňovej
povinnosti, zmene údajov uvedených v registračnom liste,
alebo ak daňová povinnosť zanikne, platiteľ dane je povinný
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písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní
odo dňa, keď táto skutočnosť
nastala.
(4)Správca dane pridelí zaregistrovanému subjektu evidenčné
číslo platiteľa dane. Toto číslo je
platiteľ dane povinný uvádzať
na všetkých dokladoch, ktoré
bude vydávať pre účely dane za
ubytovanie a tiež pri styku so
správcom.
(5)Platiteľ dane je povinný viesť
preukaznú evidenciu o ubytovaných osobách v „knihe ubytovaných“, ktorá obsahuje :
a) meno, priezvisko, úplná adresa
ubytovanej osoby,
b) číslo občianskeho preukazu alebo pasu,
c) deň príchodu a deň odchodu
ubytovaného a počet prenocovaní.
(6)Mesačne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom poskytol ubytovanie, písomne zašle
správcovi dane na tlačive Hlásenie o počte prenocovaní a počte
ubytovaných hostí (príloha č.
6 tohto nariadenia) počet prenocovaní, počet ubytovaných
hostí a výpočet dane. Vypočítanú daň do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom
poskytol ubytovanie odvedie do
pokladne obce, poštovou poukážkou alebo na účet obce, ktorý
máme vedený v SLSP číslo účtu:
0423457993/0900, VS: pridelené
evidenčné číslo, KS: 0308.
(7)Platiteľ dane je povinný vydať
osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o
zaplatení, v ktorom okrem iného
uvedie evidenčné číslo pridelené správcom dane vyznačí
daňovníka, počet osôb, počet
prenocovaní, dátum odkedy
a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté. Platiteľ dane
je povinný predložiť správcovi
dane na požiadanie pri kontrole
knihu ubytovaných a účtovné
doklady preukazujúce úhradu
dane ubytovanými osobami.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ
AUTOMATY
§21
Základ dane
Základom dane je počet predajných
automatov.
§22
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný

21

automat a kalendárny rok je 40,00
eur.
§23
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1)Daňovník je povinný písomne
oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane Obci Varín
do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti. Je povinný vyplniť
registračný list k dani za predajné automaty (príloha č.7 tohto
nariadenia), vrátane prílohy
k registračnému listu (príloha č.
8 tohto nariadenia). Pri registrácii je povinný predložiť živnostenský list alebo výpis z obchodného registra. V registračnom
liste je daňovník povinný uviesť
údaje o daňovníkovi (u fyzickej
osoby: meno, priezvisko, titul,
adresa trvalého pobytu, rodné
číslo, IČO, DIČ, u právnickej
osoby: obchodné meno, IČO,
DIČ a sídlo podnikania). V prílohe k registračnému listu je
daňovník povinný uviesť miesto
kde bude predajný automat
umiestnený, typ a výrobné číslo
automatu.
(2)Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
(3)Ak daňová povinnosť zanikne
v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne oznámi správcovi dane najneskôr
do 30 dní od zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť za zostávajúce
dni zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok
na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE
PRÍSTROJE
§24
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§25
Sadzba dane
Sadzbu dane určuje obec na 40,00
eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§26
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1)Daňovník je povinný písomne
oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane, Obci Varín, do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti . Je povinný vyplniť
registračný list k dani za nevýherné hracie prístroje (príloha
č.9 tohto nariadenia), vrátane
prílohy k registračnému listu
(príloha č.10 tohto nariadenia).
Pri registrácii je povinný predložiť živnostenský list alebo
výpis z obchodného registra.
V registračnom liste je daňovník povinný uviesť údaje o daňovníkovi (u fyzickej osoby:
meno, priezvisko, titul, adresa
trvalého pobytu, rodné číslo,
IČO, DIČ u právnickej osoby:
obchodné meno, IČO, DIČ a sídlo). V prílohe k registračnému
listu je daňovník povinný uviesť
miesto, kde bude nevýherný
hrací prístroj umiestnený, typ
a výrobné číslo prístroja.
(2)Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
(3)Daňovník je povinný označiť
každý nevýherný hrací prístroj
štítkom, na ktorom sú nasledovné údaje:
a) obchodné meno, sídlo prevádzkovateľa a IČO
b) dátum umiestnenie a dátum
začatia prevádzky prístroja
c) výrobné číslo a typ nevýherného
hracieho prístroja.
(4)Ak daňová povinnosť zanikne
v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne oznámi správcovi dane najneskôr do
30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť za zostávajúce
dni zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok
na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti

neoznámi.
SIEDMA ČASŤ
§27
Zrušovacie ustanovenie
(1)Zrušuje sa:
1. VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny
rok 2011.
§28
Záverečné ustanovenia
(1)Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli
v obci Varín dňa 30.11.2011.
(2)Obecného zastupiteľstva obce
Varín schválilo toto VZN dňa
14.12.2011
(3)Toto VZN nadobudlo platnosť
dňa 14.12.2011
(4)Toto VZN nadobúda účinnosť
dňa 1.1.2012
Vo Varíne dňa 14.12.2011
Miroslav Williger
starosta obce

Príloha č. 1 k zákonu č.582/2004 Z.
z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.
Pozemok
Orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady
Trvalé trávne porasty

hodnota
v € / m2
0,2353
0,0361

Príloha č.2 k zákonu č.582/2004 Z.
z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.
hodnota
pozemku
v €/m2
Záhrady
1,85
Zastavané plochy a nádvoria 1,85
Stavebné pozemky
18,58
Ostatné plochy okrem
1,85
stavebných pozemkov
Pozemok

foto: M. Kuliha
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Pikošky z Pod Jedľoviny
Týmto príbehom štyroch kamarátov a študentov z Varína nadviažeme na posledné pikošky z predchádzajúceho čísla Varínčana.
Bola skorá jar roku l945. Od východu sa blížil
ruský front a Nemecké vojská sa pripravovali
na prienik Rusov do Žilinskej kotliny. Predpokladali sa dva hlavné ťahy - povodím Váhu cez
Strečniansku úžinu a cez Dolný Kubín, Párnicu
a Terchovú. Tento druhý variant sa priamo dotýkal aj Varína. Z tohto dôvodu sa Nemci opevnili na Strážskom vrchu / Želehosti /, kde mali
vybudované guľometné a mínometné hniezda
a tiež aj delostrelecké palebné postavenia.
Na túto strategickú kótu k palebným postaveniam bolo potrebné povynášať muníciu.
Nemci na túto ťažkú prácu pod príkazom brali
chlapov a odrastených mládencov.
V tom čase jeden dvanásťročný chlapec
z Hrnčiarskej ulice, volal sa Miňo, pribehol za
svojou mamou s krikom: „mama schovaj ma,
berú chlapov!“
Táto úsmevná príhoda kolovala medzi mladými ešte dlho.
Ako sme už spomínali, v tomto roku jar prišla
dosť skoro, sneh zmizol a aj Veľká Noc bola zavčasu - asi na rozhraní marca a apríla. Študenti
mali veľkonočné prázdniny. Aj keď bola doba
zlá , neistá a nervózna, láska k horám a našej
Jedľovine bola silnejšia ako strach. Rozhodli
sa, že sviatky oslávia na Willigerovej chate na
vrchu Jedľovina.
Boli to : Pišta Jano, Fero a Štefan – menujem
ich tak, ako sa zvykli medzi sebou oslovovať.
Traja boli stredoškoláci na žilinskej reálke a štvrtý bol už vysokoškolák na lekárskej fakulte.
Pobalili si do ruksakov nejaké jedlo, našli sa aj
nejaké koláče a vybrali sa na cestu do hôr. Z vrchu Jedľoviny, najmä z terasy chaty, bol krásny
výhľad na celú dolinu. Bolo vidieť celý Varín
a Váh od Varínky počnúc až po Žilinu. Hora
od Hladkej až po Lipovec bola vyrúbaná, mladý
porast bol nízky, a tak dobrému výhľadu nič
nebránilo.
Hneď na druhý deň mali naši študenti obrovský zážitok. Ráno počuli masívny výbuch podľa oblaku dymu zistili, že Nemci vyhodili
železničné mosty cez Varínku.
Fero so Štefanom sa vybrali do Kúra, pozrieť
známych a priateľov, ktorí sa v doline Kúr skrývali pred frontom, podobne ako sme opisovali
v predchádzajúcom článku. Nielen vo Varíne,
ale aj na celom Slovensku tak robili viacerí ľudia, ktorí chceli prežiť príchod a prechod frontu
ukrytí v horách.
Jano a Pišta zostali na chate. Predpoludním sa
vybrali s vedrom na vodu ku blízkej studničke,
ktorá sa nachádzala na odvrátenej strane Jedľoviny, smerom k Hradskému.
Bola vzdialená asi 200 – 300 m. od chaty.

Bratia Jozef a Viktor Willigerovci, pred svojou chatou
na vrchu Jedľoviny. Vzadu pravdepodobne varínsky
organista pán Ballay

Okolo studničky bola malá čistinka, z ktorej
bol pekný výhľad na Hradské a hrebeň Plešela.
Už cestou na vodu počuli z tej strany salvy
z automatov. To nemeckí vojaci hliadkovali
na hrebeni od Starého hradu až po chatu pod
Suchým. Neskôr zistili, že nemecké hliadky sú
aj na hrebeni Kopy až po Jedľovinu.
Pri opustení studničky im ponad hlavy
zasvišťali guľky. Nemci ich asi spozorovali
a pustili po nich dávku so samopalu. Rozbehli
sa do mladého porastu, kde sa ukryli.
V diaľke bolo počuť občasnú streľbu a zdalo
sa, že sa blížila smerom k vrchu Jedľovina.
Ako sa prichádzali k mladému porastu, stretli
nejakých ozbrojených chlapov s puškami. Títo
na našich študentom mierili zbraňami, ale keď
videli, že sú to civili nechali ich na pokoji. ÚdajPohad na Varín z Jedľoviny

ne to boli nejakí chlapi z Nezbudskej Lúčky.
Za malú chvíľu bolo počuť signál od chaty a
oznamoval, že Fero a Štefan sa z Kúra už vrátili. Signálom bol hvizd, aký pri stretávkach vo
Varíne bežne používali. Obaja sa teda vracali
smerom k chate, zvítať sa s kamarátmi. Neboli
však ešte ani na dohľad k chate , keď počuli počuli silným a prenikavým hlasom zvolať :
Halt , hände auf! To nemeckí vojaci prešli z pod
Suchého na Jedľovinu a tu naďabili na Štefana
s Ferom, ktorí sedeli na lavičke pred chatou.
Pišta odskočil do húštiny kde sa skryl a Jano
trielil hrebeňom Jedľoviny cez Lipovec do Varína. Most cez Varínku bol strážený Nemcami,
tak musel utekať až k železničnému mostu, cez
vyhodené konštrukcie preliezť na druhú stranu
rieky a cez Rybníky páliť najkratšou cestou do
bezpečia rodinného domu.
Na druhý deň sa dostavil domov aj Pišta, ale
až neskoro v noci.
Nemeckí vojaci Štefana a Fera zajali a odvliekli ich na „Ortskomando“ do kaštieľa
v Gbeľanoch, kde malo Nemecké komando
sídlo. Boli predvolaní ich rodičia, ktorí museli
dokázať že sú študenti a keďže nenašli u nich
žiadne zbrane, prepustili ich domov.
Najhoršie na celej veci bolo, že ruksaky našich chlapcov zostali v zamknutej chate a ešte
horšie to, že Pišta mal v ruksaku vysokoškolský
index so všetkými záznamami zo zápočtov
a skúšok.
Vyriešila to však jeho mama. Zobrala kľúče
od chaty a spolu s Janovou sestrou Máriou sa
vybrali na Jedľovinu. Domov priniesli všetky
batohy aj spomínaný index. Veľkým šťastím
však bolo, že Nemci sa zamknutej chaty ani
nedotkli a nevypálili ju, tak ako pred nejakým
časom vypálili chatu na Plešeli.
Alexander Panáček

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 7. január

19.00 hod. MKS

Právo na hriech

Divadelné predstavenie v podaní ochotníkov zo Strečna
Vstupné: 3 €
Predaj: MKS a pred predstavením

Utorok
10.,17.,24.,31. január

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Georgette Heyrová
Stephanie laurensová
Viliam Klimáček
Jana Benková
Mária Lazarová
Stephen King
Nicholas Sparks
Erich Maris Remarque
George Orwell
Vita Jamborová
Nata Sabová

Vojvodova pomsta
Zvodcov sľub
Horúce leto 68
Pralinky s chilli
Nauč ma povedať zbohom
Bezhviezdna tma
Útočisko
Traja kamaráti
Zvieracia farma
Nevera ako dôvod
Ochrankyňa

14.30 hod. knižnica

Popoludnie s rozprávkou

Program s rozprávkami, rozprávkovými postavami.
Pozývame všetky deti, ktoré majú rady rozprávky, knihy a čítanie

Sobota 4. február

14.00 hod. MKS

Detský diskokarneval

pre škôlkárov a školákov s ocenením masiek

Piatok 10. február

20.00 hod. MKS

16. varínsky ples

Pre deti:

Isabel Abediová
Potlesk pre Lolu
Piráti Karibiku v neznámych vodách
Viktor- Vianoce ďaleko od domova
Rozprávky z lesnej krajiny

hrá hudobná skupina Bonita, vystúpia mažoretky, tanečnice...
vstupné: 25 €
objednávka vstupeniek: MKS

Štvrtok 16. február

16.00 hod. MKS

Fašiangový program pre dôchodcov

kultúrno-spoločenské posedenie pre varínskych seniorov

Náučná literatúra:
Pavel Strach

Medzinárodní managment

Dovolenka v knižnici:
19.12. - 30.12. 2011
Zápisné na rok 2012:
dospelí 1 €
deti 0,50 €

V novom roku prajeme Vám a Vašim
blízkym do duše pohodu, do srdca radosť
a pre telo potrebnú mieru zdravia.
Ďakujeme všetkým svojim zákazníkom za prejavenú dôveru

Inzercia
Predám rodinný dom
vo Varíne pri železničnej stanici
Cena: dohodou
Kontak: 0905 282 035
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uKUPÓN Č. 12uKUPÓN Č. 12uKUPÓN Č. 12uKUPÓN Č. 12u

Tajnička z čísla 10/2011 znela: „No iste, pán doktor, v krčme, ale pri otvorenom okne.“
Vyhráva pán Ján Ďurko, Varín.
An, Ravel, de,
Laval, Redol,
lam

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. februára 2012
na adresu redakcie.
vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Protireč

výťažok
Účinnosť, sféra Veľký dravý Tekutý
z dreveného
pôsobenia
vták
popola

1. časť
tajničky

Mongolský
pastier

Kubánsky
maliar

4. časť
tajničky
Čínska droga

Úžitok

Francúzsky
skladateľ
Krájal

Skratka leteckej

Ozn. lietadiel
Írska
Zn. ruských
lietadiel

♣

Kričal
Starorímsky
pozdrav
Veľká kovová
nádoba
Kul
Kazil

Judejská
kráľovná
Okrasná
drevina

Trepal (expr.)

Škodcovia
šatstva
Juhoamerická
ryba

Švédsky
vynálezca

Opera F. Händla

Ruský dirigent

Prišívalo
záplaty

Strážil

Dával do súladu

Krútňava

Prinášal

Slovenský
maliar

Saním načerpal

Súbor náradia

Drví na prach

Lietanie
Talianska
herečka

Dával do rámu

Tropický jašter
Príklop nádoby

Okresal

Mesto v
Taliansku
Zachraňoval

Nútil

Stával sa sivým
Japonská
abeceda

Rímskych 49
2 časť
tajničky

Kam

Anglický titul
pána

Hrubé povrazy

Kontrabas

Bodná zbraň

Nocľah pod
holým nebom

Prístroje na meranie mors. hĺbok

Ani (bás.)

Krík

Zdanlivo

Zvratné zámeno

Skratka valuty

Lat. predložka
(od)

Nebol
zavesený
Judejský kráľ

Druh kyslého
mlieka

Japonská
dĺžková miera

Mužské meno

Odevná tvorba

Sumerský boh
nebies

3. časť
tajničky

Vyhŕňal
Staroindicky
boh podsvetia

Výzva na ticho

♣

Tenká doštička Stal sa ťažkým

Ubránilo sa

spoločnosti
Sused volá na políciu a kričí. „Pán detektív, Dežovi
USA
doviezli na aute drevo.“ Detektív sa opýta: „No a čo
ja mám s tým?“ „Ale v tom dreve sú drogy.“ Detektív
rozhorčene povie: „Hneď sme tam.“ Sused volá dežovi: Slovenská rieka
„Vieš minule som ti vybavil partiu, čo ti prerýľovala
Asýrsky boh
záhradu,“ (záver je v tajničke krížovky)
mesta Eridu
Autor:
Japonský boh
Jozef Blaho
zeme

Značka
kozmetiky

Portugalský
spisovateľ
Arabské
mužské meno

5. časť
tajničky
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