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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xViI w číslo 181 w terra varna 1254

P

ríchod malého Ježiša, nech vás naplní
úprimnou radosťou, potechou, pokojom, dá
zabudnúť na všetky starosti života a umožní vám
radostný vstup do nového roku 2011. Z úprimného
srdca vám želáme požehnané sviatky.


redakcia Varínčana
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Foto: Miroslav Kuliha

0,33 € 10,-Sk

ážení spoluobčania,

blíži sa čarovný čas Vianoc, čas keď si ľudia
sadajú k spoločnému stolu, aby si prejavili vzájomnú úctu a lásku. Spoločne prežité chvíle pohody, radosti a odpustenia sú tým
najkrajším darčekom, ktorý si môžeme priať.
Byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý
si želáme všetci. Vianoce sú každoročne očarujúce a vzbudzujú
v nás pocit spolupatričnosti. Vianoce sú čas, kedy v kruhu svojich
blízkych prežívame neopakovateľné čaro vianočného stromčeka,
radostných iskričiek v očiach našich detí, vnúčat a pravnúčat pri
rozbaľovaní vianočných darčekov.
Vianočné sviatky sú predovšetkým príležitosťou znova si uvedomiť ako sa navzájom potrebujeme a tiež, že ľudské dobro je tou
najväčšou hodnotou života.
Počas celého uponáhľaného roka plného každodenných starostí je
pocit bezpečia, pokoja, šťastia a lásky zaslúženým darom. Radosť
vianočných chvíľ má tiež aj smútočnú podobu a to zo straty a žiaľu
za svojimi najbližšími. Viem, že mnohé miesta pri štedrovečernom
stole kde pred nedávnom sedávali, ostanú prázdne, ale v našich
mysliach by mali byť s nami. Našich najbližších zosnulých symbolizuje rozsvietená svieca ako symbol života a smrti.
Nestačili sme sa ani obzrieť a je tu opäť nový rok. V našich rodinách si pripijeme perlivým šampanským na privítanie nového
roku a súčasne sa rozlúčime so starým.
Prvého januára si tiež pripomenieme deň vzniku novej Slovenskej
republiky.
Vážení spoluobčania, záverom môjho príhovoru vyslovujem želanie: zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných a novoročných
sviatkov po celý rok. Vážme si jeden druhého, majme radi našu
obec, zachovajme si úctu jeden k druhému.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu
jej kultúrneho a duchovného života.
Želám a prajem novozvolenému starostovi a poslancom obecného
zastupiteľstva viac krajších dní ako tých horších, aby sa im podarilo splniť všetky predsavzatia a plány.
Ing. Karol Strásky
starosta obce

December 2010 - Január 2011
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Uznesenie č. 33/2010
z riadneho 33. (tridsiateho tretieho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré sa konalo dňa 18.11.2010 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov.
Vysvetlivky prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený; Hlasovanie: (+ za), (-proti), (/zdržal sa), (0 neprítomný)
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Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
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Janka Zaparaníková
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje
1.1 Program riadneho 33. (tridsiateho tretieho) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za / proti / zdržali sa / neprítomní 8 / 0
/0/3
1.2 Overovateľov zápisnice – Ing. Marián Androvič,
Ing. Jozef Kabatier.
Hlasovanie č.2: 8 / 0 / 0 / 3
1.3 Kúpu C-KN parc.č. 1018/536 - ostatné plochy o
výmere 1276 m2 a C-KN parc.č. 1018/539 - ostatné
plochy o výmere 146 m2, obidve v kat.území Varín od Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo
Varín v kúpnej cene 0,35 EUR za m2, t.j. celkom
sumou 497,70 EUR pod miestnou komunikáciou
(ul.Krivánska) v zmysle GP č.1793/2010 úradne
overeného dňa 8.10.2010.
Hlasovanie č.3: 11 / 0 / 0 / 0
1.4 Dodatok č.4 k VZN obce č.4/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl,
školských zariadení a výchovno-vzdelávacích
zariadení.
Hlasovanie č.4: 10 / 0 / 1 / 0
1.5 Pokračovanie na územnom pláne zóny Varín centrum (Námestie sv.Floriána) v zmysle koncepcie v urbanistickej štúdii predloženej na zasadnutí
OZ dňa 18.11.2010.
Hlasovanie č.5: 10 / 0 / 1 / 0
1.6 3.zmenu programového rozpočtu obce pre rok
2010.
Hlasovanie č.6: 11 / 0 / 0 / 0
1.7 Na základe doporučenia sociálnej komisie jednorazovú finančnú pomoc 33,20 EUR pre Annu
Golskú, Školská 476, Varín.
Hlasovanie č.7: 11 / 0 / 0 / 0
1.8 Otváracie hodiny TAXI služby v zmysle predloženej žiadosti zo dňa 2.11.2010, prevádzkovateľ
Ján Hodoň, M.R.Štefánika 2/8, 013 03, Varín.
Hlasovanie č.10: 11 / 0 / 0 / 0
1.9 Pridelenie trvalého miesta na parkovanie vozidla
TAXI služby na ul.Hrnčiarska v zmysle platného
VZN obce, pričom zriadenie parkovacieho miesta
bude zrealizované na náklady prevádzkovateľa
TAXI služby.
Hlasovanie č.11: 10 / 0 / 1 / 0
1.10 To, že žiadosť Jozefa Hriva o odkúpenie časti parcely 3230/1 cesta o výmere 7 m2 pod postavenou
garážou v zmysle GP č.1845/10 úradne overeného
dňa 13.10.2010 bude riešená po ukončení ROEP a
určení vlastníctva predmetnej parcely 3230/1 (zo
zákona prejde vlastníctvo na obec Varín).
Hlasovanie č.13: 9 / 0 / 2 / 0
1.11 3-mesačnú výpovednú lehotu z nájmu nebytového priestoru na základe výpovede Úradu
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práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina zo dňa
26.10.2010.
Hlasovanie č.15: 11 / 0 / 0 / 0
2. Neschvaľuje
2.1. Umiestnenie videohry do prevádzky Reštaurácia
BOMA, Pohostinstvo Varínka, Pizza Stanka pre
prevádzkovateľa hry - f. DOXX a.s., Kálov 356,
010 01, Žilina.
Hlasovanie č.8: 0 / 11 / 0 / 0
2.2. Umiestnenie zábran proti parkovaniu mot.
vozidiel na chodníku pred RD č.112 na ul.J.Martinčeka vo vlastníctve Ing.Pavol Mestický,
Martinčekova 112 v zmysle predloženej žiadosti
zo dňa 9.11.2010.
Hlasovanie č.9: 1 / 2 / 8 / 0
2.3. Odpredaj nehnuteľnosti na ul. A.Trizuljaka č.803
(Mäso - Údeniny) pre Vilmu Ondrušovú, O.Meszároša 749, 013 03, Varín.
Hlasovanie č.12: 0 / 11 / 0 / 0
2.4. Preplatenie nákladov na zriadenie kanalizačnej
prípojky na základe žiadosti p.Irene Širancovej,
ul.Železničná 401 zo dňa 11.11.2010.
Hlasovanie č.14: 0 / 9 / 2 / 0
2.5. Umiestnenie videohry do prevádzky VARÍN,
CENTRAL CAFE, Námestie sv.Floriána 35 pre
prevádzkovateľa hry - f. SLOV-MATIC s.r.o.,
Humenské námestie 1, 851 07, Bratislava 5.
Hlasovanie č.16: 0 / 11 / 0 / 0
2.6. Výstavbu v priestore zelenej časti parku prístupnej z ul.Hrnčiarska pri budove OcÚ podľa
predloženej koncepcie v urbanistickej štúdii a
predloženého architektonického návrhu (p.Ondrej Šepeš) a trvá na pôvodnom využití parku
a zelených plôch.
Hlasovanie č.17: 0 / 11 / 0 / 0
3. Poveruje
3.1. Starostu rokovať s farským úradom vo Varíne vo
veci majetkového vysporiadania starého cintorína.
Hlasovanie č.18: 11 / 0 / 0 / 0
4. Berie na vedomie
4.1. Koncepciu v urbanistickej štúdii územného plánu
zóny Varín - centrum (Námestie sv.Floriána)
predloženú Ing.arch.Burianom a Ing.arch.Nezvalom na zasadnutí OZ.
4.2. V rámci kontroly plnenia uznesení stanovisko
stavebnej komisie vo veci žiadosti p.Vlasty Paučinovej.
4.3. V rámci kontroly plnenia uznesení informáciu
o organizačnom zabezpečení Ondrejského jarmoku dňa 20.11.2010 príslušníkmi Obecného
hasičského zboru.
4.4. V rámci kontroly plnenia uznesení stanovisko

Spoločného stav.úradu vo veci nelegálnej výstavby v záhradkárskej osade Hlboké rudy.
4.5. Informáciu k potrebe majetkového vysporiadania
– odkúpenia C-KN parc.č. 1018/536 - ostatné plochy o výmere 1276 m2 a C-KN parc.č. 1018/539
- ostatné plochy o výmere 146 m2, obidve v kat.
území Varín od Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín v kúpnej cene 0,35 EUR za m2, t.j.
celkom sumou 497,70 EUR pod miestnou komunikáciou ul.Krivánska na základe GP č.1793/2010
pre účely predloženia žiadosti o NFP (eurofondy)
v rámci výzvy 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
4.6. Informáciu k návrhu Dodatku č.4 k VZN obce
č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl, školských zariadení a výchovnovzdelávacích zariadení.
4.7. Informáciu starostu obce k návrhu 3.zmeny
programového rozpočtu obce pre rok 2010.
4.8. Stanovisko sociálnej komisie k žiadosti Anny
Golskej o jednorazovú sociálnu výpomoc.
4.9. Žiadosť o súhlas obce s umiestnením videohry od
f. DOXX, a.s., Kálov 356, 01001, Žilina.
4.10. Požiadavku MO MS o zapracovanie rozpracovaných prác na budove Matice slovenskej, Hrnčiarska 175, do programového rozpočtu obce pre rok
2011.
4.11. Žiadosť Ing.Pavla Mestického o povolenie na zriadenie zábrany pred RD č. 112 proti neustálemu
parkovaniu mot.vozidiel na chodníku.
4.12. Žiadosť Jána Hodoňa o schválenie otváracích
hodín TAXI služby a pridelenie parkovacieho
miesta.
4.13. Žiadosť Vilmy Ondrušovej o odkúpenie nehnuteľnosti na ul.A.Trizuljaka č. 803 (objekt Mäso
– Údeniny).
4.14. Žiadosť Jozefa Hriva s manželkou o odkúpenie
časti parc.č. 3230/1 cesta o výmere 7 m2 pod
garážou na základe GP č.1845/10.
4.15. Žiadosť Ireny Širancovej o preplatenie navýšených nákladov vo výške 220,- EUR, ktoré vznikli
pri napojení na verejnú kanalizačnú sieť.
4.16. Žiadosť Zuzany Masnej o odkúpenie alebo
prenájom pozemku v rozsahu 30 m2 v centre
Varína alebo na Záhumní za účelom zriadenia
prevádzky.
4.17. Stanovisko SPP-Distribúcia a.s. k zmluve NZ
91/2010/RCS vo veci prenájmu plynárenského
zariadenia vybudovaného Obcou Varín v lokalite
IBV Záhumnie, 1.etapa.
4.18. Výpoveď z nájmu nebytového priestoru od
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
v budove Zdravotného strediska č.1002.
4.19. Žiadosť Petra Sušienku o vyasfaltovanie prístupovej cesty na parc.č.671/5 z ul.Hrnčiarska k RD
č. 193, 194, 189.
4.20. Žiadosť o súhlas obce s umiestnením videohry od
f. SLOV-MATIC, s.r.o., Humenské námestie 1, 851
07, Bratislava 5.
4.21. Architektonickú štúdiu zariadenia, poskytujúceho
služby občanom Varína a požiadavku p.Ondreja
Šepeša o jeho zapracovanie do územného plánu
zóny Varín - centrum (Námestie sv.Floriána).
4.22. Výpoveď z nájmu priestorov chaty FATRANKA
od nájomcu p.Petra Kekelyho.
4.23. Informáciu starostu obce k potrebe majetkového
vysporiadania časti pozemku pod starým cintorínom.
pokračovanie na str.5
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Posledná rozlúčka s Jánom Zelinom

Správe o úmrtí pána Jána Zelinu sme dlho nechceli uveriť. Zdalo sa nám nemožné, aby takého vitálneho človeka skolila nejaká nevoľnosť. No zvesť bola,
žiaľ, pravdivá a opäť sa potvrdilo, že nikdy nevieme ani dňa ani hodiny.
Pán Ján Zelina sa narodil 16. novembra 1951 vo Varíne. Po ukončení Základnej školy odišiel v roku 1967 do Elektrovodu Žilina, kde na viacerých
pozíciách pracoval nepretržite 33 rokov. Od decembra 2000 pracoval vo
firme LES, s.r.o Trenčín.
V apríli 1973 sa oženil s bývalou spolužiačkou Máriou Kyselovou. Vo
Varíne si spoločne postavili rodinný dom a s radosťou sa starali o výchovu
a rozvoj svojich troch detí – Petra, Lucie a Štefana, ktorým sa snažili odovzdať
do života len to najlepšie. Vždy sa snažil byť dobrým manželom, starostlivým a obetavým otcom. Veľmi sa tešil, keď sa jeho rodina začala rozrastať
a pribudol do nej zať Eduard a nevesty Mária a Petra. Veľmi rád mal svoje
vnúčatká Sofiu, Dávida, Samuela a Alexandra.
Okrem blízkych a rodiny svoj čas venoval aj veciam verejným. Počas troch
volebných období vykonával funkciu poslanca obecného zastupiteľstva. Aktívne sa zapájal do riešenia problémov v obci a na post poslanca kandidoval
aj v tohtoročných komunálnych voľbách.
Jeho meno je a navždy zostane zapísané v kronike dychovej hudby
Varínčanka, ktorej bol dôležitým organizačným článkom a akýmsi hnacím
motorom.
V tomto uponáhľanom svete si vedel nájsť čas aj na prácu v záhrade.
Ochotne chodil s traktorom orať, a to nielen sebe. Jeho kladný vzťah
k prírode sa prejavoval aj láskou k horám a turistike. Bol tiež diamantovým
darcom krvi.
Aj v posledný deň svojho života – 5. novembra 2010 - vykročil, aby ho
naplnil prácou. Žiaľ, náhla nevoľnosť zmarila jeho plány a urobila definitívny
koniec jeho pozemskému putovaniu.
Skôr, ako vyslovíme posledné zbohom, chceme sa Ti, Janko poďakovať za
prácu, ktorú si vykonal pre obnovenie a fungovanie varínskej dychovky i ako
poslanec obecného zastupiteľstva. Ďakujeme Ti i v mene rodiny za výchovu
detí a za starostlivosť a lásku, ktorú si im preukazoval. Nech Ti Pán hojne
odmení všetko dobro, ktoré si vykonal na tomto svete.
Odpočívaj v pokoji !

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:

Miroslav Gábor
Lívia Murajdová
Nina Šugárová
Kristína Mičová

4.11.2010
10.11.2010
23.11.2010
29.11.2010

Matej Androvič
7.11.2010
Dávid Póčik
22.11.2010
Aneta Ďurinová 26.11.2010

„Buďte šťastné, deti!
Najkrajšie kvety zeme!“

Manželstvo uzatvorili:
Bc. Anna Buchová a Michal Bobáň 30.10.2010
„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
pán Ján Zelina
pani Helena Boková
pani Helena Kubíková
pán Silvester Chovan
pán Viktor Repáň
pani Štefánia Sobolová

87.
87.
86.
86.
84.
82.
81.
77.
76.
74.

pani Edita Bulejčíková

71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pani Helena Vlkolačková
75-te pani Viktória Novosadová
70-te pani Ružena Hodoňová
pán Ján Tlacháč
pán Pavol Cvacho
pani Sidónia Halušková

v januári narodeniny oslavujú:
pani Alžbeta Talafová
pán František Pavlíček
pani Margita Talafová
pani Margita Surovcová
pán Jozef Fujko
pani Mária Korenčiaková
pán Jozef Bobáň
pani Irena Chalupjanská
pán Ladislav Solár
pani Matilda Ondrejková
pani Agneša Hliníková
pán Rudolf Cvacho

Poďakovanie

Aj touto cestou sa chcem všetkým úprimne poďakovať za účasť
na poslednej rozlúčke s mojim manželom Jánom Zelinom. Chcem
poďakovať dôstojným pánom Mgr. Daliborovi Mišurovi, Mgr.
Jozefovi Sliepkovi a Dr. Štefanovi Žídekovi za dôstojné pohrebné
obrady, starostovi obce Ing. Karolovi Stráskemu za smútočný
príhovor, dychovej hudbe Varínčanka, speváckemu zboru, spolužiakom, bývalým kolegom z Elektrovodu Žilina a spolupracovníkom z firmy LES s.r.o. Trenčín. Ďakujem všetkým za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a za všestrannú pomoc a podporu.
Mária Zelinová

94.
88.
84.
81.
81.
79.
79.
78.
78.
77.
77.
76.

pán František Kapasný
pani Pavlína Cvachová
pani Emília Púčiková
pani Antónia Mravcová
pani Alojzia Garčalová
pani Jolana Androvičová
pán Blažej Valík
pán Marcel Hodoň

Okrúhle narodeniny oslavujú:
70-te pán Pavol Androvič
pani Emília Chrapčíková

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:
pani Mária Boťánková
pán Ján Zelina
pani Františka Semančíková
pán  Vojtech Bohačiak

76.
74.
74.
73.
73.
73.
72.
72.

* 21.5. 1962
* 16.11. 1951
* 13.9. 1921
* 17.4. 1936

† 1.11. 2010
† 5.11. 2010
† 7.11. 2010
† 10.11. 2010

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Výsledky komunálnych volieb
Príhovor
obyvateľom
Varína

So želaním pevného zdravia
Miroslav Williger

Starosta

Poradie

Poslanci

Dovoľte mi, aby som vás na prahu Nového
roku pozdravil. Pozdravujem Vás v mene
svojom i v mene nového obecného zastupiteľstva a ľudí, ktorí nám na našej ceste
neúprosne pomáhali.
Nový rok pre každého z nás znamená aj
začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas
nastávajúceho roka - 2011 chceli uskutočniť
v súkromnom i pracovnom živote.
Každého z nás postretli aj zlé dni a chvíle
naplnené trápením a smútkom, ale aj dni
dobré, veselé, radostné a na tomto dobrom je
potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté
a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Radi uvítame i Vaše odporúčania a návrhy
na zlepšenie a skvalitnenie našej práce. Keď
upozorníte a dáte námety tykajúce sa činnosti
obecného úradu, obecného zastupiteľstva, na
veci verejné.
Je jasné, že splnenie nových úloh si bude
vyžadovať veľké nasadenie nielen zvolených
zástupcov, ale aj ostatných občanov Varína.
Bude veľkým pozitívom, keď sa do nášho
programu zapoja ako obyvatelia obce, podnikatelia, živnostníci, tak aj riadiaci pracovníci
podnikov, inštitúcií a školy.
Do nového roka 2011- Vám, občanom,
prajem viac krajších dní ako tých horších, viac
lásky ako nenávistí, viac hojnosti a radosti,
ako smútku a trápenia.
Pevné zdravie, veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Výsledky hlasovania pre voľby do miestnej samosprávy 27.11.2010
Meno

Priezvisko

Politická strana

1

Miroslav

Williger

2

Karol

Strásky

3

Vladimír

Rosenberg

4

Jozef

Repáň

Ing.

1

Karol

Tichý

Mgr.

2

Jozef

Kabatier

Ing.

3

Peter

Rybár

JUDr.

4

Emília

Surovcová

5

Vladimír

Štefánik

Ing.

6

Marek

7

Ľudmila

8
9

VO 1
OcU

VO2
VO3
Zš Matica

Súčet

Nezávislý kandidát

197

231

252

680

SNS, ĽS-HZDS

221

180

270

671

SMER - SD

74

70

68

212

Nezávislý kandidát

14

9

11

34

ĽS-HZDS

183

183

237

603

SNS

172

153

205

530

KDH

139

128

210

477

PaedDr. KDH

117

170

186

473

KDH

134

141

182

457

Tabaček

Nezávislý kandidát

128

149

145

422

Porubčanská

KDH

136

103

153

392

Štefan

Noga

KDH

110

88

193

391

Karol

Boka

SNS

128

74

164

366

10

Peter

Málik

Ing.

KDH

97

88

168

353

11

Michal

Cvacho

Ing.

ĽS-HZDS

83

143

123

349

12

Marián

Androvič

Ing.

KDH

89

94

164

347

13

Ján

Androvič

SNS

112

80

145

337

14

Vladimír

Rosenberg

SMER - SD

125

108

102

335

15

Juraj

Kurnocík

SNS

127

79

111

317

16

Róbert

Matejčík

SMER - SD

102

97

118

317

17

Ľubomír

Sečkár

SMER - SD

74

94

112

280

18

Juraj

Synak

SMER - SD

85

60

134

279

19

Igor

Zimen

ĽS-HZDS

85

57

123

265

20

Ferdinand Lopušan

SNS

102

49

113

264

21

Jozef

Ďugel

SNS

22

Vladimír

Zimen

SMER - SD

23

Marián

Androvič

24

Peter

Prieložný

25

Michal

Androvič

26

Jana

Jakubčíková

27

Eva

Prekopová

28

Slavomír

29

Anton

30

Ing.

85

69

107

261

102

77

78

257

SNS

99

46

109

254

KDH

57

73

111

241

SMER - SD

72

87

71

230

Mgr.

ĽS-HZDS

58

68

95

221

Ing.

ĽS-HZDS

92

43

72

207

Cvacho

ĽS-HZDS

49

78

80

207

Lopušan

SMER - SD

66

57

77

200

Ján

Bohačiak

SNS

55

39

102

196

31

Andrej

Hlucháň

Nezávislý kandidát

56

89

49

194

32

Anna

Hodoňová

ĽS-HZDS

48

68

70

186

33

Rudolf

Pisch

SNS

55

52

79

186

34

Ľubor

Panáček

ĽS-HZDS

54

48

63

165

35

Stanislav

Milo

SNS

62

55

41

158

36

Katarína

Ondrušová

SNS

65

22

51

138

37

Pavol

Bohačiak

ĽS-HZDS

33

51

52

136

38

Rastislav

Akantis

ĽS-HZDS

32

47

35

114

39

Renata

Urminová

SMER - SD

31

31

37

99

40

Ján

Zelina

ĽS-HZDS

12

8

9

29

Ing.

Varínčan

5
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
5.3 Vstúpiť do rokovania s majiteľom parc.č.671/5
vo veci odkúpenia uvedenej parcely pod miestou
komunikáciou, zabezpečujúcou prístup k RD č.
193, 194, 189.
Zodpovedný: OcÚ
termín: nasledujúci rok
5.4 Zvolať najneskôr do 30.11.2010 mimoriadne zasadnutie OZ vo veci výpovedi z nájmu priestorov

5. Ukladá
5.1 Vyzvať Zuzanu Masnú o bližšiu špecifikáciu
prevádzky v zmysle predloženej žiadosti.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
5.2 Vstúpiť do osobného rokovania s SPP-Distribúcia
a.s. vo veci prenájmu plynárenského zariadenia
vybudovaného Obcou Varín v lokalite IBV Záhumnie, 1.etapa.

chaty FATRANKA nájomcom p.Petrom Kekelym.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do 1 týždňa
Ing. Partik Miho prednosta obce
Ing. Karol Strásky starosta obce
Overovatelia: Ing. Marián Androvič
Ing. Jozef Kabatier

Uznesenie č. 34/2010
z mimoriadneho 34. (tridsiateho štvrtého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 25.11.2010 o 16.00 hod. v priestoroch chaty FATRANKA vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov. Vysvetlivky prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený; Hlasovanie: (+ za), (-proti), (/zdržal sa), (0 neprítomný)

1
2
3
4
5

Poslanec
Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier

P
O
P
O
P

1
+
O
+
O
+

39/41
38/41
41/41
37/41
38/41

2
+
O
+
O
+

3
+
O
+
O
+

6
7
8
9
10
11

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:

Juraj Kurnocík
Ferdinand Lopušan
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Ing. Vladimír Štefánik
Janka Zaparaníková

O
P
P
P
O
P

31/37
29/34
39/41
28/41
31/41
37/41

O
+
+
+
O
+

O
+
+
+
O
+

O
+
+
O
+

2. Berie na vedomie
2.1. Stanovisko starostu obce a prednostu obce k výpovedi z nájomnej zmluvy
pre chatu FATRANKA ako aj stanoviská jednotlivých poslancov.
2.2. Stanovisko nájomcu chaty FATRANKA s manželkou, ktorí nesúhlasia
s 3-mesačnou výpovednou lehotou.

1. Schvaľuje
1.1 Program mimoriadneho 34. (tridsiateho štvrtého) zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: 7 / 0 / 0 / 4
1.2 Overovateľov zápisnice - p. Ferdinand Lopušan, p.Štefan Noga.
Hlasovanie č.2: 7 / 0 / 0 / 4
1.3 3-mesačnú výpovednú lehotu podľa nájomnej zmluvy č. NZ 008/2009 s
nájomcom chaty FATRANKA p. Petrom Kekelym a nesúhlasí s ukončením
nájomnej zmluvy k 30.11.2010 v zmysle listu – odstúpenie od nájomnej
zmluvy zo dňa 16.11.2010. V prípade, ak obec uzatvorí nájomnú zmluvu
s novým nájomcom v priebehu tejto 3-mesačnej výpovednej lehoty, výpovedná lehota sa ukončí dňom platnosti novej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie č.3: 6 / 1 / 0 / 4

3. Ukladá
3.1 Písomne osloviť všetky podnikateľské zložky v obci vo veci prenájmu chaty
FATRANKA.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
Ing. Partik Miho prednosta obce
Ing. Karol Strásky starosta obce
Overovatelia: p. Ferdinand Lopušan
p. Štefan Noga

Uznesenie č. 35/2010
z riadneho 35. (tridsiateho piateho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 14.12.2010 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Poslanec
Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Juraj Kurnocík
Ferdinand Lopušan
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Ing. Vladimír Štefánik
Janka Zaparaníková

P
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P

40/42
39/42
42/42
37/42
39/42
32/38
30/35
40/42
29/42
32/42
38/42

1
+
+
+
O
+
+
+
+
+
+
+

2
+
+
+
O
+
+
+
+
+
+
+

3
+
+
+
O
+
+
+
+
+
+
+

4
/
+
/
O
/
/
/
+
/
+
/

5
/
/
/
O
+
+
/
/
/

6
/
+
O
/
/
/
+
/

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1.
1.1

Schvaľuje
Program riadneho 35. (tridsiateho piateho)
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za / proti / zdržali sa / neprítomní
10 / 0 / 0 / 1
1.2 Overovateľov zápisnice – p. Juraj Kurnocík, p.
Ľudmila Porubčanská.  Hlasovanie č.2: 10/ 0/0 /1
1.3 Odpoveď Zuzane Masnej vo veci odkúpenia alebo prenájmu pozemku v rozsahu 30 m2 v centre
Varína nasledovne: Obec Varín nie je vlastníkom pozemku alebo priestorov na umiestne-

1.4

1.5
1.6

nie daného typu
prevádzky a tým
nemôže poskytnúť
takéto priestory. Na zriadenie
uvedeného typu
prevádzky ponúkame na prenájom
priestory v zdravotnom stredisku
v cene schválenej
obecným zastupiteľstvom. Zároveň sa v súčasnosti spracováva
územný plán zóny Varín - Centrum, kde sa s
umiestnením daného typu prevádzky (unimobunka) neuvažuje. Hlasovanie č.3: 10 / 0 / 0 / 1
Návrh VZN obce č.4/2010 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011
bez textových zmien. Hlasovanie č.8: 7 / 2 / 1 / 1
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi
obce.
Hlasovanie č.9: 10 / 0 / 0 / 1
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zástupcovi
starostovi obce.
Hlasovanie č.10: 10 / 0 / 0 / 1
7
+
/
/
O
+
+
/
/
/
/

8
+
+
O
/
+
+
+
+
+

9
+
+
+
O
+
+
+
+
+
+
+

10
+
+
+
O
+
+
+
+
+
+
+

11
+
+
+
O
+
+
+
+
+
+
+

12
+
+
+
O
+
+
+
+
+
+
+

1.7

Účelovú dotáciu Lyžiarskeho oddielu pri obci
Varín vo výške 1200,- EUR pre zabezpečenie
potrebných revízii vlekov a odborných skúšok
vlekárov a uhradenie nákladov za spotrebu
el.energie za predchádzajúce obdobie.
Hlasovanie č.11: 10 / 0 / 0 / 1
1.8 Odmenu starostovi obce za rok 2010 vo výške
20% súčtu platov za daný rok.
Hlasovanie č.12: 10 / 0 / 0 / 1
2.
Neschvaľuje
2.1. Návrh Ing.Mariána Androviča poskytnúť 50%
zľavu z poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady pre žiakov a študentov
denného štúdia, ktorí sú ubytovaní mimo obce
Varín po predložení potvrdenia školy o návšteve a potvrdenia o ubytovaní na internáte resp.
podnájme.
Hlasovanie č.4: 3 / 0 / 7 / 1
2.2. Návrh pokračovať v rozprave o zmene resp.
doplnení § 28 Poplatník v návrhu VZN obce
č.4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2011 pre vlastníkov
záhrad v intraviláne a extraviláne obce kde nie
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Varínčan

je umiestnené stavba. Hlasovanie č.5: 2 / 2 / 6 / 1
2.3. Návrh pokračovať v rozprave o zmene resp.
doplnení § 33 Oslobodenie a zníženie poplatku v
návrhu VZN obce č.4/2010 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2011 pre osoby pracujúce mimo obce Varín po
predložení potvrdenia o prechodnom pobyte a
potvrdenia o zaplatení komunálneho odpadu v
mieste prechodného pobytu.
Hlasovanie č.6: 2 / 3 / 5 / 1
2.4. Návrh p. Juraja Kurnocíka vypustiť odst.1 v § 13
návrhu VZN obce č.4/2010 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2011, ktorý sa týka zvýšenej sadzby dane za psov
nebezpečných a bojových plemien.
Hlasovanie č.7: 3 / 1 / 6 / 1
3.
Poveruje
3.1. Starostu obce rokovať s SPP - Distribúcia a.s.
vo veci majetkového vysporiadania plynovodu,
ktorý bol postavený ako investícia obce v lokalite IBV Záhumnie, 1.časť.
4.
Berie na vedomie
4.1. V rámci kontroly plnenia uznesení informáciu
o písomnom oslovení podnikateľov Obce Varín
vo veci prenájmu chaty FATRANKA.
4.2. Upresnenie typu prevádzky p. Zuzanou Masnou
vo veci žiadosti o odkúpenie alebo prenájom
pozemku v rozsahu 30 m2 v centre Varína.
4.3. Pripomienku Ing. Mariána Androviča k zvýšenej
sadzbe poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad oproti minulému roku a zdôvodnenie starostu obce a prednostu obce, že
uvedené navýšenie sadzby predstavuje skutočné
náklady obce spojené so zabezpečením odvozu
a likvidácie odpadu.
4.4. Návrh Ing.Mariána Androviča poskytnúť 50%

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

zľavu z poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady pre žiakov a študentov
denného štúdia, ktorí sú ubytovaní mimo obce
Varín po predložení potvrdenia školy o návšteve a potvrdenia o ubytovaní na internáte resp.
podnájme.
Pripomienku p.Juraja Kurnocíka na zmenu resp.
doplnenie § 28 Poplatník v návrhu VZN obce
č.4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2011 pre vlastníkov
záhrad v katastri obce Varín žijúcich mimo
obce Varín, na ktorých nie je umiestnená stavba
a doplňujúcu pripomienku Ing.Jozefa Kabatiera
na vyrúbenie poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad vlastníkom takýchto
pozemkov umiestnených v intraviláne obce
v počte 1 osoba a odpustenie poplatku pre takéto
pozemky umiestnené v extraviláne obce.
Návrh Ing.Mariána Androviča vo veci zníženia poplatku v návrhu VZN obce č.4/2010 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2011 pre osoby pracujúce
mimo obce Varín po predložení potvrdenia o
prechodnom pobyte a potvrdenia o zaplatení
komunálneho odpadu v mieste prechodného
pobytu.
Návrh p. Juraja Kurnocíka vypustiť odst.1 v § 13
návrhu VZN obce č.4/2010 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2011, ktorý sa týka zvýšenej sadzby dane za psov
nebezpečných a bojových plemien.
Informáciu starostu obce k obstarávaniu Územného plánu zóny Varín – Centrum, Námestie
sv.Floriána ako aj o pripomienkach občanov
Varína.
Žiadosť Ing.Petra Talafu a Ing.Michala Stráskeho
vo veci vybudovania vodovodnej siete k rozosta-

vaným rodinným domom na ul. Kamence.
4.10. Žiadosť Andreja Košúta vo veci prevádzkovania
a spravovania chaty FATRANKA.
4.11. Žiadosť Ing.Jozefa Rovňana vo veci sprevádzkovania plynovodu v lokalite IBV Záhumnie,
1.časť.
4.12. Oznámenie Dexia banky Slovensko a.s. o predaji
88,71% podielu investičnej skupine Penta.
4.13. Žiadosť Miroslava Stehlíka vo veci predbežného
stanoviska obce k arch.štúdii novostavby na
námestí sv.Floriána na parc.č.51/1, 51/2, 53/1.
4.14. Návrh zástupcu starostu obce vo veci preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostovi obce.
4.15. Návrh starostu obce vo veci preplatenia nevyčerpanej dovolenky zástupcovi starostovi obce.
4.16. Žiadosť predsedu Lyžiarskeho oddielu pri obci
Varín Ing. Partika Mihu o účelovú dotáciu 1200,EUR pre zabezpečenie potrebných revízii vlekov
a odborných skúšok vlekárov a uhradenie nákladov za spotrebu el.energie za predchádzajúce
obdobie.
4.17. Návrh zástupcu starostu obce na schválenie
odmeny starostovi obce za rok 2010 vo výške
20% súčtu platov za daný rok.
4.18. Návrh Ing.Jozefa Kabatiera na zapracovanie fin.
nákladov na opravu mantinelov, spotrebu vody
a el.energie do rozpočtu obce pre rok 2011 pre
zriadenie klziska v šk.areáli.
5.
5.1

Ukladá
Opätovne vstúpiť do osobného rokovania s SPPDistribúcia a.s. vo veci prenájmu plynárenského
zariadenia vybudovaného Obcou Varín v lokalite IBV Záhumnie, 1.etapa.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
Ing. Partik Miho prednosta obce
Ing. Karol Strásky starosta obce

Overovatelia: p. Juraj Kurnocík
p. Ľudmila Porubčanská

Spoločenské podujatia
Stretnutie s Mikulášom

Uvítanie do života

V pondelok 22. novembra sme na slávnosti uvítania do života symbolicky medzi nami privítali 21
nových najmenších Varínčanov.

Mikuláš je veľmi starý, dáva nám pekné dary.
Dary nosí vo vreci, obdarení sme všetci.
Mikuláš je najlepší na celej planéte,
nevymenil by som ho za nič na svete.
Kolektív IV.A triedy
Miestne kultúrne stredisko ďakuje všetkým sponzorom podujatia Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa
uskutočnilo v sobotu 4. decembra 2010 na Námestí
sv. Floriána:

Urbárska obec,
poz. spol. Varín

Stretnutie jubilantov

V utorok 23. novembra sa obradnej sieni Obce Varín stretli jubilanti, ktorí v druhom polroku tohto
roka oslávili svoje okrúhle životné jubileá.

Vladimír Zimen

Elena Lovásová

Cest. kancelária,
Selinan Žilina

Radoslav Bolček

Pavol Boka

Stavoglobal
Ľubomír Tichák

Ján Cyprich

Dana Chabadová

SATIA,
výroba okien Varín

Predajňa Teby – Varín

Pizzeria u babky
Juraj Saynák
Peter Halúska

foto: Štefan Cvacho

Emsaflor
Stanislav Androvič

Pizzeria Stanka

Ekodendra Varín
Boma Varín – Ján Bobáň
Ľubomír Sečkár
Ján Hodoň

Varínčan
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Škola informuje
Poďme spolu do
histórie

Podujatie pod týmto názvom sa konalo celý
deň – 25. októbra 2010 pre žiakov 1. – 9. ročníka.
Podujatie bolo zamerané na 195. výročie narodenia Ľudovíta Štúra.
Podujatím žila celá škola už takmer dva týždne
dopredu. Podujatie bolo cielené, nie samoúčelné.
Žiaci 6. a 7. ročníka mali možnosť 12. októbra
2010 navštíviť rodisko Ľudovíta Štúra v Uhrovci.
15. októbra žiaci 5. – 9. ročníka navštívili kraj
Juraja Jánošíka. Prešli sa po chodníkoch vo
Vrátnej doline a zavítali aj do expozície Považského múzea v Terchovej, kde sa oboznámili
so životom ľudí v minulosti, ako i so životom
Juraja Jánošíka, ktorý má svoje pevné miesto
v literárnej tvorbe štúrovcov.
Pre Ľudovíta Štúra bola dôležitá otázka slovanskej vzájomnosti. Preto sme v tento deň venovali
časť aktivít výrobe záložiek v rámci projektu
Záložka do knihy spojuje školy. Poňali sme to
ako rozvíjanie ducha priateľstva medzi žiakmi,
pretože priateľstvo bolo putom, ktoré štúrovcov
zväzovalo veľmi pevne a na ňom vystavali svoje
životné diela. Našou výmennou školou sa stala

Turisti
v Lesoparku

My, turisti z ročníkov 1 – 4, sme sa v rámci
našich krúžkov vybrali spoznávať prírodu Lesoparku Chrasť v Žiline. Krásne jesenné počasie
nás sprevádzalo po celý deň a len pridávalo k
našej dobrej nálade.
Cestou na určené miesto sme si prezreli veľa
obchodov, pokúpili sladkosti alebo nejaké
suveníry. Išli sme skontrolovať novinky, ktoré
dostali v obľúbenom Dráčiku. Zastavili sme
sa tiež pri novom obchodnom centre Mirage.
Odtiaľ sme sa dostali na historické Mariánske
námestie. Najviac nás zaujala studňa, ktorú sme
všetci obdivovali a rozmýšľali, asi aká môže
byť hlboká. Prešli sme sa aj nákupným centrom

ZŠ v Humennom, kde sme poslali vyše 400 záložiek s najrozmanitejšími motívmi a nápadmi.
Žiaci pracovali spoločne so svojimi učiteľmi,
využili prácu v tímoch i samostatné prezentácie
a každá vyučovacia hodina bola zameraná na
spoznávanie histórie nielen v období života
Ľudovíta Štúra, ale i v celom 19. storočí.
Žiaci v ročníkoch 1.-4. sa prostredníctvom svojich vyučujúcich oboznámili s menom Ľudovít
Štúr, dozvedeli sa, že sa zaslúžil o uzákonenie
spisovnej slovenčiny, za základ si zobral stredoslovenské nárečie a vďaka čomu sa učíme
dnes v našich školách po slovensky. Deti sa
oboznámili s pojmom tradovanie, pochopili
význam odovzdávania si vedomostí z generácie
na generáciu. Spoločne si vymaľovali postavičky
zo slovenských ľudových rozprávok - Červenú
čiapočku, Tri prasiatka, Šípovú Ruženku a iné.
Spoločne si zahrali detské hry, ktoré sa hrávali
deti v minulosti – Slepá baba, Húsky, húsky,
poďte domov; Kráľu, kráľu, daj vojačka; Na
skrývačky, apod., zmerali si svoje vedomosti
v krátkych vedomostných kvízoch.
Aktivity a činnosť žiakov na druhom stupni
vychádzali z informácií, ktoré žiaci o 19. storočí mali a bolo ich potrebné rozšíriť, prípadne
doplniť. Aktivity si pripravili všetci vyučujúci.

A tak Ľudovítom Štúrom nežila len hodina
slovenského jazyka, ale i občianska náuka,
geografia, matematika, informatika, biológia,
cudzie jazyky, telesná výchova. Žiaci mali po
celý deň k dispozícii školskú knižnicu, internetové učebne.
Venovali sa týmto aktivitám:
• Ľ. Štúra –človek, nie historickú relikvia
• Tradičný ľudový odev našich predkov a
Juraj Jánošík
• Jazykovedci to majú ťažké
• Význam kodifikácie spisovnej slovenčiny,
práca s IKT
• Vynálezy 19. storočia
• Tvorba posterov- Ľudovít Štúr: jeho život,
dielo a odkaz súčasníkom
• Modra – kraj večného odpočinku Ľudovíta
Štúra, ale i kraj vinohradníkov
• Naša vlastná gramatika a slovník
• Nárečie – základ našej reči
• Záchrana ľudského života
• Škola v 19. storočí
• Interview s Ľudovítom Štúrom a jeho súčasníkmi
• História štátnych symbolov

Aupark, kde sme si prezreli zaujímavú výstavu
o lietajúcich strojoch. Spoznali sme mestský park
Bôrik, pavilóny Žilinskej univerzity. Postáli sme
pri kríži a soche Panne Márii,
kde sme sa pomodlili a zapálili
niekoľko sviečok. Tu sme si aj
oddýchli a načerpali nové sily na
ďalšie putovanie.
Páčil sa nám prechod lesnými
chodníčkami, ale zo všetkého
najviac rôzne detské atrakcie ako
šmýkačky, rebríky, výstupy po
lanách, hojdačky a kolotoč.
Všetko sme si vyskúšali, natrénovali výstupy na rebríky a do vôle
sme sa pošmýkali. Na záver sme
si išli pozrieť lanový park, ktorý mnohým z nás vyrazil dych.
Možno, keď budeme starší, prídeme si sem overiť našu odvahu
a schopnosti prekonávať také
ťažké prekážky.
Cestou sme sa pristavili pri kaplnke, v ktorej niekedy v lete
bývajú nedeľné omše.
Pešia cesta späť na železničnú
stanicu bola dosť namáhavá
a mnohých z nás už boleli nohy.
Z toľkého športovania a chodenia
sme boli značne unavení. Lenže
ako správni turisti sme všetko
zvládli a šťastlivo sme sa dostali
do Varína.

Cestou sme si rozprávali zážitky z dnešného dňa
a už teraz sa tešíme na trasu ďalšej turistiky.
Členovia turistických krúžkov

PK SJL a CUJ
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V i a n o c e
Vianočný list
pre Teba...
Ako dobre vieš, moje narodeniny
sa blížia. Každý rok sa koná oslava
na moju počesť a myslím si, že tak
bude aj tento rok. Počas týchto dní
veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas
a televízia vo svojich reklamách na
každom kroku upozorňujú svet na
moje blížiace sa narodeniny.
Je krásne vedieť, že najmenej raz
ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich
narodenín začala už pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia chápali
a boli vďační za všetko, čo som pre
nich urobil. Teraz sa zdá, že nik už
nepozná skutočný dôvod osláv.
Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam
osláv.
Spomínam si, že aj vlani bola
usporiadaná takáto slávnosť na
moju počesť. Slávnostná tabuľa
bola plná delikates, ovocia a rôznych maškŕt. Výzdoba bola vskutku
fantastická a všetko to dopĺňali
nádherne zabalené darčeky. Chceš
však niečo vedieť? Bol som oslávenec, ale nebol som pozvaný.
Keď prišiel deň D, prišiel som, ale
nechali ma vonku, pred zabuchnutými dverami. A ja som tak veľmi
chcel byť s nimi.
Popravde, neprekvapilo ma to,
pretože v posledných rokoch všetci
predo mnou zatvárajú dvere.
Nepozvaný, ale predsa som sa
rozhodol potichučky vojsť. Postavil

som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli,
pili, podaktorí aj opití, rozprávali
oplzlé vtipy a nesmierne sa na
všetkom bavili. A navyše, keď do
miestnosti vstúpil veľký tučný muž
oblečený v červenom s dlhou bielou
bradou. Vyzeral ako opitý, sadol si
do kresla a všetky deti sa rozbehli
k nemu, kričiac: „Santa Claus, Santa Claus!“, akoby táto oslava bola
na jeho počesť!
O polnoci sa všetci začali objímať. Tak som roztvoril svoju náruč
čakajúc koho by som objal. A vieš
čo? Nikto ma neprišiel objať. Ľudia
si začali rozdávať darčeky, otvárali
ich plní očakávania. Keď už boli
všetky otvorené, nesmelo som sa
obzrel, či tam snáď nebude aspoň
jeden aj pre mňa.
Veď ako by si sa cítil ty, keby na
tvojich narodeninách boli obdarovaní všetci okrem teba – oslávenca?
Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný a preto som
rýchle odišiel.
Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú len
na jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa
akosi zabúdajú.
Bol by som rád, keby si mi tieto
Vianoce dovolil vstúpiť do svojho
života.
Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi
som prišiel dobrovoľne na tento svet
obetovať svoj život na kríži, aby som
ťa zachránil. Dnes, jediné čo chcem
je, aby si tomu veril celým svojím
srdcom.
Rád sa s tebou o niečo podelím.
Keďže ma mnohí nepozvali na svoje
párty, budem mať svoju veľkú vlastnú grandióznu oslavu, akú si nikto
nevie predstaviť.
Stále ešte prebiehajú prípravy.
Dnes som poslal mnoho pozvánok
a toto je jedna z nich aj pre teba.
Chcem vedieť, či prídeš, aby som ti
rezervoval miesto a napíšem tvoje
meno zlatými písmenami do veľkej
knihy pozvaných. Iba tí zapísaní
budú pozvaní na oslavu. Tí, ktorí
neodpovedia na pozvánku, zostanú
vonku.
Vieš, ako môžeš odpovedať na
toto pozvanie?
Je to jednoduché, pošli za mňa
túto pozvánku všetkým, na ktorých
ti záleží ...

l á s

Budem na vás všetkých čakať na
tohtoročnej oslave...
Uvidíme sa čoskoro ... Milujem
ťa!
Ježiš

Vitaj medzi nami
Vitaj medzi nami,
kráľ z neba poslaný,
od Pána Najvyššieho
nekonečne láskavého a milosrdného.
Vzal si ľudskú podobu,
aby zažil všetku našu biedu.
Sklonení pri jasličkách sa ticho modlíme
a za Tvoj príchod vrúcne ďakujeme.
Vitaj medzi nami,
drahý Spasiteľu,
žehnaj nás a daj pokoj na celej zemi,
nielen v túto vianočnú dobu.
Rozlej dobrotu a lásku medzi nás
nech sme takí skromní ako Ty žiadaš,
aby sa rodiny nerozvádzali
ale v láske, ako si sľúbili, tak aj žili.
Ďakujeme Ti drahý Ježišu,
že si prišiel zachrániť každú dušu,
aby sa raz vrátila k Svojmu Stvoriteľovi
a nášmu dobrotivému Pánovi.
Viktória Novosadová

Varínčan
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p o k o j a
Padá vločka na líčko,
teší sa už Janíčko.
Anička tiež skáče, jasá,
všade bielo, to je krása.
Padaj, padaj, nech ťa dosť,
všetkým deťom pre radosť.
Svieti stromček deň i noc,
prišiel krásny čas Vianoc.
Natálka Halečková 3.A
Anjeliky z neba letia,
perie im šuchoce.
V očiach im hviezdy svietia,
priniesli nám Vianoce.
Kristínka Ďurčová 2. A

Stromček stavia rodina,
mama, ocko, detičky.
Príde dedko ku dverám,
vonku už svietia hviezdičky.
A už je tu čas,
Vianoce sú zas.
Jakub Smieško 2. A
Vianoce sú pred dverami,
prinášajú štedré dary.
Padá sniežik bielučký
na polia i na lúčky.
A koláče našej mami
voňajú aj za dverami.
Kolektív IV.A triedy
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Školskí novinári
na návšteve
v MY žilinských
novinách
MY žilinské noviny sú regionálnym týždenníkom.
Prinášajú aktuálne informácie z nášho kraja a regiónu. Využili sme príležitosť a nazreli sme ,,do ich
kuchyne“.
V tomto školskom roku začal v našej škole pracovať novinársky krúžok. Naša prvá cesta viedla do
redakcie ,,skutočných“ novín. Boli sme si pozrieť
prácu novinárov v redakcii MY žilinských novín.
Chceli sme vedieť, ako sa pripravujú noviny. Spoločnosť nám robil šéfredaktor Michal Filek. Mali
sme naňho veľa otázok, na ktoré nám veľmi rád
odpovedal. Všetci žiaci sa o tvorení novín niečo naučili. Dozvedeli sme sa že práca redaktora je časovo
náročná, ale veľmi zaujímavá.
Veríme, že raz z nás budú novinári, ktorí sa dívajú
na svet otvorenými očami, majú svoj názor a vedia
byť objektívni.
Jakub Holúbek, 7.B, za novinársky krúžok

Balada
o Karolovi
V panelákovom dome žil Karol,
v práci vždy všetko zvládol.
V jeho živote nastal ťažký čas,
v práci sa prepúšťalo zas.
Prácu ďalej nehľadal,
na nájomné nemával.
Časom dostal smutný list,
z bytu musí hneď odísť!
Ulica je jeho dom,
ťažko sa mu býva v ňom.
Nastal čas vianočný,
Karol zostal bezmocný.
Smútok nastal v jeho srdci,
oči zavrel a vzdychol si.
Karol zrazu nie je sám,
spoločnosť mu robí chrám.
V srdci zrazu nemá žiaľ.
Barbora Rybárová, 6.B

Svetový deň
zdravej výživy
16. októbra sa každoročne oslavuje Svetový
deň zdravej výživy. Aj na našej škole sme si
tento deň pripomenuli prípravou zdravých
a chutných pokrmov. Do aktivity sa zapojili všetci žiaci školy, od malých prvákov
až po deviatakov. Deti poňali túto aktivitu
naozaj vážne a zodpovedne a pripravili
pestrú paletu pokrmov. Od zeleniny a
ovocných mís, cez chutné nátierky, oblo-

Zo škôlky...
Koniec roka a najkrajšie sviatky sú tu!
December je už taký - veselý – radostný, plný
očakávania, želaní, sľubov...
Neobchádza to ani našich najmenších. Vidíme to
pri hrách, na kresbičkách...
I v tomto roku sme s deťmi pre ich najbližších
pripravili prekvapenie. Aké? No predsa básničky, piesne a scénky. A to najhlavnejšie - prišiel
naozajstný svätý Mikuláš!
Čo všetko v takých chvíľach prezradia rozžiarené detské očká...
Dovoľte, milí čitatelia, zapriať - naozaj úprimne – aby vás nový rok, čo ako ťažký, ponechal
v rovine ľudskej dôstojnosti, aby vám všetkým
doprial zdravie, ale i radosť zo života.
V mene kolektívu MŠ
želá Júlia Gáborová
foto: Miroslav Kuliha

Balada
o bezdomovcovi
Ku každému beží,
od každého pýta,
cigaretku zapáliť
alebo sa z piva napiť.
Všetko, čo mu bolo dané,
bolo premárnené.
Dobré mu len ostali
spomienky na život bývalý.
Osudný deň prichádza,
bezdomovec odchádza.
Večer ľahol na lavičku,
sklonil svoju hlavičku.
Ráno ho už nebolo.
Do výšin jeho telo letelo.
Dominika Repáňová, 6.B

žené chlebíky, cestovinové šaláty a jednohubky. Nechýbali ani misy z čerstvého
ovocia a zeleniny, ovocné koláče, jablkové
štrúdle, banánové, jahodové a čokoládové
koktaily. Po príprave pokrmov nasledovala
konzumácia. Žiaci sa už nemohli dočkať
a výsledkom boli prázdne misy a stoly.
Deti si nielen pochutnali, ale presvedčili sa,
že pokrmy pripravené netradičnou formou
môžu lákať nielen chuťou, ale aj vzhľadom.
Všetkým deťom patrí veľká pochvala a poďakovanie. Dúfame, že takýto pekný deň
prežijeme aj budúci školský rok.

Varínčan
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Všeobecne závazné nariadenie č. 4/2010
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. 1, 2
a 3, § 16 ods. 1,2 a 3, § 17 ods.2, 3, 4
a 7, § 20 ods.4, § 21 ods.2, § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov ustanovuje
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN 4/2010
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2011
§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 2011
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. Obec ukladá miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
§2
Zdaňovacie obdobie
1. Zdaňovacím obdobím miestnych
daní uvedených v ods. 1 písm. a, b,
e,f a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je kalendárny rok.
§3
Úvodné ustanovenie
1. Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady 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.

1.

2.

a)
b)
3.

Daň z pozemkov
§5
Základ dane
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 .
Správca dane ustanovuje na území
obce Varín hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane
z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,14 eura/
/m2
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
vo výške 0,14 eura/m2
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:
Ročná
Pozemok
sadzba
dane
Orná pôda, chmeľnice, vinice,
0,80 %
ovocné sady
Trvalé trávne porasty
1,00 %
Záhrady
0,55 %
Lesné pozemky, na ktorých sú 0,25 %
hospodárske lesy
Rybníky s chovom rýb a ostané
hospodársky využívané vodné 0,25 %
plochy
Zastavané plochy a nádvoria
0,55 %
Stavebné pozemky
0,25 %
Ostatné plochy okrem staveb0,55 %
ných pozemkov
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:

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hosb) podárstvo , stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
c) stavby
rekreáciu
samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
d) a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových
domov
priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníce) tvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a adf) stavby
ministratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

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
1. 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:
a) 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:
a) 50% pre občanov v hmotnej núdzi
b) 50% pre držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím
c) 50% pre držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu

Druh stavby
na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
a) stavby
hlavnú stavbu

Sadzba
dane
euro/m2
0,070

0,240
0,340
0,200
2,500
2,500
0,400

d) 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 % :
a) pre držiteľov preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím
b) pre držiteľov preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu
§10
Vyrubovanie dane
1. 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 platobného výmeru,
b) 2. splátka do 30.06.2011
c) 3. splátka do 30.09.2011
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
1. Základom dane je počet psov.
§13
Sadzba a platenie dane
Sadzbu dane určuje obec nasledovne:
1. 20,00 eur za jedného psa a kalendárny rok za plemená nebezpečných a
bojových psov: (pitbull, americký
staffordšírsky teriér, staffordšírsky
bulteriér, bulteriér, rotweiler, mastif, mastin, brazílska fila, doberman,
doga, bandog) a ich kríženci.
2. 8,00 eur za jedného psa a kalendár-
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ny rok za ostatné plemená.
3. 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.
4. 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:
• údaje o daňovníkovi (u fyz. osoby: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo,
u právnickej osoby: obchodné meno, IČO a sídlo)
• spôsob nadobudnutia psa preukáže daňovník
kúpnou alebo darovacou zmluvou, iný spôsob
nadobudnutia psa
• preukáže čestným vyhlásením
• dátum nadobudnutia psa,
• údaje o psovi ( miesto alebo adresa kde sa pes trvale zdržiava, alebo je chovaný, dátum narodenia
psa, rasa psa, meno psa)
5. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
6. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Daň je
možné uhradiť:
• do pokladne obce,
• poštovou poukážkou,
• na účet obce, ktorý máme vedený v SLSP, číslo
účtu: 0423457993/0900, VS: číslo platobného výmeru, KS: 0308.
7. 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.
8. 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.
V oznámení o zániku daňovej povinnosti daňovník
uvedie:
• údaje o daňovníkovi (u fyz. osoby: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo,
u právnickej osoby: obchodné meno, IČO a sídlo)
• 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)
• 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
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iného psa. V prípade, že došlo k strate známky,
daňovník je povinný túto skutočnosť oznámiť
správcovi 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
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2.
§16
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je
určená za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň
nasledovne:
Osobitne užívanie verejného
Sadzba
priestranstva
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 0,07 eura/m2
/deň
poskytovanie služieb
2
umiestnenie stavebného zariadenia 0,07 eura/m /deň
umiestnenie predajného zariadenia 0,07 eura/m2/deň
umiestnenie predajného zariadenia pri miestnych jarmokoch
za stánky ľudovej tvorivosti
2,00 eura/deň
za ostatné predajné stánky od 0
10,00
eura/deň
do 10 m2
za ostatné predajné stánky od 10
20,00 eura/deň
do 20 m2
za ostatné predajné stánky od
1,5 eura/m2
20 m2
umiestnenie zariadenia cirkusu
0,07 eura/m2/deň
umiestnenie lunaparku a iných
0,20 eura/m2/deň
atrakcií
0,20 eura/m2/za
2., 3.deň
umiestnenie skládky tuhých palív
0,40 eura/m2/za
ďalšie dni
0,07 eura /m2/1.
týždeň
umiestnenie skládky materiálu
0,40 eura /m2/
ďalšie dni
trvalé parkovanie vozidla mimo
0,20 eura /m2/deň
stráženého 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 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
a požiadavku na osobitné užívanie verejného
priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti.
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
1. Základom dane je počet prenocovaní.
§19
Sadzba dane
1. Sadzbu dane určila obec na 0,40 eura na osobu
a prenocovanie.

1.
2.

3.

4.

5.
a)
b)
c)
6.

7.

§20
Evidencia a platenie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia,
ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
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).
Ak dôjde k zmenám v daňovej povinnosti, zmene
údajov uvedených v registračnom liste, alebo
ak daňová povinnosť zanikne, platiteľ dane je
povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť
nastala.
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.
Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu o ubytovaných osobách v „knihe ubytovaných“, ktorá obsahuje:
meno, priezvisko, úplná adresa ubytovanej osoby,
číslo občianskeho preukazu alebo pasu,
deň príchodu a deň odchodu ubytovaného a počet
prenocovaní.
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.
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
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§21
Základ dane
1. Základom dane je počet predajných automatov.

1.

1.

2.
3.

§22
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 40,00 eur.
§23
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
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.
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
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
1. Základom dane je počet nevýherných hracích
prístrojov.
§25
Sadzba dane
1. 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
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a)
b)
c)
4.

hrací prístroj štítkom, na ktorom sú nasledovné
údaje:
obchodné meno, sídlo prevádzkovateľa a IČO
dátum umiestnenie a dátum začatia prevádzky
prístroja
výrobné číslo a typ nevýherného hracieho prístroja.
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
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§27
Predmet poplatku
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
(okrem elektroodpadov) a za drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.
§ 28
Poplatník

1. Poplatníkom je :
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako
na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý
je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná
plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.
2. Platiteľom poplatku je:
a) vlastník nehnuteľnosti,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo
VÚC,
c) nájomca, s ktorým je podpísaná zmluva o nájme
nehnuteľnosti, ak je vlastníkom obec,
d) nájomca alebo skutočný užívateľ nehnuteľnosti,
ak sa nedá určiť vlastník nehnuteľnosti.
3. Za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
4. Poplatníkom nie je fyzická osoba, ktorá je umiestnená v sociálnom zariadení obce, na ktoré sa vzťahuje množstvový zber komunálnych odpadov.
5. Poplatníkom nie je fyzická osoba, ktorej pobyt nie
je známy.
6. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať
jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý
na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo
je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je
osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka,
povinná oznámiť obci.
7. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým

nastane skutočnosť uvedená v § 28 odseku č.1.
8. Poplatková povinnosť zaniká úmrtím poplatníka,
odhlásením z trvalého pobytu, zánikom vlastníckych práv k nehnuteľnosti.

1.
2.
a)

b)
c)
3.

4.

a)

b)

c)

1.
a)

b)

c)

2.

3.
4.

§ 29
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku pre fyzické osoby, kde nie je
zavedený množstvový zber je 0,0430 eur za osobu
a kalendárny deň.
Správca poplatku určuje:
110 litrovú zbernú nádobu v počte 1 ks na rodinný
dom pre 1 – 4 členov domácnosti, pre 5 a viac
členov domácnosti 110 litrovú zbernú nádobu
v počte 2 ks, alebo 240 litrovú zbernú nádobu
v počte 1 ks
1100 litrovú zbernú nádobu v počte 1 ks na bytový
dom pre 23 – 35 obyvateľov pri vývoze 1 x za 2
týždne
1100 litrovú zbernú nádobu v počte 1 ks na bytový
dom pre 36 – 70 obyvateľov pri vývoze 1 x za
týždeň
Pri prekročení počtu zberných nádob stanovených
v bode 2. správca poplatku rozhodnutím vyúčtuje
poplatníkovi náklady za odvoz komunálneho
odpadu za každú prevyšujúcu zbernú nádobu
v sadzbe uvedenej v bode 4.
Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov u ktorých je zavedený množstvový zber
a prevyšujúce zberné nádoby fyzických osôb
stanovené v odst.2. je:
0,0266 eura/l odpadu pre KUKA nádobu s objemom 110 l a 120 l , ktorá je v osobnom vlastníctve;
ak110 l a 120 l nádoba nie je v osobnom vlastníctve, k vyúčtovaniu sa pripočíta opotrebenie vo
výške 0,0418 eura na deň
0,0177 eura/l odpadu pre KUKA nádobu s objemom 240 l, ktorá je v osobnom vlastníctve; ak 240
l nádoba nie je v osobnom vlastníctve, k vyúčtovaniu sa pripočíta opotrebenie vo výške 0,0509 eura
na deň
0,0133 eura/l odpadu pre nádobu s objemom 1100
l; ak 1100 l nádoba nie je v osobnom vlastníctve,
k vyúčtovaniu sa pripočíta opotrebenie vo výške
0,2136 eura na deň.
§ 30
Určenie poplatku
Poplatok za určené obdobie, ktorým je jeden
kalendárny rok je stanovený:
pre fyzické osoby ako súčin sadzby poplatku
a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých
má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo
prechodný pobyt, užíva nehnuteľnosť alebo je
oprávnený ju užívať.
pre právnické osoby a podnikateľov, kde je zavedený množstvový zber a prevyšujúce zberné
nádoby fyzických osôb stanovené v § 29 ods.2 ako
súčin počtu odvozov a sadzby poplatku za zbernú
nádobu, ktorú poplatník užíva,
pre právnické osoby a podnikateľov, kde nie je
zavedený množstvový zber ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych
odpadov.
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov
v určenom období sa určuje podľa § 79 ods. (4)
zákona č. 582/2004 z. z. v znení neskorších predpisov.
Hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov je 1.
Ak poplatník, ktorým je fyzická osoba, plní povinnosti aj za ostatných členov v spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov
pokračovanie v budúcom čísle...
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Varínsky futbal
Element liga
prípraviek

V sobotu 27. novembra 2010 pokračovala Element liga prípraviek v poradí druhým turnajom, ktorý sa odohral za účasti
dvanástich družstiev v telocvični T – 18 MŠK Žilina. Hralo sa
v dvoch šesťčlenných skupinách systémom každý s každým,
pričom druhí v skupinách sa stretli v zápase o tretie miesto
a víťazi hrali finálový zápas o celkového víťaza druhého turnaja. Zhodou okolností sa vo finále stretli tie isté mužstvá ako
v prvom turnaji. Opakované finále vyhrali teda opäť chlapci
Juventusu Závodie nad Strečnom. Tentoraz výsledkom 4:2.
V zápase o tretie miesto vyhrali chlapci Zbyňova nad Varínom
1:0. Ceny najlepším jednotlivcom a tiež poháre najlepším trom
družstvám turnaja odovzdal predseda ObFZ Igor Krško. Putovný pohár si opäť odniesli chlapci Juventusu a budú ho mať
vo vitríne až do ďalšieho turnaja. Osobitnú cenu od predsedu
ObFZ dostal najlepší hráč turnaja. Bol ňou šál -pamätný originál zo zápasu ligy majstrov Chelsea Londýn – MŠK Žilina.
Turnaj opäť potvrdil, že je správne organizovať takúto súťaž,
keď určite najväčšou odmenou pre organizátorov je vidieť
radosťou z hry mladých futbalistov.
Turnaj mal vynikajúcu úroveň i atmosféru. Chlapci i dievčatá bojovali s veľkým zápalom. V 32 zápasoch padlo spolu
78 gólov, z ktorým viaceré boli priam ukážkové.

Výsledky 2. turnaja   Skupina A
Juve dievčatá – Juventus B
0:2
Varín – Bytča A
2:1
Rajecké Teplice – K. Lúčka A 0:0
Juventus B – K. Lúčka A
2:0
Bytča A – Raj. Teplice
0:1
Juve dievčatá – Varín
0:4
Varín – Juventus B
0:2
R. Teplice – Juve dievčatá
3:0
K. Lúčka A – Bytča A
0:1
Varín – R. Teplice
1:0
Juve dievčatá – K. Lúčka A
1:2
Juventus B – Bytča A
3:0
K. Lúčka A – Varín
2:1
Bytča A – Juve dievčatá
2:0
R.Teplice – Juventus B
0:1

Poradie v skupine A
1. Juventus B
5 5 0 0 10:0 15
2. Varín
5 3 0 2 8:5 9
3. R. Teplice
5 2 1 2 4:2 7
4. K. Lúčka A
5 2 1 2 4:5 7
5. Bytča A
5 2 0 3 4:6 6
6. Juve dievčatá 5 0 0 5 1:13 0
Zápas o 3. miesto: VARÍN – ZBYŇOV 0:1
Finále turnaja:

JUVENTUS B – STREČNO 4:2
Najlepší brankár:

Tomáš MOSKÁL (Zbyňov)
Najlepší strelec:

Samuel JUROVEC (Juventus B)
Najlepší hráč:

Andrej ZATURA (Strečno)

Matičné okienko
V sobotu 4. decembra v podvečerných hodinách sa v Dome Matice
slovenskej na Hrnčiarskej ulici zišli jej členky na podujatí – Zimné tradície
– driapanie peria.
Táto činnosť, ktorá bola v minulosti neodmysliteľnou súčasťou dlhých
zimných večerov už z nášho života vymizla. Dnes už takmer nikto husi
nechová, periny z ľahkého peria nahradili umelé – vyrobené z „dutého
vlákna“ a iných podobných materiálov.
V snahe pripomenúť si a oživiť túto tradíciu sa varínske matičiarky už
druhýkrát zišli na „páračkách“. Pani Ing. Alica Malloyerová poskytla husacie perie, matičiarky šikovné ruky a na „pomoc“ prišli i školáčky Zuzka
a Kristínka Mihalčatinové a Zdenka Zajacová.
V družnej pohode sa porozprávali rôzne zážitky, dievčatá mali tiež
možnosť vyskúšať si „liatie olova“ – zvyk na Ondreja – roztavené olovo
sa lialo cez kľúč do misky s vodou a podľa tvarov, ktoré vytvorilo dievčatá
hádali čím bude ich nastávajúci.
Príjemnú atmosféru spestrila aj návšteva dvoch „Lucií“ – MUDr. Danky
Salátovej a Tamarky Žiakovej, ktoré povinšovali zdravia, šťastia a po smrti
kráľovstvo nebeské.
Obdiv zožali aj portréty pani Tretinovej a pani Cvachovej, ktoré uhlíkom
vytvorila študentka textilného dizajnu Barborka Gáborová.
Objektívom svojej kamery všetko zdokumentovali pán Štefan Cvacho
a Televízia Patriot.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotu pomôcť pri oživení tradícií
našich starých rodičov.

Hojenie rán a obnova tkanív
• Hojenie rán po úraze (zranenia)
• Popáleniny
• Hojenie rán po operácii (pooperačné rany)
• Vredy na predkoleniach
• Preležaniny (dekubity)
Liečenie bolesti:
• V reumatológii
• V športovej medicíne
• Vo fyzioterapii a rehabilitácii

Informácie a predaj u certifikovaného predajcu:
Androvičová Elena
J. Bottu 475, 013 03 Varín
041/ 569 20 24 • 0915 839 787 • 0904 198 912

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Piatok 31. december

23.30 hod. 

Námestie sv. Floriána

Silvester 2010 a oslava štátnosti

Novinky v knižnici
Beletria:
Khaled Hosseini
Kat. Martinová
Steven Sidor
Slávka Koleničová
Mária Hamzová
Paulína Dudášová-Svodovská
Elizabeth Haranová
Ľubo Dobrovoda

Tisíc žiarivých sĺnk
Vianočné hodiny
Hrana Zrkadla
Víťazné prehry
Zlomený kvet
Odhalené tajomstvo
Osudná búrka
Ja Malkáč

Dramatický krúžok
nácviky pre deti, mládež a dospelých
každý pondelok 17.00 – 19.00 hod.
od 17. januára 2011

Piatok 21. január

MKS

Matičný ples

Sobota 12. február

14.00 hod. 

Detský diskokarneval

MKS

Štvrtok 17. február

16.00 hod 

Fašiangový program pre dôchodcov

MKS

Piatok 25. február

MKS

15. varínsky ples

Pre deti:
Peter Guldan
Bambuľkine dobrodružstvá
Maja Miková
Farebné rozprávky
Štefan Štukovský
Medveď Mudro záhradníkom
Tamara Krjuková
Dom hore nohami
Kto naučí tuleniatko plávať?
Príbehy zo školy a iné dobrodzužstvá
Júlia a jej kamaráti
Chránime zem

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

Náučná literatúra pre deti:

Poplatky v knižnici:
Zápisné na rok 2011 – dospelí 1€, deti 0,50 €
Výpožička časopisov: 0,05 €
Upomienka: 1€
Dovolenka v knižnici: 20.12.2010 – 2.1.2011
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Tajnička z čísla 10 2010 znela: „Tak spievať ešte môžete dosýta.“
Vyhráva pán Ján Ďurko, A.Bernoláka, Varín
Semo, ast,Lía,
Abert, ilit,
3. časť
Riom,Iravadi, tajničky Ženské meno
ol, Sik

bieloIzbový kvet Gibon
ruký

Citoslovce
bolesti
Opica
(zastar.)

Prísľub

Kanál

Staroegypt.
boh slnka
Podmienková
spojka

Skratka
slečny

Odsúvanie hlások
na konci slova

Druh trvácej
rastliny
Opojila
(expr.)
Husársky
kabátec

Otĺkla
Meno Otílie

Model, typ

Radón (zn.)

Skrútila

Behala (expr.)

Pozbíjalo

Žltokvetá
bylina

Stala sa
živšou
Omotala

Popevok

Nemecký
muzikológ

Čistila od
buriny

Stala sa
ťažšou

Korej. maliar
17.storočia
Škriepka
(zastar.)

Manželka
Jakubova
Meno Bohuslava
Arabské
mužské meno

Čistili praním
Bitím vrazila

Odpratával

V oriente posvätné kamene

Vták z rodu
piniek

Párový gén,
aleomorfa
Slovko úcty
v Ázii

Meno
Barbory

Rieka v
Barme
Taliansky
skladateľ

Dánska počtová miera

Lámka

Stupeň
vrchného
oddelenia
neogénu

5. časť
tajničky

Ílový nerast

Odierali

Úkon, čin

Uzlový telefónny obvod

Mena Macaa

Podoba,
forma

Rímska
štvorka
Značka
abvoltu

Ukonala
Na, po
anglicky

Alegórie
Ovčia vlna s
kožou

1. časť
tajničky Ženské meno

Dookola

Okul

Chyť

Značka
decitony

Mesto vo
Francúzsku

Americké
muž. meno

Zvyšok po
ohni, pahreba

Ohorok

♣

Rieka v
Bulharsku

4. časť
tajničky

Starorímsky
boh sejby

Pýta sa profesor ekonómie študenta: „Čo znamená
neproduktívne uloženie kapitálu?“
(odpoveď je v tajničke krížovky)

2. časť
tajničky

Vnútri

Vydavatelia

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Odmotalo

Mužské meno

Varič čaju

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. februára 2010
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

Vedľa,
bokom

Ženské meno
Futbalový
klub v Miláne

Predmet
kúpy
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