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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xVi w číslo 162 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Uznesenia obecného zastupiteľstva
r Obecná a farská matrika v roku 2008
r Všeobecne záväzné nariadenia
r Harmonogram vývozov KO
r Matičiari oslavovali

Fašiangový detský diskokarneval...

... bude aj 7. februára od 14-tej v MKS.
0,33 € 10,-Sk

Február 2009
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Varínčan

Uznesenie č. 15/2008

z riadneho 15. (pätnásteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 15.12.2008 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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Poslanec
Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Juraj Kurnocík
Ferdinand Lopušan
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Ing. Vladimír Štefánik
Jana Zaparaníková
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje
1.1 Program 15.riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní 10/0/0/1
1.2 Overovateľov zápisnice - p.Ferdinand Lopušan, p.Štefan Noga.
Hlasovanie č.2: 10 / 0 / 0 / 1
1.3 V návrhu VZN č.6/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2009 zmenu sadzby dane v §7, odst.1 časť f)
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou na 2,000 €/m2.
Hlasovanie č.3: 10 / 0 / 0 / 1
1.4 V návrhu VZN č.6/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2009 zmenu sadzby poplatku v §30, odst.4
nasledovne: 0,0248 €/l odpadu pre 110l a 120l
KUKA nádobu, 0,0165 €/l odpadu pre 240l
nádobu, 0,0124 €/l odpadu pre 1100l nádobu,
sadzba za opotrebenie nádoby ostáva nezmenená.
Hlasovanie č.4: 10 / 0 / 0 / 1
1.5 V návrhu VZN č.6/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2009 zníženie poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady o 60% žiakom a
študentom SŠ alebo VŠ denného štúdia na
základe predloženia nasledovných dokladov
súčasne: písomnej žiadosti, potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia o prechodnom pobyte
v mieste školy mimo územia obce Varín okrem
žiakov a študentov končiacich ročníkov denného štúdia, kde bude poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady znížený o
60% len za školou potvrdené obdobie.
Hlasovanie č.6: 8 / 0 / 2 / 1
1.6 VZN obce č.6/2008 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2009 so schválenými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie č.8: 10 / 0 / 0 / 1
1.7 Rozpočet obce pre rok 2009.
Hlasovanie č.9: 9 / 0 / 2 / 0
1.8 Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ O.Štefku vo
Varíne o 232.000,- Sk.
Hlasovanie č.10: 11 / 0 / 0 / 0
1.9 Vedúcich kontrolných skupín a protipožiar-

7
0
-

nych hliadok obce v zmysle schváleného VZN obce
č.2/2008 Požiarny poriadok
obce nasledovne: kontrolná
skupina č.1 a protipožiarna
hliadka obce č.1 - p.Jozef
Čepela, kontrolná skupina č.2
a protipožiarna hliadka obce
č.2 - p.Miroslav Turský.
Hlasovanie č.11: 11 / 0 / 0 / 0
1.10 Odmeny občanom
Varína za bezpríspevkové
darcovstvo krvi nasledovne:
bronzová plaketa prof. Jánskeho 1500,- Sk,
zlatá plaketa prof. Jánskeho 4000,-Sk.
Hlasovanie č.12: 11 / 0 / 0 / 0
1.11 Inventarizačné komisie v zmysle rozpisu
(príloha č.1 Uznesenia OZ č.15/2008 zo dňa
15.12.2008).
Hlasovanie č.13: 11 / 0 / 0 / 0
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2. Neschvaľuje
2.1 V návrhu VZN č.6/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2009 zníženie poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady o 80% pre občanov,
ktorí sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú mimo územia obce Varín.
Hlasovanie č.5: 1 / 2 / 7 / 1
2.2 V návrhu VZN č.6/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2009 odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre občanov,
ktorí sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú mimo územia obce Varín po predložení
potvrdenia od zamestnávateľa.
Hlasovanie č.7: 0 / 10 / 0 / 1
3. Berie na vedomie
3.1 V rámci kontroly plnenia uznesení správu
starostu obce o konaní a priebehu verejnej
schôdze občanov Varína k rozpočtu obce pre
rok 2009.
3.2 V rámci kontroly plnenia uznesení informáciu
zástupcu starostu obce o poďakovaní občanom
Varína prostredníctvom obecných novín Varínčan za účasť na brigádach pri čistení obce.
3.3 V rámci kontroly plnenia uznesení informáciu
o oboznámení občanov Varína s obmedzeným
parkovaním vozidiel na miestnych komunikáciách v zimnom období z dôvodu ich údržby.
3.4 V rámci kontroly plnenia uznesení písomnú
správu Správy ciest ŽSK o pripravenosti stavieb v správe SC ŽSK v obci Varín.
3.5 V rámci kontroly plnenia uznesení správu zástupcu firmy PROMA INVEST s.r.o. o aktuálnom stave výkupu pozemkových nehnuteľostí
a aktuálnej obsadenosti priemyselného parku
Varín.
3.6 V rámci kontroly plnenia uznesení informáciu
prednostu obce p.Ľubora Panáčka o písomnom vyzvaní správcu káblovej televízie v obci
f. TES-Slovakia s.r.o. o demontáž nefunkčných
rozvodov káblovej televízie.

3.7 V rámci kontroly plnenia uznesení informáciu
hl.kontrolóra obce o písomnom upresnení
počtu videohier v prevádzke 1, Tip Sport,
M.R.Štefánika 357, 013 03 Varín.
3.8 Správu starostu obce o aktuálnom stave separovaného zberu a zberu komunálneho odpadu
v obci ako aj v celom regióne Terchovská
dolina, o plánovaných aktivitách obce v rámci
separovaného zberu a o podrobnej kalkulácii
predpokladaných nákladov za separovaný
zber v roku 2009.
3.9 Správu starostu obce o zmenách v návrhu rozpočtu obce pre rok 2009 v bežných príjmoch,
návrh úspor v kapitálových výdavkoch na
zníženie deficitu, informáciu o predpokladaných výzvach v rámci eurofondov, ktoré boli
zapracované do návrhu rozpočtu.
3.10 Stanovisko hl.kontrolóra obce k predloženému
návrhu rozpočtu obce pre rok 2009 so zapracovanými zmenami.
3.11 Požiadavku starostu obce o potrebe navýšenia rozpočtu ZŠ s MŠ O.Štefku vo Varíne o
232.000,- Sk.
3.12 Správu zástupcu starostu obce o potrebe zriadenia kontrolných skupín v rámci schváleného
VZN obce č.2/2008 Požiarny poriadok obce
pre zabezpečenie preventívnej ochrany pred
požiarmi.
3.13 Informáciu poslanca Mariána Androviča
o zvýšenom výskyte miznutia poklopov v obci
hlavne na dažďovej kanalizácii v majetku
obce.
3.14 Informáciu o znečistení okolia toku Varínky
pri železničnom moste.
3.15 Pripomienku poslanca Metoda Bukovinského
o prípadnom zriadení oddychovej zóny a osadení lavičiek pod kamenným mostom v mieste
súčasného výrubu v rámci protipovodňovej
ochrany.
3.16 Poďakovanie poslanca Štefana Nogu za
umiestnenie a konečnú úpravu okolia pri
sv.Antonkovi pri vstupe do Varína.
4. Ukladá
4.1 Písomne osloviť biskupský úrad o úpravu
splátkového kalendára za odpredaj pozemku
pre cintorín v novej lokalite.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do OZ č.17/2009
4.2 Na najbližšie zasadnutie OZ pozvať riaditeľku
ZOS vo Varíne a predložiť správu o zdrojoch
a spôsobe financovania ZOS a zaradení zamestnancov do platobných tried.
Zodpovedný: riaditeľka ZOS vo Varíne termín: do OZ
č.16/2008
4.3 Na 17-te zasadnutie OZ predložiť záverečnú
správu riaditeľky MKS o kultúrnych akciách
v r.2008, ich finančnom krytí a plánovaných
kultúrnych akciách v r.2009.
Zodpovedný: riaditeľka MKS
termín: do OZ
č.17/2009
4.4 Písomne vyzvať správcu vodného toku Varínky o vyčistenia jej ochranného pásma v lokalite
pri železničnom moste.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do OZ č.17/2009
Ľubor Panáček , prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Ferdinad Lopušan, Štefan Noga
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Spomienka
16.januára uplynulo 40 rokov od úmrtia
Františky Androvičovej, najstaršej dcéry Pavla
Piovarčiho a Klementíny, rodenej Cvachovej.
Mala ešte šesť súrodencov: Antóniu Tretinovú,
Štefániu Bulejčíkovú, Hermínu Cvachovú,
Irenu Jurenovú, Justínu a Františka Piovarčiovcov.
1.apríla si tiež pripomenieme 40 rokov
od úmrtia Eduarda Androviča-Kukurku,
najstaršieho syna Štefana Androviča a Žofie,
rodenej Piovarčiovej.
Rodina mala päť detí – okrem Eduarda aj
dcéry Hermínu Willigerovú, Annu CvachovúŠedmák, Rozáliu Cvachovú-Gančík a najmladšieho syna Ferdinanda.
Manželia Františka a Eduard vychovali
štyri deti – Eduarda, Štefana, Jozefa a Máriu
Baranovú.
Obaja zomreli vo veku nedožitých 77 rokov. Eduard sa so svojou manželkou stretol vo
večnosti už o 74 dní.
Na večnosti sú už aj ich deti, aj súrodenci.
Obaja pochádzali z rozvetvených rodín
a z výšky večnosti sa pozerajú a určite majú
radosť z vnukov, 32 pravnukov a 44 prapravnukov.
Ich životnú štafetu teraz nesie 8 vnukov
a 5 vnučiek s rodinami a na starých rodičov si
s láskou spomínajú.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Vanessa Tichá
Henrieta Hliníková
Jakub Žiak

7.12.2008
7.12.2008
8.12.2008

„V perinke leží. Nad ním stojí matka.
Večnosť ten pohľad prijme na obraz.
Bez detí radosť vždy ja smutná, vratká,
nič nevyplní miesto plných krás.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Mária Krajíčková
pán Alojz Murárik
pani Dorota Chabadová
pani Pavlína Cvachová
pani Margita Kabatiarová
pani Margita Cvachová 
pani Štefánia Bieliková
pán Cyril Málik
pán Ján Bulejčík
pán Ján Kupčuiak
pani Kamila Máliková

89.
82.
77.
77.
76.
74.
72.
72.
71.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te
pani Kristína Rolková
75-te
pani Mária Kokosíková
70-te
pán Ján Rybár
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„Jubilanti naši dobrí, milí,
máte sviatok, veľký deň!
Želáme Vám v tejto chvíli,
nech neznáte smútku tieň!“

Odišli do večnosti:
pán Adam Jánošík * 14.8.1953 U19.12.2008
„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Uznesenie č. 16/2008

z riadneho 16. (šestnásteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 30.12.2008 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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Poslanec
Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Juraj Kurnocík
Ferdinand Lopušan
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Ing. Vladimír Štefánik
Jana Zaparaníková
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Komentár k hlasovaniam:
1. Hlasovanie za schválenie programu 16.riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice - p.Juraj Kurnocík,
p.Ľudmila Porubčanská
3. Hlasovanie za schválenie VZN obce č. 7/2008 o poriadku pre pohrebiská
4. Hlasovanie za schválenie 2.zmeny rozpočtu obce pre rok 2008
5. Hlasovanie za schválenie plánu činnosti hl.kontrolóra obce na 1.polrok
2009 s doplňujúcim bodom

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje
1.1 Program 16.riadneho 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 VZN obce č.7/2008 o poriadku pre pohrebiská.
Hlasovanie č.3: 11/0/0/0
1.4 2. zmenu rozpočtu obce pre rok 2008.
Hlasovanie č.4: 11/0/0/0
1.5 Plán činnosti hl.kontrolóra obce na 1.polrok 2009 s doplňujúcim
bodom.
Hlasovanie č.5: 10/0/1/0
2. Berie na vedomie
2.1 Správu riaditeľky ZOS vo Varíne o činnosti, zdrojoch a spôsobe
financovania ZOS a zaradení zamestnancov do platobných tried.
Z rokovania varínskych hasičov. Viac na str. 8.

2.2 Písomnú odpoveď od vlastníka pozemku Ing.Cáderová s manželom k doplneniu znaleckého posudku k navrhovanej cene za
odpredaj pozemku pod chodníkom na ul.A.Bernoláka.
3. Ukladá
3.1 Spracovať orientačný prepočet plôch nevysporiadaných pozemkov pod miestnymi komunikáciami v rámci celej obce.
Zodpovedný: OcÚ termín: do 3 mesiacov
3.2 Písomne odpovedať Ing.Cáderovej s manželom na list vo veci
odpredaja pozemku pod chodníkom na ul.A.Bernoláka.
Zodpovedný: OcÚ termín: zákonná lehota
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Juraj Kurnocík, Ľudmila Porubčanská
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5

Obecná matrika v roku 2008
Narodilo
sa 44 detí
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Peter Repa
Simona Staňová
Nina Ľudmila Mravcová
Vanessa Mestická
Dávid Zelina
Tobias Lopušan
Matúš Trnka
Juraj Sopkuliak

1.1.
17.1.
31.1.
7.2.
8.2.
11.2.
12.2.
18.2.

9/ Richard Machalík
10/ Lukáš Cvacho
11/ Juraj Tabaček
12/ Filip Ťažký
13/ Marko Gecelovský
14/ Alex Samec
15/ Lea Jakubčíková
16/ Nina Rolková
17/ Pavol Chabada
18/ Sára Schmidtová
19/ Lukáš Balcerčík
20/ Barbora Mária Chovanová

27.2.
2.3.
5.3.
18.3.
28.3.
7.4.
20.4.
18.5.
23.5.
25.5.
28.5.
30.5.

Manželstvo uzatvorilo 43 párov

1/ Andrea Krupková
2/ Mária Hanuliaková
3/ Zdena Pallová
4/ Ing. Zuzana Žiaková
5/ Zuzana Zemková
6/ Ľubica Sobolová
7/ Ing. Mária Lopušanová
8/ Lenka Remencová
9/ Iveta Komačková
10/ Anna Cvečková
11/ Katarína Munková
12/ Mária Koššová
13/ Katarína Beniačová
14/ Monika Vantuchová
15/ Mgr. Jana Cvachová
16/ Martina Medzihradská
17/ Mgr. Zuzana Stanková
18/ Zuzana Brežná
19/ Mgr. Petra Tichá
20/ Lýdia Bohačiaková
21/ Karin Klejová

a Jaroslv Kútnik
a Juraj Tomašov
a Ing. Slavomír Póčik
a Tibor Hanuliak
a Anton Kořínek
a 	 Pavol Chabada
a  	 Ing. Ľubomír Luštek
a Karol Rolko
a 	 Pavol Zakopčan
a 	 Vincent Zajac
a Róbert Lopušan
a 	 Peter Androvič
a 	 Alojz Franek
a 	 Miroslav Stehlík
a Ing. Martin Mikolaj
a Ladislav Bohačiak
a Róbert Michaľák
a Ján Janík
a	 Jaroslav Švec
a 	 Vladimír Paňák
a 	 Marek Kvačkaj

Do večnosti odišlo
36 Varínčanov

1/ Božena Zbyňovská 22.11.1965
2/ Miroslav Jozefčiak 4.1.1965
3/ Kristína Stráska
28.9.1923
4/ Antónia Panáčková 26.10.1923
5/ Anna Hadidová
11.4.1929
6/ Monika Cáderová 26.3.1970
7/ Martin Šlesár
8.11.1934
8/ Elena Ďugelová
19.2.1967
9/ Ján Rybár
4.6.1953
10/ Jozef Santa
6.3.1947

7.1.2008
13.1.2008
17.1.2008
17.1.2008
22.1.2008
24.1.2008
29.1.2008
29.1.2008
19.2.2008
22.2.2008

12.1.
19.1.
26.1.
26.1.
26.1.
15.3.
29.3.
5.4.
5.4.
12.4.
19.4.
10.5.
24.5.
7.6.
7.6.
14.6.
21.6.
27.6.
28.6.
28.6.
26.7.

21/ Lea Hanuliaková
22/ Marek Tomašov
23/ Marek Staňo
24/ Annamária Kapasná
25/ Ema Mária Ševčíková
26/ Adam Štadáni
27/ Mia Cavinato
28/ Emanuel Luštek
29/ Nela Kabatierová
30/ Zuzana Kubalová
31/ Rastislav Hošták
32/ Stefanie Liptáková

V roku 2008 bolo v našej farnosti
krstov
79 43 chlapcov a 36 dievčat
pohrebov 67 39 mužov a 28 žien
sobášov
37

33/ Monika Samcová
34/ Karol Rolko
35/ Ella Koczúrová
36/ Ema Bukovinská
37/ Samuel Cigánik
38/ Filip Póčik
39/ Lenka Staníková
40/ Rebeka Melová
41/ Jozef Kopčan
42 Henrieta Hiníková
43/ Vanessa Tichá
44/ Jakub Žiak

1.10.
4.10.
10.10.
29.10.
1.11.
20.11.
21.11.
24.11.
28.11.
7.12.
7.12.
8.12.

Andrej Ševčík
Marek Zaťko
Dušan Halúska
Tomáš Hurák
Ing. Igor Krasula
MUDr. Vladimír Zoľák
Silvester Tichý
Ing. Michal Strásky
P.t.r Tichák
Marek Ďurina
Ing. Anton Androvič
Tomáš Ccvacho
Ing. Marián Beniač
Milan Vraňák
Rudolf Štafen
Ing. Jozef repáń
Ing. Pavol Rybár
Vladimír Kútnik
Pavol Kubov
Tomáš Štefánek
Ing. Štefan Hreus
Michal Chovan

2.8.
16.8.
16.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.8.
30.8.
6.9.
20.9.
20.9.
20.9.
27.9.
4.10.
4.10.
18.10.
18.10.
25.10.
25.10.
8.11.
15.11.
22.11.

24/ Marián Rybár
15.6.1968
25/ František Trojan 10.10.1926
26/ Pavel Cesnek
26.6.1921
27/ Miroslav Kapasný 12.4.1962
28/ Cecília Takáčová
12.7.1929
29/ Ing. Jaroslav Strásky 30.5.1957
30/ Viera Santová
31.10.1944
31/ Ľudmila Sušienková31.12.1923
32/ Anton Staňo
16.8.1960
33/ Viliam Okruhlica
9.7.1934
34/ Anna Kubíková
5.11.1926
35/ Amália Podhorská 15.10.1944
36/ Adam Jánošík
14.8.1953

28.8.2008
18.9.2008
24.9.2008
2.10.2008
9.10.2008
12.10.2008
17.10.2008
10.11.2008
14.11.2008
14.11.2008
20.11.2008
21.11.2008
19.12.2008

22/ Ing. Mária Boková
23/ Beata Hrenáková
24/ Mária Sušienková
25/ Elena Jánošíková
26/ Ing. Katarína Chytčáková
27/ MUDr. Barbora Nogová
28/ Martina Hurtová
29/ Ing. Dana Blahušiaková
30/ Lenka Holienková
31/ Lucia šugárová
32/ Katarína Nogová
33/ Jana Zichová
34/ Eva Zahradníková
35/ Lenka Nogová
36/ Dana Chabadová
37/ Tatiana Ondrušová
38/ Ing. Renáta Talafová
39/ Jana Kramarová
40/ Alena Kubalová
41/ Zdenka lučanová
42/ Zuzana Lojanová
43/ Erika Hájková

11/ Jozef Žák
28.8.1936
12/ Brigita Salátová
4.8.1932
13/ Mária Šepešová
31.3.1933
14/ Ján Novosad
12.2.1921
15/ Milan Pojezdala
6.2.1958
16/ Mária Solárová
22.9.1931
17/ Ing. Vladislav Fitoš 10.9.1934
18/ Agnesa Bohačiaková 4.1.1925
19/ Vladimír Bielik
24.11.1966
20/ Alojzia Andrisíková 3.5.1929
21/ Ján Pallo
19.6.1935
22/ Jozef Franek
11.11.1924
23/ Emília Hrivová
12.9.1929

Matrika Varínskej farnosti

23.6.
27.6.
29.6.
30.6.
7.7.
15.7.
21.7.
31.7.
9.9.
10.9.
13.9.
30.9.

3.3.2008
5.3.2008
20.3.2008
25.3.2008
30.3.2008
4.4.2008
9.5.2008
21.5.2008
22.5.2008
5.6.2008
18.6.2008
12.7.2008
25.8.2008

a
a
a
a 	
a
a
a
a
a 	
a 	
a
a 	
a 	
a 	
a
a 	
a 	
a 	
a
a 	
a 	
a 	

Varín mal k 31.12.2008 - 3640 obyvateľov
z toho detí do 15 rokov - 693
prisťahovaní v roku 2008 - 76
odsťahovaní v roku 2008 - 31
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Škola informuje
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY
Z ANGLICKÉHO JAZYKA
15. decembra 2008 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom
jazyku v kategórii 1B. Zúčastnilo
sa jej 9 žiakov 8. – 9. ročníka. Obsah
olympiády pozostával z dvoch
častí – písomnej a ústnej. Cieľom
písomnej časti bolo preveriť jazykové kompetencie (počúvanie
s porozumením, čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka)
súťažiacich. Ústna časť mala dve
časti – opis obrázka a rozprávanie
na určenú tému.
V oboch disciplínach sa hodnotilo
splnenie úlohy na základe zadania,
komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah
slovnej zásoby a jej použitie. Najlepšie zvládla obe časti (písomnú
i ústnu) Erika Krasnecová, žiačka
9. A triedy, ktorá získala 1. miesto.
Na 2. mieste sa umiestnil Martin
Kokosík z 8. B triedy a na 3. mieste
skončila Katarína Čičmancová z 9.
A triedy.
Olympiádu pripravila po obsahovej stránke Mgr. Mikolajová, jej
priebeh zorganizovali Mgr. Kozáková – predsedníčka poroty, Mgr.
Halečková a Mgr. Mikolajová – vyučujúce anglického jazyka.
Za PK CJ Mgr. Mikolajová

IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV

ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ
OLYMPIÁDY
V školskom roku 2008/2009 vyhlásilo Ministerstvo školstva SR
1. ročník Dejepisnej olympiády.
8. - 10. decembra sa konali na našej škole triedne kolá pre žiakov
6. – 8. ročníka.
Osem žiakov 6. ročníka súťažilo
v kategórii F. V písomnom teste
riešili úlohy nielen z predpísaného učiva – obdobie praveku, ale aj
úlohy z regionálnych dejín. Najlepšie vedomosti v tejto kategórii
preukázala Michaela Sobolová zo
6. B, ktorá tak získala 1. miesto.
Na 2. mieste skončila Simona Belová a na 3. mieste Lucia Belová
– obe zo 6. A.
V kategórii E súťažilo trinásť žiakov 7. ročníka. Úlohy pozostávali
z obdobia stredoveku a taktiež
z regionálnych dejín. 1. miesto

Vianočná Viedeň
Už tretíkrát sme na našej škole zorganizovali exkurziu do vianočnej
Viedne. Zúčastnili sa jej žiaci 7. - 9. ročníka, ktorí sa učia nemecký a anglický jazyk.
Pobyt vo Viedni sme začali prehliadkou nádherného zámku Schonbrunn,
kde si žiaci prezreli 22 miestností, a potom sme pokračovali prehliadkou v
krásnych záhradách. Po prehliadke sme si prezreli vianočné trhy, ktoré sa
nachádzajú pred zámkom. Tie v nás navodili pravú vianočnú atmosféru.
Naša prehliadka smerovala do historického centra Viedne. Prechádzali sme
popri slávnej Viedenskej opere, kde sa každoročne koná slávny Opernball,
videlei sme parlament, niekoľko krásnych kostolov. Spomedzi nich stojí za
povšimnutie Stephansdom, pri ktorom mali žiaci rozchod. Po prehliadke
Stephansdomu sme sa premiestnili na tradičné radničné vianočné trhy, na
ktoré sa deti tešili najviac. Trhy boli nádherne vyzdobené, všade vôkol nás

v tejto kategórii obsadil Michal
Pallo, 2. miesto Ivana Halušková
a 3. miesto Jozef Staník. Všetci
žiaci sú zo 7. B triedy.
Osem žiakov 8. ročníka súťažilo
v kategórii D. Úlohy v teste boli
zamerané na obdobie novoveku
a na regionálne dejiny. 1. miesto
získala Katarína Akantisová z 8.
A triedy, 2. miesto Marek Panáček a 3. miesto Tomáš Mráčnik
– obaja z 8. 8 triedy.
Žiaci umiestnení na 1. a 2. mieste
v každej kategórii postúpili do
okresného kola, ktoré sa bude
konať vo februári 2009. Dejepisnú
olympiádu po obsahovej i formálnej stránke pripravili vyučujúce
dejepisu – Mgr. Mikolajová pre
6. ročník, Mgr. Halečková pre
7. ročník a Mgr. Fodorová pre
8. ročník.
Mgr. Mikolajová

5. decembra 2008 zorganizovali
žiaci 9. ročníka a žiacky parlament
4. ročník imatrikulácie prvákov.
Žiaci 1.B a 1.A boli za prítomnosti
svojich rodičov i starých rodičov
slávnostne prijatí za riadnych žiakov ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo
Varíne. Slávnostný akt prijímania
vykonal riaditeľ školy Mgr. Jozef
Košút za asistencie anjela a čerta.
Potom čo prváčikovia sľúbili čertovi na žiacku knižku, že budú
dobrými žiakmi, pán riaditeľ ich
pasoval veľkou vyzdobenou ceruzou za riadnych žiakov našej školy.
Po prevzatí certifikátu ich anjel
odmenil sladkou dobrotou. Každý
žiak 9. ročníka sa stal „krstným
rodičom“ jedného prváčika, ktorého obdaroval malým darčekom.
Nakoniec všetkých milo prekvapil
svojím príchodom Mikuláš, ktorý
všetkým dobrým žiakom nadelil
mikulášske balíčky. Cieľom tejto
akcie bolo zblížiť žiakov navzájom
a utužiť spoluprácu medzi pedagógmi, žiakmi a rodičmi.
Mgr. Jana Mikolajová

dýchala pravá vianočná atmosféra, voňali rôzne vianočné dobroty. Deti
ochutnali niektoré špeciality, kúpili si malé suveníry a precvičili si znalosti
z nemeckého jazyka. Vyskúšali si platiť eurami, ktoré budú od 1. januára
našou menou. Pomaly sa zvečerilo a trhy ožili všetkými farbami. Všade
blikali svetielka, trblietali sa nádherné vianočné ozdoby. Deťom sa nechcelo
ani odísť. Pomaly sme sa presunuli druhou stranou do historického centra.
Úplne sa zotmelo a deti uchvátila honosná vianočná výzdoba. Z výkladov
sa na nás usmieval Mikuláš, blikotali vianočné stromčeky, farebné svetielka.
Nakoľko nám prialo aj počasie, o to bola atmosféra príjemnejšia. Tu sa naša
prehliadka skončila. Deti minuli posledné eurá, urobili posledné fotografie
a spokojní sme nastúpili do autobusu na cestu domov.
Veríme, že táto exkurzia mala nielen náučný charakter, ale prispela k
prežitiu krásneho vianočného obdobia, na ktoré sa tešia nielen deti, ale aj
dospelí.
A.Košútová

Varínčan
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Majster pera Milan Rúfus
10.decembra minulého roka oslávi básnik
Milan Rúfus svoje 80. narodeniny. O mesiac,
11.januára, priniesli média smutnú správu
o jeho odchode do večnosti.
Milan Rúfus sa narodil v rodine murára a
vzdelanie získaval v ľudovej škole v rodisku,
na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde
v roku 1948 úspešne zmaturoval. V rokoch
1948 - 1952 študoval slovenčinu a dejepis na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Po skončení vysokoškolského
štúdia zostal na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského ako pedagóg. Prednášal dejiny
slovenskej a českej literatúry. V školskom
rok 1971 - 1972 pôsobil na univerzite Instituto
Universitario v Neapole, kde prednášal slovenský jazyk a literatúru. Od roku 1990 až do
svojej smrti 11.januára 2009 žil na dôchodku
v Bratislave.
Na počesť básnika si žiaci našej školy pripravili program, s ktorým sa v utorok 25.novembra
prezentovali v škole pred spolužiakmi a pedagógmi a v piatok 28.novembra s ním vystúpili
pred verejnosťou.

Podujatiu predchádzala dôkladná príprava.
Všetci žiaci ročníkov 5.-9. sa učili básne Milana
Rúfusa, recitovali ich na hodinách literatúry
a rozprávali sa o básňach a ich autorovi. Žiaci
si pripravili krátke referáty o živote a diele
básnika.
Samotné literárne pásmo pozostávalo zo
sprievodného slova a básnických textov, bolo
doplnené klavírnym, husľovým a gitarovým
sprievodom. Celé podujatie moderovali žiaci
a v programe vystúpili zástupcovia všetkých
tried z ročníkov 5.-9. Zaujímavosťou bolo snáď
to, že recitátormi neboli len žiaci, ktorí sa recitácii venujú vo svojom voľnom čase, ale žiaci,
ktorí recitovali preto, že chceli, páči sa im poézia
Milana Rúfusa.
Pásmo sa stretlo s mimoriadne pozitívnym
ohlasom.
Z veršov najviac rezonovali u žiakov Modlitbičky a u starších žiakov a dospelých to boli
verše z básnickej zbierky Neskorý autoportrét a
báseň Hľadanie rodiča.

Citujem:

Veď ten, kto nežil na zemi,
nevie, kde more pramení:
nemôže ani do neba.
Prázdno je, Bože, bez Teba.
Buď teda, maj nás trochu rád.
Keby si nebol - pod i nad,
vo vnútri vecí, okolo –
všetko, čo je, by nebolo.
Vzdávame hold Majstrovi Milanovi Rúfusovi.
Pre nás bol, je a bude človekom, ktorému Nobelova cena právom patrí!
M. Vojteková, vedúca učiteľka SJL

Aktivity CVČ
Kynologická
výstava
v Mošovciach
V sobotu 11.októbra 2008 sa v Mošovciach
pri Martine uskutočnila špeciálna výstava psov
severských a japonských plemien. Kynologický
krúžok mladších žiakov pracujúcich pri CVČ vo
Varíne na takejto výstave nesmel chýbať.
V sobotu za rannej hmly nastupujú detičky na
námestí Sv. Floriána do minibusov a odchádzajú
na výstavu. Po hodinke cesty vystupujú v autocampe Mošovce. Pomaly hmla začína ustupovať
a usmievajú sa na nás prvé slnečné lúče. Začína
sa vystavovanie psíkov vo výstavných kruhoch
japonské plemená: AKITA INU, SHIBA INU
severské plemená: SIBÍRSKY HUSKY,GRÓNSKE PSY.
Na radu sa dostávajú aljašské malamuty.
Práve táto kategória nás veľmi zaujímala,
pretože tu sme mali jedno „želiezko v ohni“,
a to sučku aljašského malamuta CINDY. Spolu
s vystavovateľom „HANDLEROM“ Martinkom
Androvičom obsadili krásne druhé miesto. Deti
zaujímalo všetko okolo, veď nabudúce si vystavovanie už vyskúšajú viacerí.
Ďalšiu časť dňa deti z CVČ venovali povzbudzovaniu pretekov psích záprahov. Usilovne
povzbudzovali pretekárov a ich štvornohých

priateľov. Nastal čas na obedňajšiu prestávku,
veď po takom výkone sa to priam žiada. Obed
v maličkej reštaurácii priamo v autocampe
všetkým deťom a zúčastneným zasponzoroval
pán Michal Androvič spolu s manželkou, za čo
im patrí veľké ďaaakujem.
Po posilňujúcom obede sa deti ešte „pokochali“ jazdeckými koníkmi, odfotili sa pri posledných slnečných lúčoch a unavení, plní nových
zážitkov sa vracajú domov.
Táto výstava bola pre väčšinu týchto detí
úplne prvá. Vek malých zverencov bol v rozpätí
od 6 do 12 rokov, čo okolití vystavovatelia veľmi
obdivovali a ocenili. Pevne verím, že to nadšenie
deťom pri práci so psíkmi vydrží čo najdlhšie
a svoj elán a energiu pri práci so zvieratami
zúžitkujú na najbližšej výstave.

Na záver chcem poďakovať všetkým tým,
ktorí nám pomáhajú v poznávaní nových vecí
a podporujú v práci ktorú robíme.
Róbert Androvič
lektok z.ú. kynológia
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Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o., DD a DSS pre dospelých – Charitný dom Alžbetinum, Farská 236, 013 03 Varín

Venujte nám Vaše 2% z dane

a prispejte tak k skvalitneniu služieb pre našich spoluobčanov, rodičov, príbuzných a známych v ZOS Varín, n.o. - DD a DSS Charitnom dome Alžbetinum!
2% z dane neznamená pre Vás žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už odviedol Váš zamestnávateľ, alebo ktorú odvádzate ako fyzická a právnická
osoba daňovému úradu a pritom Vám dáva možnosť pomôcť. V prípade Vášho záujmu o našu podporu si pozrite nasledovný postup:
Ak ste FO,
ktorá si sama podáva DP:
Minimálna výška poukázania 2% v prospech
prijímateľa je 100 Sk.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej
osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj
menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka
minimálne 100 Sk pre prijímateľa.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už
uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane
v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Zariadenie
opatrovateľskej služby Varín, n.o. , Farská 236,
013 03 Varín, IČO: 37983717.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte
v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2009) na Váš daňový
úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne
aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení
všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní
na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali,
v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým , ktorý poskytnutím daru, či
už vo forme poskytnutia finančného príspevku
alebo hmotného majetku, alebo iným spôsobom
prispeli ku skvalitneniu poskytovania sociálnych
služieb v DD a DSS pre dospelých Charitný dom
Alžbetinum vo Varíne.
Poďakovanie patrí subjektom i jednotlivcom:

ŽSK Žilina, Obec Varín, Obecný podnik
služieb vo Varíne, Farský úrad vo Varíne,
MŠ s ZŠ O.Štefku vo Varíne, Urbárska
obec vo Varíne, Pekáreň Potravinka, Pizzeria U babky, Žilinská univerzita – p.Hrdý,
Sauer – p.Sauer, Biellik Milan, Burger
Bohuslav, Cyprich Ján, Peter Haluska, Ján
Hodoň, Šimlíková Irena , Zajacová Anna
a všetkým, ktorí nám darovali 2% z dane.
Ďakujeme za dobrú spoluprácu so zmluvnými lekármi Mudr. Ladislavovi Milovi,
Mudr. Jarmile Kadlečíkovej, Mudr. Erike Hanákovej, Mudr. Milošovi Gapovi
a zdrav. sestrám p. Zelinovej, p.Nogovej, p.Zelníkovej.
Mária Chovancová
vedúca DD a DSS

Ak ste PO:

Ak ste zamestnanec:

Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa
je 250 Sk.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete
poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov,
poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však
byť splnená podmienka minimálne 250 Sk na
jedného prijímateľa.
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú
už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane
v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Zariadenie
opatrovateľskej služby Varín, n.o. , Farská 236,
013 03 Varín, IČO: 37983717.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla)
a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení
všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní
na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali,
v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Do 15.02.2009 požiadajte zamestnávateľa o
vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej daneto je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť
minimálne 100 Sk.
Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia,
ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
Vo Vyhlásení s predtlačenými údajmi je potrebné
vyplniť iba sumu, ktorú chcete poukázať spolu
s vašimi údajmi.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2009 na daňový úrad
podľa Vášho bydliska.
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech
Vami vybraného prijímateľa.

Z činnosti
varínskych
hasičov
V nedeľu 18 januára 2009 sa konala výročná
schôdza Dobrovoľného hasičského zboru vo
Varíne.
Program schôdze bol nasledovný:
1. otvorenie
2. voľba mandátovej komisie
3. voľba návrhovej a volebnej komisie
4. správa o činnosti za rok 2008
5. správa o hospodárení za rok 2008
a správa revíznej komisie
6. plán hlavných úloh na rok 2009
7. doplňujúce voľby do výboru, tajomník,
pokladník
8. diskusia
9. návrh na uznesenie
10. záver
Okrem členov DHZ Varín sa rokovania
zúčastnili hostia: za okresný výbor pán Jozef
Trnka, starosta obce Ing. Karol Strásky, zástupca
starostu Ing. Jozef Kabatier, riaditeľ ZŠ Varín
Mgr. Jozef Košút.
Hasiči na rokovaní schválili plán hlavných
úloh na rok 2009, výšku dobrovoľného členského

Ďakujeme Vám!
príspevku vo výške 2 €, novozvolených členov
výboru – tajomníka Katarínu Horošovú, pokladníka Alenu Ondrušovú. Preventivár DHZ Jozef
Čepela skontroluje v obci všetky hydranty.
V diskusii vystúpil starosta obce, ktorý sa
okrem iného poďakoval bývalým členom výboru Emilovi Akantisovi a Jozefovi Ďugelovi
za dlhoročnú prácu v zbore a poznamenal,
že DHZ je najstaršou organizáciou vo Varíne.
Zboru prisľúbil materiálnu aj finančnú pomoc.
Riaditeľ školy ponúkol k dispozícii telocvičňu,
kde počas zimných dní môže trénovať družstvo
mladých hasičov.

Naši jubilanti

10.12. Miroslav Turský
1.1. Strásky Karol
1.1. Hlávka Pavol
2.1. Cvacho Rudolf
16.1. Noga Peter
21.1. Gábor Michal
DHZ srdečne gratuluje a praje veľa úspechov v živote.

Poďakovanie

DHZ Varín ďakuje za sponzorský dar firme
Vínoteka Varín za občerstvenie na výročnej
schôdzi a Pavlovi Kanisovi práčovňa Varín za
opratie našich športových dresov.
-LKO-
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Matičné okienko
Varínska Matica
slovenská má 75
V piatok 16.januára sa varínski matičiari stretli v kinosále
Miestneho kultúrneho strediska, aby spoločne s hosťami z ústredia Matice slovenskej z Martina a ostatnými Varínčanmi oslávili
75.výročie svojho založenia..
Po matičnej hymne – Kto za pravdu horí, v podaní Varínskeho
speváckeho zboru, úvodnom slove a priblížení histórie a súčasnosti
MO mal slovo prvý podpredseda Matice slovenskej z Martina
pán Bielik. Vo svojom príhovore ocenil prácu varínskych matičiarov, starostovi obce odovzdal zlatú knihu – symbol dobrej vzájomnej spolupráce a zaslúžilým členom odovzdal vyznamenania.
V kultúrnom programe, ktorý potom nasledoval, vystúpili deti
z varínskej školy a škôlky.
V roku 1928 sa naša obec stala kolektívnym členom Matice
slovenskej a 19.januára 1934sa uskutočnila ustanovujúca schôdza
Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne. Predsedom sa stal
Jozef Matis, riaditeľ meštianskej školy.
Miestny odbor mal pestrú činnosť, v ktorej si každý občan našiel

svoje uplatnenie a kultúrne vyžitie. Okrem kultúry ponúkal mládeži
športové aktivity – stolný tenis, volejbal, turistiku....
V septembri 1951 bol Miestny odbor Matice Slovenskej zrušený
a k oživeniu dochádza v roku 1969. Predsedom sa stáva pani učiteľka Božena Skutecká. Matičiari sa pod jej vedením predstavujú
niekoľkými divadelnými predstaveniami. Keď sa činnosť začala
sľubne rozvíjať, bol MO MS zásahom vyššej moci znova zrušený.
V roku 1990 sa opäť obnovila činnosť MO MS. Predsedom sa stal
Emil Cvacho, ktorý funkciu zastával do roku 1996.
Po Emilovi Cvachovi bol predsedom MO MS vo Varíne Ľubor
Panáček, v súčasnosti je predsedníčkou Emília Cvachová.
V priestoroch Domu Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici
matičiari zriadili stálu expozíciu – Dedičstvo našich otcov, oživili
veľkonočnú tradíciu maľovania a zdobenia kraslíc, pletenia korbáčov a „chodenia s rapkáčmi“. Na tradičnom Ondrejskom jarmoku
podávajú staré varínske jedlá – /kapustnicu, kvakovú polievku,
posúchy / a v rámci vychádzok do okolia – Chodníkom našej
histórie - s odborným výkladom pána Milana Verčíka propagujú
históriu našej obce a jej okolia.
Aktivita varínskych matičiarov smeruje k uchovaniu a zveľaďovaniu dedičstva našich otcov, národného povedomia a slovenskej
kultúry.

Foto: Š. Cvacho

Vianočný koncert
K umocneniu minuloročnej vianočnej atmosféry prispel aj
Varínsky spevácky zbor. Na sviatok Svätej rodiny v nedeľu
28.decembra vystúpil so svojím repertoárom vianočných piesní vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice. V koncerte odzneli
piesne našich aj zahraničných autorov a vystúpenie spevokolu doplnili huslistky Gabika Janíčková a Klárka Čarná. Všetci,
ktorí sa koncertu zúčastnili, určite neľutovali. Huslistky aj
speváci boli výborní. Patrí im naša vďaka a uznanie.
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008
Všeobecne záväzné nariadenie
obce V a r í n č. 6/2008
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
na kalendárny rok 2009
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 u s t a n o v u j e

1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

§1
Základné ustanovenie
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 2009 tieto miestne dane:
daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje.
Obec ukladá miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

§2
Zdaňovacie obdobie
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
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
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 m2 a hod-

2.
a)
b)
3.

noty 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
Správca dane pre všetky pozemky na území obce
Varín určuje ročnú sadzbu dane vo výške:
Ročná
Pozemok
sadzba
dane
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,80 %
Trvalé trávne porasty
1,00 %
Záhrady
0,55 %
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske 0,25 %
lesy
Rybníky s chovom rýb a ostané hospodár- 0,25 %
sky využívané vodné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
0,55 %
Stavebné pozemky
0,25 %
Ostatné plochy okrem stavebných
0,55 %
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:
Sadzba
Druh stavby
dane euro
/ m2
a) stavby na bývanie a drobné stavby,
ktoré majú doplnkovú funkciu pre
0,070
hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo , stavby využívané na
0,240
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych
chát a domčekov na individuálnu
0,340
rekreáciu
d) samostatne stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a stavby
0,200
určené alebo používané na tieto účely,
postavené mimo bytových domov
e) priemyselné stavby , stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlast2,000
nej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a adminis2,000
tratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách
0,400
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% na stavby na bývanie ak sú stavby alebo byty
v rozsiahlej rekonštrukcii a ich využitie je z tohto
dôvodu obmedzené
b) 50% pre občanov v hmotnej núdzi
c) 50% pre držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím
d) 50% pre držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu
e) 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
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eurá
nebude vyrubovať ani vyberať.

1.
a)
b)
2.

§11
Platenie dane
Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to :
splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
splátka do 30.08.2009.
Ak daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe
nepresahuje 1659,69 eur a právnickej osobe 6638,78
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.

Varínčan
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§13
Sadzba a platenie dane

§15
Základ dane

Sadzbu dane určuje obec nasledovne:
1. 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. 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
podnikania)
- spôsob nadobudnutia psa preukáže daňovník
kúpnou alebo darovacou zmluvou, iný spôsob nadobudnutia psa preukáže čestným prehlásením
- dátum nadobudnutia psa,
- 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 obdobia. Daň je možné
uhradiť:
- do pokladne obce,
- poštovou poukážkou,
- na účet obce vedený v SLSP, číslo účtu:
0423457993/0900, VS: 133001, KS: 0308.
6. 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 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
podnikania)
- spôsob zániku psa ( pri predaji a darovaní sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa nového vlastníka
psa, uhynutie psa preukáže daňovník čestným
prehlásením, utratenie psa preukáže potvrdením
od veterinárneho lekára)
- dátum zániku daňovej povinnosti

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je
výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

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 .

§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:

by,
- číslo občianskeho preukazu alebo pasu,
- deň príchodu a deň odchodu ubytovaného a počet
prenocovaní.
3. Mesačne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom poskytol ubytovanie, písomne zašle správcovi
dane hlásenie o počte osôb ubytovaných v danom
mesiaci , o počte prenocovaní a výpočet dane.
Vypočítanú daň do 10. dňa nasledujúceho mesiaca,
v ktorom poskytol ubytovanie odvedie do pokladne obce, poštovou poukážkou alebo na účet obce
vedený v SLSP, číslo účtu: 0423457993/0900, VS:
133006, KS: 0308.

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
umiestnenie stavebného zariadenia
umiestnenie predajného zariadenia
umiestnenie predajného zariadenia pri miestnych jarmokoch do 1 m2
do 10 m2
nad 10 m2
umiestnenie zariadenia cirkusu
umiestnenie lunaparku a iných atrakcií
umiestnenie skládky tuhých palív
umiestnenie skládky materiálu
Trvalé parkovanie vozidla mimo 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.1 tohto VZN) správcovi
dane:
- u fyz. osoby: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo,
- u právnickej osoby: obchodné meno, IČO a sídlo
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 - do pokladne obce, poštovou poukážkou
alebo na účet obce vedený v SLSP, číslo účtu:
0423457993/0900, VS: 133012, KS: 0308, špecifický
symbol: číslo platobného výmeru.
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 0,34 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 viesť preukaznú evidenciu
o ubytovaných osobách v „knihe ubytovaných“,
ktorá obsahuje:
- meno, priezvisko , úplná adresa ubytovanej oso-

0,07
0,07
0,07
1,70
3,40
10,00
0,07
0,20
0,20
0,40
0,07
0,40
0,20

eura/m2/deň
eura /m2/deň
eura /m2/deň
eura /deň
eura /deň
eura /deň
eura /m2/deň
eura /m2/deň
eura /m2/ za 2.,3. deň
eura /m2/ za ďalšie dni
eura /m2/1. týždeň
eura /m2/ďalšie dni
eura /m2/deň

4. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa
ubytuje v ubytovacom zariadení doklad, v ktorom
vyznačí daňovníka, počet osôb, počet prenocovaní,
dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté.
5. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane
na požiadanie pri kontrole knihu ubytovaných
a účtovné doklady preukazujúce úhradu dane
ubytovanými osobami.
6. Ak nastane zmena v daňovej povinnosti alebo táto
povinnosť zanikne, je daňovník povinný nové
skutočnosti oznámiť Obecnému úradu vo Varíne
do 15 dní odo dňa ich vzniku.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§21
Základ dane
Základom dane je počet automatov.
§22
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny
rok je 40,00 eur.
§23
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť údaje
o daňovníkovi (u fyz. osoby: meno, priezvisko,
titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, IČO,
DIČ, u právnickej osoby: obchodné meno, IČO,
DIČ a sídlo podnikania) a vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti . V oznámení uvedie spôsob označenia
predajných automatov a ich lokalizáciu.
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 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.
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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 údaje o daňovníkovi (u fyz. osoby: meno, priezvisko, titul,
adresa trvalého pobytu, rodné číslo, u právnickej
osoby: obchodné meno, IČO a sídlo podnikania) a
vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti. V oznámení uvedie
spôsob označenia nevýherných hracích prístrojov
a ich lokalizáciu.
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 na viditeľnom mieste štítkom, na ktorom
sú nasledovné údaje:
- názov nevýherného hracieho prístroja
- obchodné meno, sídlo prevádzkovateľa a IČO
- dátum začatia prevádzky
- 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
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§27
Predmet poplatku
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 a 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 trávnatý 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. Poplatok platí:
- vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ
nehnuteľnosti
- správca, ak je vlastníkom štát, VÚC alebo obec
(ďalej len platiteľ),
- Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť,
že poplatok obci odvedie priamo poplatník. Za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
3. 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.
4. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá
za iného plní povinnosti poplatníka, povinná
oznámiť obci.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým
nastane skutočnosť uvedená v hore uvedených
odsekoch.
6.
§29
Určené obdobie
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.
§30
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby , právnické
osoby a podnikateľov, kde nie je zavedený množstvový zber je 0,0400 eur za osobu a kalendárny deň
(14,60 eur/rok).
2. 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.
3. Pri prekročení počtu zberných nádob stanovených
v bode 2.) správca poplatku vyfakturuje poplatníkovi náklady za odvoz komunálneho odpadu
za každú prevyšujúcu zbernú nádobu v sadzbe
uvedenej v bode 4.
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:
- 0,0248 eura/l odpadu pre KUKA nádobu s objemom 110 l a 120 l , ktorá je v osobnom vlastníctve;
ak 110 l alebo 120 l nádoba nie je v osobnom vlastníctve, k vyúčtovaniu sa pripočíta opotrebenie vo
výške 0,0418 eura na 1 deň
- 0,0165 eura/l odpadu pre 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 1 deň
- 0,0124 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
0,2136eura na 1 deň.

§31
Určenie poplatku
1. 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 § 30, odst.2. ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, 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.
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov
v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich
na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré
majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
vynásobený koeficientom, ktorý obec Varín ustanovuje hodnotou 1, a
b) priemerného počtu osôb alebo miest:
b.1) hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období,
ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb
sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b.2) miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak
ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné,
kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa
u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa
produkcie komunálnych odpadov v určenom
období priemerný počet podľa bodu b1).
§32
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
1. Poplatok pre fyzické osoby bude vyrubený platobným výmerom a splatný do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru. Poplatník je povinný zaplatiť
poplatok za určené obdobie, ktorým je kalendárny
rok – do pokladne obce, poštovou poukážkou
alebo na účet obce vedený v SLSP, číslo účtu:
0423457993/0900, VS: 133013, KS: 0308, špecifický
symbol: číslo platobného výmeru.
2. Poplatok pre právnické osoby a podnikateľov a prevyšujúce zberné nádoby fyzických osôb stanovené
v § 30, odst.2. je splatný do 14 dní od fakturácie.
3. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť
pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo
dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60
dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré
bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť
preplatok nižší ako 3,32 eur.
§33
Ohlasovacia povinnosť
1. Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady je rozhodujúci stav
k 01.01. príslušného kalendárneho roka. Všetky
zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník
povinný nahlásiť Obecnému úradu vo Varíne
najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
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2. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok,
v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov ohlásiť obci
a) ak je poplatníkom fyzická osoba svoje meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje)
b) ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ: názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO, DIČ)
c) identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosť poplatníka
d) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje. Ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku, aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie
poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
§34
Oslobodenie a zníženie poplatku
1. Obec odpustí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
základe písomnej žiadosti fyzickej osobe za obdobie, za ktoré poplatník obci
hodnoverným dokladom preukáže :
- že sa v určenom období dlhodobo (minimálne 90 dní neprerušene) zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí – predloží obci nasledovné doklady: pracovné
povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie
o zamestnaní apod., v prípade nejasných dokladov je potrebný ich preklad do
slovenského jazyka
- vo viacdetných rodinách piatemu a ďalšiemu školopovinnému dieťaťu (aj študentovi SŚ alebo VŠ denného štúdia) – dokladovať potvrdením o návšteve školy
- že bol umiestnený v sociálnom zariadení mimo obce.
2. Obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za kalendárny rok o 60% každému žiakovi a študentovi SŠ alebo VŠ denného štúdia na
základe predloženia nasledovných dokladov súčasne:
- písomnej žiadosti,
- potvrdenia o návšteve školy,
- potvrdenia o prechodnom pobyte v mieste školy mimo územia obce Varín, okrem
žiakov a študentov končiacich ročníkov denného štúdia, kde bude poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady znížený o 60% len za školou
potvrdené obdobie.
DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 bolo zverejnené dňa 1.12.2008.
Do dňa 15.12. 2008 voči nemu neboli zo strany občanov a organizácií vznesené
žiadne písomné pripomienky a námietky a Obecné zastupiteľstvo VZN č. 6/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 dňa 15.12.2008 schválilo. VZN č. 6/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 nadobudne účinnosť dňa 1.1.2009.
2. Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č.4/2007 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2008 schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2007 vo Varíne dňa
14.12.2007.
Vo Varíne, dňa 15.12.2008
Ing. Karol S t r á s k y starosta obce
Príloha č. 1 k zákonu č.582/2004 Z.z. v znení zákona č. 465/2008 Z.z.
hodnota pozemPozemok
ku v eurách / m2
Orná pôda, chmeľnice, vinice,
0,2353
ovocné sady
Trvalé trávne porasty
0,0361
Príloha č.2 k zákonu č.582/2004 Z.z. v znení zákona č. 465/2008 Z.z.
hodnota pozemPozemok
ku v eurách / m2
Záhrady
1,85
Zastavané plochy a nádvoria
1,85
Stavebné pozemky
18,58
Ostatné plochy okrem stavebných
1,85
pozemkov
Príloha č.1 k VZN č.6/2008
k stiahnutiu na www.varin.sk

Všeobecne záväzné
nariadenie č.5/2008
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Varín č. 5/2008
o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole vo Varíne
Obecné zastupiteľstvo obce Varín na základe ustanovenia §6 ods.1 a ustanovenia §11
ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a na základe ustanovenia §20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Obec je zriaďovateľom základnej školy: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R, Štefánika 432, 013 03 Varín
Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a
v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami podľa
školského zákona ak tento zákon neustanovuje inak.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Čl. 2
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa §20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej
len zápis).
Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,
v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú
základnú školu.
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po
dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť podľa §19
ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Čl. 3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky
Zápis dieťaťa sa koná v čase od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Miesto a čas zápisu zverejní zriaďovateľ prostredníctvom miestneho rozhlasu, svojej
internetovej stránky a oznamom v materskej škole a základnej škole minimálne 14
dní pred termínom zápisu.
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
Čl. 4
Sankcia
V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa a plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku podľa §37 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, za ktorý je možné uložiť pokutu do 10 000,-Sk. (331,93 €)
Čl. 5
Záverečné ustanovenie
VZN č. 5/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole vo Varíne bolo zverejnené dňa 05.11.2008. Do dňa
20.11. 2008 voči nemu neboli zo strany občanov a organizácií vznesené žiadne
pripomienky a námietky a Obecné zastupiteľstvo VZN č. 5/2008 o určení miesta a
času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole vo
Varíne dňa 27.11.2008 schválilo. VZN č. 5/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole vo Varíne nadobudne
účinnosť dňa 12.12.2008.
Vo Varíne, dňa 27.11.2008
Ing. Karol S t r á s k y, starosta obce
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KO mimoriadny - 7.1. 2009 a 15. 4. 2009

OBJEMNÝ ODPAD, ŠATSTVO

drobný stavebný odpad (DSO)bude odvážaný podľa potreby odvozu plných kontajnerov (DSO = max. do 1 m3 / 1 osoba / rok)

1

1

1

JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
Legenda:

KOMUNÁLNY ODPAD (KO)

NEBEZPEČNÝ ODPAD - žiarivky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia

J

biologický odpad bude odvážaný podľa požiadaviek občanov na pristavenie traktorovej vlečky

SKLO, PLASTY
vývoz 1. štvrtok v mesiaci

J

papier a lepenka(t. j. kartóny) - zhodnocovanie zabezpečené cez výkupňu zberných surovín - Zberné suroviny a.s., Pod Vajánkom, Varín

batérie a akumulátory, opotrebované pneumatiky
rozpúšťadlá, kyseliny, oleje, tuky

J

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Štvrtok 5. február

16.00 MKS

Fašiangový program pre dôchodcov
Spoločenské posedenie s kultúrnym programom
Srdečne pozývame všetkých seniorov

Sobota 7. február

14.00 MKS

Detský diskokarneval

Diskotéka v maskách s ocenením

Piatok 20. február

20.00 MKS

Novinky v knižnici
BESEDA
SO SPISOVATEĽKOU
Krátko pred minuloročnými Vianocami, v stredu 10. decembra, mali čitatelia knižnice možnosť stretnúť sa so spisovateľkou, ktorej knihy sa aj u nich tešia veľkej obľube.
Mnohí túto možnosť využili a zúčastnili sa besedy s Helenou Bokovou. Autorka debutovala románom „Šťastie, vráť
sa k nám“. Po úspechu prvotiny jej vyšli ďalšie rovnako
úspešné romány „Len hory nesklamú“, „Aj muži vedia
odpúšťať“ a „Veľké a malé tajomstvá“.
Po krátkom úvode spisovateľka porozprávala o písaní, ďalších nápadoch, prežitých skúsenostiach, plánoch. Prečítala
úryvok z najnovšieho románu „Veľké a malé tajomstvá“.
Spomenula, že jej cieľom je písať knihy o bežných ľuďoch,
každodennom živote, skutočných vzťahoch a problémoch
v slovenských rodinách. Svojimi knihami chce osloviť
aj mladú generáciu prezentovaním reálnych životných
príbehov.
Touto návštevou sa pamätná kniha obce obohatila o ďalší
vzácny zápis.

13. varínsky ples

Hrá hudobná skupina Kortina, kultúrny program
Objednávky vstupeniek: MKS 041/ 569 21 13

Milý Bože,

dnes sa mi zatiaľ darí.

Ešte som neklebetila,
nestratila sebaovládanie,
nebola som mrzutá,
nevraživá, sebecká ani
bezohľadná.
Ešte som nefrflala
nesťažovala sa a ani
čokoládu som si nedala.
Donca ani kreditku som
ešte navytiahla.

Ale asi za minútu vyleziem s postele a potom
budem naozaj potrebovať tvoju pomoc ...

Inzercia
Predám veľmi zachovalý hlboký detský kočík tmavomodrej farby. (Možnosť úpravy na kočík športový.)

Cena dohodou. Info: 0907 825 787

Prosíme čitateľov
o vrátenie kníh za rok 2005
Sauer P., Varín 654
Gáborová M., varín 441
Šugár J., Varín 438
Staník J., Varín 861
Tichý M., Varín 900
Halušková J., Varín 460
Kubičková M., Varín806
Vajda J., Varín 878
Bačinská D., Varín 496
Sauerová M., Varín 564
Trogová G., Varín 559
Trogová I., Varín 559
Mičová A., Varín 65
Holčušová A., Varín 268
Švejdík T., Varín 286
Cigániková S., Varín 354
Urmínová M., Varín 627

3 knihy
2 knihy
3 knihy
3 knihy
1 kniha
7 kníh
1 kniha
14 kníh
11 kníh
4 knihy
4 knihy
6 kníh
2 knihy
4 knihy
1 kniha
1 kniha
4 knihy

Halušková M., Varín 460 2 knihy
Dávidík A., Varín 887 1 kniha
Lovásová I., Varín 253
7 kníh
Zbyňovská m., Varín 288 3 knihy
Cigánik R., Varín 354
5 kníh
Majerčíková M., Varín 3762 knihy
Sušienka M., Varín 631 1 kniha
Rendeková M., Varín 683 3 knihy
Zaňová M., Varín 442
1 kniha
Fáblová A., Varín 461 3 knihy
Poláková T., Varín 
1 kniha
Jánošík M. , Varín 
1 kniha
Pinčeková M., Varín 442 1 kniha
Žigmundová A., D.Tižina1 kniha
Staňová J., Varín 314
4 knihy
Belová D., Belá
1 kniha
Hurtová M., Varín 720  1 kniha

Poplatok za upomienku 1 €

Poplatky v knižnici
Zápisné na rok 2009: dospelí 1,00 €
Výpožička časopisov: Burda 0,20 €
Upomienka: 		
1,00 €

deti
0,50 €
ostatné 0,05 €
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Tajnička z čísla 10-11 2008 znela:
....“Stačila mi prišiť na vestu .gombík.“
3,30 € vyhráva pán Róbert Androvič, Pod Vajánkom, Varín
Pomôcky:
Amri,emšer,el, Praštia (expr.) Starogrécky
sochár
Mitú, Sack, in,
Burke, Leon, IR

Ryžová pálenka

Policajt zastaví auto, ktoré šoféruje staršia blondínka. „Prekročili ste päťdesiatku!“ spustí na ňu.
„Ale to je nezmysel,“ bráni sa blondínka,...

Živočíšny tuk

(záver je v tajničke krížovky)
3. časť
tajničky

Tropická
rastlina

Mena Macaa

Austrálsky
pštros

V, vo (lek.)

Posielal (bás.)
Náuka o
morálke
Ženské meno

Čínska droga
Popevok

Bola vo vare
4. časť
tajničky

Izraelský kráľ

Kritizovanie
Avalisti
Rumunský
gazík
Nemecká
sopranistka

Druh palmy

Rímskych 950

Stĺkli

Vodný vták
Skratka
poručíka
Okrasná
rastlina

Pozývala (kniž.)

Firemná
skratka

Meno Oľgy
Strach

Západočeské
mesto

Porozbíjal

Poľské vlákno

Vlastni
Mesto v
Kolumbii
Druh polyamid.
tkaniny

Mierila na terč

Japonský boh
zeme

Lákaním získa

Zakaľovali

Mužské meno
Stupeň vrchné- Druh kukučky
ho oddelenia
1. časť
kriedy
tajničky

Rieka v
Španielsku

Sicílska sopka

Udieraj

Novozélandský
pštrosovitý
vták
Zašívaj

6. časť
tajničky

Dojnica

Mládza

♣

Zn. dlhohrajúcej platne
Vzácna tropická
živica

Zlé počasie

Babylonská
bohyňa zeme

Postavila sa

♣

Maďarský
Antická
operný
skladateľ nádobka na olej

2. časť
tajničky

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Vnútri

Hrdina (zastar.) MPZ áut Iránu

Druh borovice

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. marca 2009
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

Vskutku

Mechanický
hnací stroj

Rieka v
Austrálii
Škriepka
(zastar.)

Austrálsky
strom
Druh netopierov

Podmienková
spojka

Venezuelský
básnik

Patriaci Elovi

Indická
tanečnica

Krídlo (odb.)
Kým
Arabský člen

Rozum

Tu máš

Slonovina

5. časť
tajničky

Druh rastlinného tuku

Meno nórskych
kráľov

Írska bohyňa
blahobytu

- Mesačný spravodaj o živote Varína
Zodpovedná redaktorka: Katarína Schmidtová. Adresa redakcie: MKS Varín, PSČ 013 03, tel.: 569 21 13. Redakčná uzávierka
vždy do 18. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 500 kusov, registrované okresným úradom v Žiline pod číslom 3/94
Február 2009	Cena 0,33 € / 10,- Sk

