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12 - 1/2010

MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xVi w číslo 171 w terra varna 1254

Na Vianoce Ježiš narodil sa nám malý. V jasličkách leží chudobný a nahý. Ohrejme ho našou
láskou, odejme dobrými skutkami, aby sa aj
celý svet stal lepším spolu s nami. On sa nám
za to bohato odvďačí, v novom roku zdravie,
šťastie a pokoj nám dožičí.
redakcia Varínčana
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r Uznesenie obecného zastupiteľstva
r Doplnok VZN
r Privítali sme najmenších
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Uznesenie č. 22/2009

z riadneho 22. (dvadsiateho druhého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 5.11.2009 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
Marian Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Juraj Kurnocík
Ferdinand Lopušan
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Ing. Vladimír Štefánik
Janka Zaparaníková

prítomnosť
P 27/29
P 28/29
P 29/29
P 27/29
O 28/29
P 20/25
P 19/22
P 28/29
O 21/29
P 25/29
O 27/29
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1.
1.1

Schvaľuje
Program riadneho 22. (dvadsiateho
prvého) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za / proti / zdržali sa / neprítomní
6/0/0/5
1.2 Overovateľov zápisnice – p. Metod
Bukovinský, p. Štefan Noga.
Hlasovanie č.2: 6 / 0 / 0 / 5
1.3 Návrh dodatku číslo 2 k VZN Obce číslo
4/2008
Hlasovanie č.3: 6 / 0 / 0 / 5
1.4 Delegovaných zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy v zložení: starosta
obce Varín, prednosta obecného úrad
Varín, správca farnosti Varín, poslankyňa Janka Zaparaníková.
Hlasovanie č.4: 6 / 0 / 0 / 5
1.5 Delegovaných zástupcov za zriaďovateľa do rady CVČ v zložení: starosta obce
Varín, prednosta obecného úradu Varín,
kaplán farnosti Varín a Martin Boka.
Hlasovanie č.5: 6 / 0 / 0 / 5
1.6 Výchovný program Centra voľného
času.
Hlasovanie č.6: 6 / 0 / 0 / 5
1.7 Príspevok p. Vojtovi Brezánimu, ktorý
bude použitý na uhradenie časti dlžnej
čiastky voči obci Varín. Príspevok sa
udeľuje s podmienkou, že p. Vojtech
Brezáni predloží návrh akým spôsobom
chce splatiť obci Varín, ostatnú dlžnú
čiastku.
Hlasovanie č.8: 5 / 1 / 0 / 5
1.8 Príspevok p. Janke Konštiakovej, vdove
po Stanislavovi Konštiankovi vo výške
165,97 euro.
Hlasovanie č.9: 6 / 0 / 0 / 5
1.9 Príspevok p. Mgr. Zuzane Michaľakovej, z dôvodu získania bronzovej
Jánskeho plakety príspevok vo výške
50 euro.
Hlasovanie č.10: 5 / 1 / 0 / 5
1.10 Zriadenie záložného práva v prospech
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Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky na nehnuteľnosť:
22. Bytov, spoločných priestorov a spoločného zariadenia, vchod 6A a 6B, 1.,
2., 3., 4., nadzemne podlažie, čísla bytov
1-B1, 2-A1, 3-A2, 4-E2, 5-A2, 6-A3, 7-E3,
8-A3, 9-A4, 10-E4, 11-A4, 12-C1, 13-D1,
14-G2, 15-J2, 16-H2, 17-G3, 18-J3, 19-H3,
20-G4, 21-J4, 22-H4 v stave bytového
domu, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Varín na parcele číslo:
C-KN 2151/264 o výmere501 m2, a na
parcele č. C-KN 2151/349 o výmere
66m 2 zastavané plochy a nádvoria,
súpisne číslo 2101 zapísanú na liste
vlastníctva č. 3264, ktorých výlučným
vlastníkom je záložca v podiely 1/1,
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
142644/142644.
Hlasovanie č.11: 7 / 0 / 0 / 4
1.11 Žiadosť o odpustenie stočného pre bytový dom na adrese Antona Bernoláka
831/18, Varín v množstve 506m2 , ktoré
nebolo vypustené do kanalizácie, ale z
dôvodu poruchy na vodovode uniklo
do zeme.
Hlasovanie č.12: 7 / 0 / 0 / 4
2.
2.1

Neschvaľuje
Sociálnu výpomoc p. Beate Cigánikovej,
ktorú žiadala pre seba, svoje 3 nezaopatrene deti a manžela vo výške 33,20 eur
na osobu/166 eur pre 5 osôb.
Hlasovanie č.7:0 / 2 / 4 / 5

3. Berie na vedomie
3.1. Informáciu starostu obce o pokračovaní
realizácie priemyselného parku.
3.2. Informáciu starostu obce o riešení havárie kanalizácie v objekte Materskej
škôlky.
3.3. Informáciu starostu obce o prácach
na zateplení budovy Centra voľného
času.

3.4. Informáciu o postupe príprav projektu
dopravnej situácie na námestí.
3.5. Informáciu o postupe rekonštrukcie
budovy Obecného úradu.
3.6. Informáciu o projekte s fondov EU –
regenerácia sídiel
3.7. Informáciu o postupe realizácie inžinierskych sieti na IBV Záhumnie.
3.8. Informáciu o stave vybudovania kanalizačných šácht na železničnej ulici.
3.9. Informáciu o rekonštrukcii kaplnky
3.10. Oznámenie otváracích hodín predajne
Textil a obuv, Jozefa Martinčeka 131/4,
013 03 Varín, podanej Dung Vu Dingom.
3.11. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 538
a 540 podanej p. Vladimírom Barčíkom
a manželkou Ing. Danielov Barčíkovou.
3.12. Vrátenie faktúry firmou Riastav, z dôvodu neuznania reklamácie prasknutých
priečok v 21. bytovom dome na ulici
Jozefa Martinčeka 130/6.
3.13. Informácia o návrhu Miestneho odboru
Matice slovenskej do rozpočtu obce na
rok 2010.
3.14. Žiadosť o vyradenie majetku na Chate
Fatranka podanom prevádzkovateľom
pánom Kekelym.
3.15. Informáciu o uskutočnení odchytu túlavých psov na územi obce.
3.16. Informáciu o možnosti realizácie kamerového systému.
4. Ukladá
4.1 Overiť kvalitu signálu v káblovej televízií
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
4.2 Zabezpečiť fotodokumentáciu k žiadosti
o kúpu pozemku p. Talafu Petra. Na
fotodokumentácií by malo byť vidieť
prístup k rieke, trafostanicu a plánovanú cyklotrasu
Zodpovedný: stavebná komisia termín: najbližšie OZ
4.3 Uverejniť na stránke obce kontakty na
poslancov Obecného zastupiteľstva.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
4.4 Upozorniť podnikateľov na znečisťovanie verejného priestranstva vykladaním
rôznych obalov pred predajne.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
4.5 Preveriť možnosť vykonávania kominárskych prác a oznámiť to prostredníctvom miestneho rozhlasu a na stránke
obce.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
Ľubor Panáček prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky starosta obce
Overovatelia: p. Metod Bukovinský,
p. Štefan Noga
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Vážení spoluobčania

Opäť prichádzajú Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána, sviatky rodiny,
sviatky pokoja, sviatky – počas ktorých sme si všetci akýsi bližší....
...Rozlúčime sa so starým rokom, pripijeme si perlivým šampanským a privítame rok nový...
Niektorí z nás oslavujú prelom rokov v kruhu svojich najbližších, iní
sa snažia privítať nový rok v prúde osláv a zábavy...
Hneď v prvý deň tohto nového, ešte nepopísaného roka, si pripomíname
aj Deň vzniku našej Slovenskej republiky, ktorá prešla zložitým politickým
a ekonomickým vývojom.
Milí spoluobčania.
Rok 2009 bol rokom ťažkým, ale aj úspešným. Úspešným bol v tom, že
sa nám podarilo zahájiť a realizovať niektoré investičné projekty. Boli to
predovšetkým projekty spolufinancované obcou a európskymi fondmi. Toto
bol aj dôvod prečo sme sa sústredili hlavne na tieto výzvy. Výzvy sa dotýkali
viacerých oblastí. Zároveň to bola možnosť ako dostať do obce financie. Bez
týchto úspešných projektov a financií z eurofondov by obec nebola schopná
práce realizovať v takom krátkom časovom období a v takom rozsahu. Máme
rozpracované aj ďalšie projekty a odpovede na niektoré z nich, že boli úspešné.
Tieto chceme realizovať v nasledujúcom roku 2010 a v ďalších rokoch. Okrem
týchto projektov sme zabezpečovali plynulý chod úradu a všetky služby vyplývajúce z povinnosti plnenia Zákona o obecnom zriadení.
Chcem sa poďakovať všetkým vám, spoluobčanom, priateľom, organizáciám, správcovi farnosti za spoluprácu.
Vážení spoluobčania.
Na záver vyslovujem želanie:
Zachovajme si slávnostné chvíle z Vianočných a Novoročných sviatkov
po celý rok, vážme si jeden druhého, svoju obec, zachovajme si úctu jeden
k druhému.
K tomu Vám všetkým želám osobne veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho
požehnania, veľa trpezlivosti pri riešení osobných problémov a pri každodennej práci.
Šťastný a úspešný nový rok !
Ing. Karol Strásky
starosta obce

Blahoželáme

18.novembra oslávili naši rodičia
Ján a Eva Paškovci 37. výročie sobáša.
Srdečne im blahoželajú a ďakujú za lásku
a starostlivosť
dcéry: Evka, Mária s Jánom, Janka s Vendelínom, Andrea s Petrom; synovia: Mirko, Ján
s Katarínou, Andrej s Martinou; vnučky: Mária s priateľom, Petrom,
Lucia, Janka, Dominika, Kristína, Zuzana, Michaela a Katarína; vnuci:
Lukáš, Maximilián - Tomáš, Samuel, Sebastián, Michal; pravnuk Peťko;
a najmladšia dcéra Lenka

***

21. decembra oslavuje môj syn Lukáš Melo
svoje 15. narodeniny.
A opäť nastal deň v roku jediný, keď budeš sláviť
svoje narodeniny. Preto Ti prajeme stoj čo stoj, aby
Tvoj život krásny bol a hodne lásky v ňom, nech
ruže sypú sa Ti, nech každá hojná túžba splní sa Ti,
nech nepoznáš lásky klam, to všetko Ti prajeme k 15.

narodeninám!
mama, brat Maximilián – Tomáš, starká a starký, teta Lenka, ujo Miro

***
Spomienka

10. novembra sme si pripomenuli 97. nedožité
narodeniny nášho otca, starého otca
Ondreja Paška.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím,
spomienku.
deti s rodinami

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:

Ella Mikolajová
Šimon Zákopčan
Jakub Repáň
Matej Vajda
Christian Groma

23.10.2009
31.10.2009
3.11.2009
4.11.2009
9.11.2009

Marek Kučerák
Veronika Ovečková
Natália Bieliková
Tomáš Zelník

10.11.2009
11.11.2009
16.11.2009
16.11.2009

„Buďte šťastné, deti!
Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Kristína Gulčiková a Stanislav Andrisík 21.11.2009
Marianna Chrapčíková a   Pavol Verčík  28.11.2009
„Nezabudnite si stále znova a znova
dávať svoje srdce jeden druhému.“

Naši jubilanti:
v decembri narodeniny oslavujú:
pani Štefánia Kubalová 86. pani Štefánia Sobolová 73.
pani Veronika Macáková  86. pani Sidónia Hýllová 72.
pani Helena Vlkolačková  84. Okrúhle narodeniny oslavujú:
pán Ján Zelina
83. 85-te pani Anna Hrivová
pani Helena Boková 
81.
pani Margita Marčeková
pán Silvester Chovan 
76. 80-te pani Helena Kubíková
pani Viktória Novosadová 74. 75-te pán Viktor Repáň
v januári narodeniny oslavujú:
pani Alžbeta Talafová
93. pani Jolana Androvičová 72.
pán František Pavlíček 87. pani Alojzia Garčalová 72.
pani Margita Talafová
83. pani Antónia Mravcová 72.
pani Mária Korenčiaková 78. pán Marcel Hodoň
71.
pán Jozef Bobáň
78. pán Blažej Valík
71.
pán Ladislav Solár
77. Okrúhle narodeniny oslavujú:
pani Irena Chalupjanská 77. 85-te pani Mária Cvachová
pani Agneša Hliníková 76. 80-te pani Margita Surovcová
pani Matilda Ondrejková 76.
pán Jozef Fujko
pani Pavlína Cvachová 73. 75-te pán František Kapasný
pani Emília Púčiková
73.
pán Rudolf Cvacho
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

„Všetko dobré k Vášmu sviatku, prijmite naše želanie, nech Vám šťastie,
zdravie, láska nablízku vždy zostane!“

Odišli do večnosti:
pán Kamil Jánošík
pani Emília Boková
pán Juraj Piatnica

* 20.1.1947
* 29.6.1931
* 24.4.1938

U4.11.2009
U16.11.2009
U20.11.2009

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Slávnosť uvítania do života
Rady Varínčanov rozšírili najmenší, ktorých sme v pondelok 23. novembra
symbolicky privítali medzi nami.

Michal Lovás
Jakub Hypš
Patrik Bohačiak
Naďa Kalašová
Vivien Melová
Matej Daniš
Artur Cíbik
Nikola Kútniková

Stella Chobotová
Terézia Lopušanová
Pavla Okruhlicová
Ivona Takáčová
Matias Kvašňovský
Samanta Podhorská
Timotej Paňák
Laura Davidíková

Poďakovanie
jubilujúcim
spoluobčanom
Všetci Varínčania, ktorí v 2. polroku tohto

Lujza Zimenová
Filip Trnka
Petronela Willigerová
Alžbeta Adamčíková
Barbora Vraňáková
Ella Mikolajová
Šimon Zákopčan

roka slávili svoje okrúhle 70., 80., 90. narodeniny sa v utorok 24. novembra stretli v obradnej
sieni. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy
obce, vinšoch a poďakovaní za všetko čo dosiaľ
urobili pre svoju rodinu, obec a celú spoločnosť si v dužnej debate pospomínali na mnohé
zážitky zo školských lavíc, z práce, z minulosti

Varína....
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a do ďalších rokov im prajeme pevné zdravie,
veľa radosti v kruhu najbližších, pokoj v srdci,
mnoho lásky a pochopenia.

Jožko Púčik a Čaj u pána senátora
V nedeľu 8. novembra 2009 sa v kinosále vo Varíne uskutočnilo
divadelné predstavenie Jožko Púčik a Čaj u pána senátora na
námet dvoch divadelných hier známeho slovenského dramatika
Ivana Stodolu. Hru naštudovali študenti žilinského Gymnázia sv.
Františka z Assisi.
Takmer dvojhodinové predstavenie bolo plné humorných situácií,

no i hlbokých myšlienok, o ktorých treba uvažovať a poučiť sa
z nich. Hra v nás zanechala krásne pocity.
Ako neskôr uviedli i samotní mladí herci, hrať vo Varíne je vždy
veľkým zážitkom i pre skutočne chápavé, kultúrne a vďačné publikum. A veľmi radi by k nám zavítali i o rok s novým predstavením.
Bolo by v poradí už štvrté.

Varínčan
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VŠEOBECNE záväzné NARIADENIE OBCE VARÍN č. 6/2009
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA KALENDÁRNY ROK 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

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 2010 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 v m2
a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č. 582/2004 Z.z v znení
neskorších predpisov.
2. Správca dane ustanovuje na území obce
Varín hodnotu pozemku, ktorou sa
pri výpočte základu dane z pozemkov
násobí výmera pozemku v m2 za
a. lesné pozemky na ktorých sú hospodár-

ske lesy vo výške 0,14 eura/ /m2
b. rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo
výške 0,14 eura/ /m2
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky záhrady, zastavané plochy a
nádvoria, stavebné pozemky a ostatné
plochy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej
v prílohe č.2 zákona č. 582/2004 Z.z
v znení neskorších predpisov.

Daň z bytov
§8
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov na území obce
Varín je 0,070 eura za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru v bytovom dome.

Spoločné ustanovenia
pre daň z nehnuteľností
§9
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane
z pozemkov sú oslobodené:
§6
a. pozemky verejne prístupných parkov,
Sadzba dane
priestorov a športovísk,
Správca dane pre všetky pozemky na
b. pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania
území obce Varín určuje ročnú sadzbu
v hmotnej núdzi a tieto pozemky slúžia
dane vo výške:
výhradne na ich osobnú potrebu,
Ročná
c. pozemky na ktorých sú cintoríny.
Pozemok
sadzba
2. Správca dane poskytuje zníženie dane
dane
z pozemkov vo výške:50 % pre pozemky
Orná pôda, chmeľnice, vinice, 0,80 %
(orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
ovocné sady
sady, trvalé trávne porasty, záhrady,
Trvalé trávne porasty
1,00 %
zastavané plochy a nádvoria, ostatné
Záhrady
0,55 %
plochy), ktorých vlastníkmi sú občania
Lesné pozemky, na ktorých
0,25
%
sú hospodárske lesy
starší ako 62 rokov a tieto pozemky slúRybníky s chovom rýb a osžia výhradne na ich osobnú potrebu,
tané hospodársky využívané 0,25 %
3. Správca dane poskytuje zníženie dane
vodné plochy
zo stavieb na bývanie a z bytov vo
Zastavané plochy a nádvoria 0,55 %
výške:
Stavebné pozemky
0,25 %
a. 50% pre občanov v hmotnej núdzi
Ostatné plochy okrem staveb- 0,55 %
b. 50% pre držiteľov preukazu občana s
ných pozemkov
ťažkým zdravotným postihnutím
c. 50% pre držiteľov preukazu občana
Daň zo stavieb
s ťažkým zdravotným postihnutím
§7
s potrebou sprievodcu
d. 50% pre prevažne alebo úplne bezvládSadzba dane
nych
1. Správca dane pre všetky stavby na
4. Daň zo skleníkov je znížená o 50 %, ak
území obce Varín, ktoré sú predmetom
sú vo vlastníctve fyzických osôb.
dane zo stavieb určuje ročnú sadzbu
5. Daň z garáží a nebytových priestorov
dane zo stavieb vo výške:
v bytových domoch slúžiacich ako garáž
je znížená o 50 %:
Sadzba
a. pre držiteľov preukazu
Druh stavby
dane euro
občana s ťažkým zdravot/ m2
ným postihnutím
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré
0,070
b. pre držiteľov preukazu
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
občana s ťažkým zdravotb) stavby na pôdohospodársku produkciu,
ným postihnutím s potreskleníky, stavby pre vodné hospodárstvo ,
bou sprievodcu
stavby využívané na skladovanie vlastnej
0,240

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené
mimo bytových domov
e) priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
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.

0,340
0,200

2,500

2,500
0,400

§10
Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje,
že daň nižšiu ako 3 eurá
nebude vyrubovať ani
vyberať.
§11
Platenie dane
1. Správca dane určuje, že
vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v troch rovnakých splátkach a to:
a.
1. splátka do 15
dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného

výmeru,
b. 2. splátka do 30.06.2010
c. 3. splátka do 30.09.2010
2. Ak daň z nehnuteľností vyrubená
fyzickej osobe nepresahuje 1500,00 eur
a právnickej osobe 5000,00 eur je splatná
naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti platobného výmeru.
DRUHÁ ČASŤ
Daň za psa
§12
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§13
Sadzba a platenie dane
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, ktorý máme vedený
v SLSP, číslo účtu: 0423457993/0900, VS:
číslo platobného výmeru, KS: 0558.
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
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potvrdením od veterinárneho lekára)
• dátum zániku daňovej povinnosti

5. Pre miestne trhovisko platí schválený
trhový poriadok.

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.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za ubytovanie
§18
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§15
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného
priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
§16
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného
priestranstva je určená za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň je určená nasledovne:
umiestnenie zariadenia slúžia- 0,07 €/m2/deň
ceho na poskytovanie služieb
umiestnenie stavebného
0,07 €/m2/deň
zariadenia
umiestnenie predajného
0,07 €/m2/deň
zariadenia
umiestnenie predajného zariadenia pri miestnych jarmokoch
za stánky ľudovej tvorivosti 2,00
€/deň
za ostatné predajné stánky 10,0
€/deň
2
od 1 do 10 m
za ostatné predajné stánky 20,0
€/deň
od10 do 20m2
za ostatné predajné stánky 1,5
€/m2
od 20m2
2
umiestnenie zariadenia cirkusu 0,20 €/m /deň
umiestnenie lunaparku a iných 0,50 €/m2/deň
atrakcií
umiestnenie skládky tuhých palív
druhý a tretí deň
0,20 €/m2/deň
ďalšie dni
0,40 €/m2/deň
umiestnenie skládky materiálu na verejnom
priestranstve
prvých 7 dní
0,07
€/m2
ďalšie dni
0,40 €/m2/deň
trvalé parkovanie vozidla mimo 0,20 €/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.1
tohto VZN)správcovi dane:
• u fyzickej 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, ktorý máme vedený
v SLSP, číslo účtu: 0423457993/0900, VS:
číslo platobného výmeru, KS: 0558.

§19
Sadzba dane
Sadzbu dane určila obec na 0,40 eura na
osobu a prenocovanie.

1.
2.
a.
b.
c.
3.

4.

5.

6.

§20
Evidencia a platenie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ
zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje.
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 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,
ktorý máme vedený v SLSP, číslo účtu:
0423457993/0900, VS: 133006, KS: 0558.
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.
Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na požiadanie pri kontrole
knihu ubytovaných a účtovné doklady
preukazujúce úhradu dane ubytovanými osobami.
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.
ŠIESTA ČASŤ
Daň za nevýherne 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 záhra-

b.

c.
2.
a.
b.
c.

3.

4.
5.

du, 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),
právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel
ako na podnikanie,
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania.
Platiteľom poplatku je:
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.
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.
Poplatková povinnosť vzniká dňom,
ktorým nastane skutočnosť uvedená
v hore uvedených odsekoch.

§29
Určené obdobie
Obdobím , za ktoré obec vyberá poplatok
je kalendárny rok.

1.

2.
•

•
•
3.

4.

•

§30
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku pre fyzické osoby,
kde nie je zavedený množstvový zber
je 0,0400 eur za osobu a kalendárny deň
(14,60 eur/rok).
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
vyfakturuje 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:
0,0248 eura/l odpadu pre KUKA nádobu s objemom 110 l a 120 l , ktorá je
v osobnom vlastníctve; ak 110 l a 120 l
nádoba nie je v osobnom vlastníctve,
k vyúčtovaniu sa pripočíta opotrebenie
vo výške 0,0418 eura na deň

Varínčan
• 0,0165 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
• 0,0124 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 0,2136
eura na deň.

1.
•

•

•

2.
a)

b)
•

§31
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 § 30, ods.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.
Ukazovateľ produkcie komunálnych
odpadov v určenom období je súčet:
priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený
o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý
alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom, ktorý Obec Varín ustanovuje
hodnotou 1
priemerného počtu osôb alebo miest:
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 a lebo ubytovacie služby;
do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú
osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý
alebo prechodný pobyt,
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• 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 b.1)
§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,
ktorý máme vedený v SLSP, číslo účtu:
0423457993/0900, VS: číslo platobného
výmeru, KS: 0558.
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 v tlačive Ohlasovacia povinnosť k vzniku
poplatkovej povinnosti.
2. Poplatník je povinný do jedného me-

Dodatok č.2
k všeobecne záväznému nariadeniu
obce Varín č. 4/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích
zariadení
Obecné zastupiteľstvo obce Varín v zmysle § 6 ods.
l zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskoršie vydaných predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým
sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a v zmysle výnosu z 26.novembra 2008
č.23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa výnos
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva
dodatok č.2 všeobecne záväzného nariadenia obce
Varín č.4/2008.
V článku II , odst. 4. sa pôvodný text

siaca 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
Obec odpustí alebo zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 dokladov
v cudzom jazyku je potrebný ich úradný preklad do slovenského jazyka
Obec odpustí alebo zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe písomnej žiadosti fyzickej
osobe za obdobie, za ktoré poplatník obci
hodnoverným dokladom preukáže do

Stravovanie detí a žiakov
stravníci 2 - 6 rokov (stravná jednotka - desiata, obed,
olovrant) 32,- Sk/strav.jednotku (1,06 €/ strav.jednotku)
stravníci 2 - 6 rokov v hmotnej núdzi (stravná jednotka
- desiata, obed, olovrant) 3,- Sk/strav.jednotku (0,09 €/
strav.jednotku)
stravníci 6 - 11 rokov (stravná jednotka – obed) 27,Sk/strav.jednotku (0,89 €/ strav.jednotku)
stravníci 11-15 rokov(stravná jednotka – obed) 29,- Sk/
strav.jednotku (0,96 €/ strav.jednotku)
stravníci v hmotnej núdzi (stravná jednotka – obed)
1,- Sk/strav.jednotku (0,03 €/ strav.jednotku)
mení nasledovne:
Stravovanie detí a žiakov
stravníci 2 - 6 rokov (stravná jednotka - desiata, obed, olovrant)
1,06 €/strav. jednotku (32,- Sk/strav.jednotku)
stravníci 2 - 6 rokov v hmotnej núdzi (stravná jednotka - desiata, obed, olovrant)
0,16 €/strav. jednotku (4,82 Sk/ strav.jednotku)
stravníci 6 - 11 rokov (stravná jednotka – obed)
0,90 €/strav. jednotku (27,11 Sk/strav.jednotku)
stravníci 11-15 rokov (stravná jednotka – obed)

-

31.01.2010:
• vo viacdetných rodinách piatemu
a ďalším deťom (aj študentovi SŠ alebo VŠ denného štúdia) – dokladovať
potvrdením o návšteve školy detí po
ukončení povinnej školskej dochádzky
• že bol umiestnený v sociálnom zariadení mimo obce
DEVIATA ČASŤ
Záverečne ustanovenia
Návrh VZN č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2010 bolo zverejnené dňa
27.11.2009 na pripomienkovanie občanmi.
Do dňa 14.12.2009 voči nemu neboli zo
strany občanov a organizácií vznesené písomné pripomienky a námietky a Obecné
zastupiteľstvo VZN č. 6/2009 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2010 dňa 14.12.2009 uznesením 23/2009 schválilo. VZN č. 6/2009 o
miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2010 nadobudne účinnosť dňa 1.1.2010.
Varín 14.12.2009
Ing. Karol Strásky starosta obce
Príloha č. 1 k zákonu č.582/2004 Z.z. v znení zákona č. 465/2008 Z.z.

Pozemok
Orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady
Trvalé trávne porasty

hodnota
v eurách/m2
0,2353
0,0361

Príloha č.2 k zákonu č.582/2004 Z.z. v znení
zákona č. 465/2008 Z.z.

Pozemok
Záhrady
Zastavané plochy
a nádvoria
Stavebné pozemky
Ostatné plochy okrem
stavebných pozemkov

hodnota
pozemku
v eurách/m2
1,85
1,85
18,58
1,85

0,96 €/strav. jednotku (29,- Sk/strav.jednotku)
stravníci v hmotnej núdzi (stravná jednotka
– obed) 0,03 €/strav. jednotku (1,- Sk/ strav.
jednotku)

Účinnosťou dodatku č.2 k VZN č. 4/2008 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích
zariadení sa zároveň ruší doplnok č.1 tohto VZN
č.4/2008.
Dodatok č.2 k VZN č. 4/2008 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení
bol zverejnený dňa 7.10.2009. Do dňa 21.10.2009 voči
nemu neboli zo strany občanov ani organizácií vznesené pripomienky a námietky a Obecné zastupiteľstvo
Dodatok č.2 k VZN č. 4/2008 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení
dňa 5.11.2009 schválilo. Dodatok č.2 k VZN č. 4/2008
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení nadobudne účinnosť dňa 1.1.2010.
Ing. Karol Strásky
starosta obce
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Vian
Tichá noc, svätá noc!
1. Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní, sám len
svätý bdie dôverný pár, stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní, nebesky ticho spí, sní.
2. Tichá noc, svätá noc! Anjeli zleteli, najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu!
3. Tichá noc, svätá noc! Nežná tvár, lásky žiar Božsky
rozsieva v jasličkách tam: bije záchranná hodina nám
v tvojom rodení, Boh Syn, Ježiško, Láska, Boh Syn!

Zastavme čas, keď polnoc žiari
a z našich tvárí
sa stratí zlo a klam,
keď každý z nás má teplo v duši
a skromne tuší,
že prišla Láska k nám.
Zastavme noc tichú a svätú,
Syn z neba je tu nie je to len sen?
Sen radosti o klbku šťastia
vo vlhkých jasliach,
že prišla Láska sem?
Keď zišiel Boh z tej výšky k nám
čo som ja, keď si namýšľam,
že nemôžem sa skloniť,
priznať svoje zblúdenie?
Syn Boží, vlož do môjho chcenia
čas prebudenia,
čas lásky k ostatným.
Nech táto noc nás celkom zmení
nech v odpustení
stretáme sa s ním.

Pásli ovce valasi pri betlehemskom salaši,
anjel sa im ukázal, do Betlehema ísť kázal:
Vstaňte hore a choďte, Pána Krista nájdete.
Nájdete ho v jasličkách ovitého v plienočkách.
Mária ho kolembá a Jozef mu tak spieva:
na husličkách ju, ju, ju a na gajdách du, du, du.
Nuž my teda pastieri, do Betlehema poďme,
pomaličky, potichučky, dieťatko nezobuďme.
Každý k nemu pekne kľakne a dôverne jemu riekne:
Vitaj, vitaj, kráľ náš.

Varínčan
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noce
Už je to tu , milé deti!
Už nám stromček v izbe svieti!
Vianoce sú v každom z nás,
nastal lásky, dobra čas.
Tomáško Williger

Na svietniku horeli sviečky.
Ticho okolo nich bolo také hlboké, že človek
mohol počuť ich rozhovor...

Keď sú Vianoce,
všetko sa trbliece.
Všetci sa radujú,
Ježiška vítajú.

Prvá sviečka povedala:
„Ja som Pokoj.“
„Svet je plný hnevu a bojov. Nikto nestojí
o to, aby som horela.“
O chvíľu plamienok Pokoja celkom zhasol.

Z oblakov sa sniežik sype,
je nám hej!
Zo stodoly sane berme
na náš breh!
Miško Matejčík

Druhá sviečka sa predstavila:
„Ja som Viera.“
„Nikto ma už nepotrebuje. Nemá význam,
aby som horela čo i len minútu.“
Práve vtedy zavial jemný vánok a zahasil
plamienok Viery.

3.B o Vianociach

Tretia sviečka sa smutne ozvala:
„Ja som Láska.“
„Ľudia nechápu, aká som dôležitá, preto
ma jednoducho odsunuli nabok. Dokonca
zabúdajú milovať tých, ktorí sú im najbližšie.“
Plamienok Lásky už nevládal horieť
a o chvíľu tiež zhasol.

Veselo si pospevujem
a pritom ich rozbaľujem.
V túto krásnu chvíľu
sme tu všetci spolu.
Lukáško Málik

Zrazu...
Do miestnosti vošlo dieťa a uvidelo tie tri
zhasnuté sviečky.
„Prečo nehoríte? Máte sa predsa spaľovať
až do konca.“
Dieťa sa od smútku rozplakalo.
Vtom sa ozvala štvrtá sviečka:
„Neboj sa!“
„Ja som Nádej.“
„Dokiaľ ja horím, môžeme znovu zapáliť
ostatné sviečky.“
Dieťa s rozžiarenými očami vzalo sviečku
Nádeje a zapálilo ňou všetky sviečky.
Najväčšia je Láska....
...ale plameň Nádeje by v našom živote
nemal zhasnúť nikdy!
S Nádejou môže každý z nás žiť s Pokojom,
s Vierou a Láskou.

Vianoce, Vianoce,
stromček sa ligoce.
Darčeky sú prichystané,
už sa veľmi teším na ne.

V decembri, v decembri
svet sa mrazom postriebri.
Každý potok, každú riečku
zaklial mrázik do rána,
všetky sánky tiahnu k briežku,
stromček doma rozváňa.
Najprv z tepla zaslzili
rozvoňané ihličky,
ale dýchali a žili.
Šťastím plačú jedličky.
                                     Simonka Hrušková

Vianoce sú, Vianoce sú!
Mama s ockom kapra nesú.
Dedko nám dá pekný stromček,
zavesím naň zlatý zvonček.
                                            Maťko Novosad

Už sa sniežik chumelí,
vianočný čas prišiel k nám.
Tešíme sa na Ježiška,
kedy príde ku nám zas.
Na stôl sme už prichystali
oplátky a med.
Sviečky sme už zapálili,
pokoj ľuďom zaželali.
Martinko  Cvacho
Vločky sa nám trblietajú na tvári,
len pár dní už chýba v kalendári.
Vetrík sa so snehom pohráva,
vianočný čas práve nastáva.
Keď sa doma stromček rozžiari,
všetci máme teplý úsmev na tvári.
Tešíme sa, celá rodina je spolu.
Sadáme si k slávnostne prestretému stolu.
                                                    Martinko Samec
Vianočný vinš:Aby ste zvládli predvianočný
zhon s ľahkosťou a v pohode, samotné vianočné
sviatky v radosti, láske a v pokoji, do nového
roka všetko len to najlepšie vám všetkým praje
Igorko Andel
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Škola informuje
Imatrikulácie
prvákov 2009
V živote každého žiaka je mnoho dôležitých
okamihov, ktoré ostávajú dlho v pamäti. Určite
sa nedá zabudnúť na prvé prekročenie školskej
brány a vstup do nového neznámeho sveta. Aj
tohtoroční prváci budú popri 2. septembri spomínať ešte na jeden dátum, a to na 4. december,
kedy boli slávnostne imatrikulovaní za žiakov
Základnej školy s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne.
Na organizovaní imatrikulačnej slávnosti sa
podieľali predovšetkým žiaci 9. ročníka, ktorí si
osobne zobrali pod patronát malých prváčikov.

Poďakovanie

Chceme touto cestou vyjadriť úprimné
poďakovanie pánovi Ivanovi Okruhlicovi, ktorý nám počas Ondrejského
jarmoku pomáhal pri predaji pohľadníc UNICEF. Svojou aktívnou účasťou
prispel k úspešnému predaju a ukázal aj
deťom, že i dospelým záleží na správnej
veci. Ďakujeme.
Pohľadnice UNICEF sú symbolom, ktorý
sa spája so starostlivosťou o zdravie
detí vo svete. Pohľadnice odzrkadľujú
najnovšie trendy dizajnu a vzhľadu, sú
ručne spracované umelcami z celého
sveta a vytvorené podľa najprísnejších
medzinárodných štandardov kvality,
bezpečnosti, spoločenskej zodpovednosti
a ochrany životného prostredia.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli kúpou
pohľadnice podporiť aktivity jednej
z najvýznamnejších organizácií na pomoc
deťom pôsobiacej v 157 krajinách sveta.
Časť zisku z predaja bude použitá na
financovanie aktivít nášho Školského
vzdelávacieho projektu. Ďakujeme.

Bolo veľmi milé vidieť, ako 15 ročný mladý človek drží na kolenách svojho takmer o 10 rokov
mladšieho zverenca, stojí pri ňom, keď sľubuje,
že sa bude snažiť plniť si svoje školské povinnosti, správať sa slušne nielen k učiteľom, ale
aj k sebe navzájom. A potom ho vedie za ruku
k riaditeľovi školy, ktorý každého prváčika
osobne pasuje za žiaka školy. Túto peknú chvíľu
bude prváčikom pripomínať pamätný certifikát
a malá odmena z košíkov usmiatych anjelov.
Aj tí sa prišli pozrieť na nových školákov. No
neprišli sami. Vzali so sebou aj sv. Mikuláša.
Samozrejme nechýbal ani čert. Ešte že bol trochu
nesmelý, ináč by sotva prváčikovia tak oduševnene spievali svoju hymnu.
Verím, že táto slávnostná udalosť vytvorí kama-

Vážení rodičia a priatelia našej školy,
milí naši žiaci.
Ani sme sa nenazdali a za pár chvíľ
sa naplní ďalší rok nášho bytia. Blížia sa
Vianoce – čas otvárania ľudských sŕdc.
Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja, mieru
a vzájomného porozumenia. Čas, keď sa
môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať
si. Zamyslieť sa nad všetkým tým, čo sme
v tomto roku zažili, s čím sme sa stretli.
Smelo môžeme konštatovať, že tento
rok bol mimoriadne náročný na organizáciu a prevádzku našej školy. Zavŕšili sme
prvú etapu rekonštrukčných prác v rozsahu, aké sa v histórií našej školy doteraz
neudiali. Žiaci pracujú v prostredí, ktoré
sa diametrálne líši od prostredia z dôb nedávno minulých. Vďaka ohromnému úsiliu
všetkých zamestnancov školy sa teraz
snažíme naše priestory zútulniť a skrášliť
tak, aby boli pre našich žiakov inšpirujúce
a vyhovujúce po každej stránke. Veríme,
vážení rodičia a priatelia školy, že v tomto
úsilí môžeme rátať aj s Vašou spoluúčasťou. Uvítame a budeme vďační za každú
formu pomoci.
V mene všetkých detí a žiakov našej
školy, všetkých jej zamestnancov Vám
prajem krásne a veselé Vianoce. Nech sú
to sviatky plné lásky, pokoja a vzájom-

rátske puto medzi prvákmi a deviatakmi, ktoré
bude trvať nielen tento školský rok.
Čo sa raz začne, to sa i skončí. Deviatakom sa
skončí štúdium na základnej škole, prvákom sa
žiacke radosti ale aj starosti ešte len začínajú. Do
všetkých ďalších dní im želáme veľa odvahy,
radosti a úspechov pri nesení žiackej štafety.
Mgr. Mária Schmidtová

ného porozumenia. Nech sú Vaše srdcia
obklopené láskou Vašich blízkych a nech
žiaria tak, ako Betlehemská hviezda. Nech
pod stromčekom nájdete veľa darčekov,
ktoré Vás pri srdci zahrejú, ako úprimná
vďaka Vašich blízkych. Nech počas Vianoc
zažijete také prekrásne chvíle, že budete na
ne vždy s radosťou spomínať.
RŠ

Varínčan

Zo škôlky

Získali sme počítače IBM KID SMART
Bola raz jedna trieda
- a nebola tam len krieda...

Kde sa vzali, tu sa vzali – naozaj v predškolských triedach stáli - na začiatku školského
roka dve počítačové zostavy IBM KID SMART
YONG EXPLORER / mladý bádateľ/ , čím sme
sa zapojili do veľmi úspešného celosvetového
programu.
KID SMART – predškolské vzdelávanie, ktorého cieľom je podpora osobnostného rozvoja
detí predškolského veku.
Program bol prvýkrát spustený na Slovensku
v roku 2007, spoločnosťou IBM, s podporou
obchodného partnera DATALAN a miestnymi
úradmi, do ktorých kompetencií patrí aj správa
materských škôl.
V súčasnosti program EARLY LEARNING
sprístupňuje najnovšie vzdelávacie technológie
deťom materských škôl v Bratislave, Košiciach,
v Spišskej Novej Vsi a už aj v Žilinskom a Trenčianskom kraji.
Čo to je program KID SMART?
Sú to počítače pre najmenších umiestnené
vo farebnej konzole. Pomáhajú predškolákom
získavať základy zručnosti v práci s počítačom
a prostredníctvom výučbového softvéru umožňujú rozvíjať základné znalosti z matematiky,
prírodných vied, cudzích jazykov – angličtiny,
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nemčiny, španielčiny, francúzštiny, podporujú
kreatívne myslenie.
Naše deti pracujú s výukovým softvérom
v slovenskom jazyku.
V dvoch programových skupinách Alík – Než
pôjdem do školy a Čím budem si deti zábavnou formou precvičujú základy z matematiky,
rozpoznávajú tvary, písmená, farby, prírodné
javy a oboznamujú sa s poslaním jednotlivých
povolaní, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života.
Využívanie počítača v predškolskom vzdelávaní predstavuje novú metódu práce s deťmi,
vďaka čomu si deti postupne zvyknú na počítač
ako na prirodzenú súčasť prostredia. Denný
odporúčaný časový limit – 15 minút naozaj
dodržiavame.
Okrem grantu spoločnosť IBM poskytla aj
bezplatné 2-dňové školenie našim pedagogičkám – p. uč. Ondrušovej a p. uč. Látečkovej.
Veľmi nás teší, že sme prvou MŠ vo Varínskej
doline, ktorá tento výučbový program uviedla
a ho využíva.
Čo si viac priať?
Netradičná forma vzdelávania dáva deťom
možnosť vytvoriť si základy počítačovej gramotnosti. Na primárne vzdelávanie do ZŠ nastúpia
s lepšími vedomosťami a skúsenosťami, ktoré
budú dobrým štartom pre ich ďalší vedomostný rast.
Za všetky deti ďakujeme.
za učiteľky MŠ Júlia Gáborová

Karolínka Cvachová 6 rokov

Dorotka Škulcová 6 rokov

Adamko Adamčík 6 rokov

Saška Jánošíková 5 rokov

...Nech po lete príde jeseň
a po zime jar...
Nech je ľuďom dobrá pieseň
najvzácnejší dar.
Nech sú ľudia ľuďom blízki
a zem v rozkvete,
nech sa človek od kolísky
teší na svete.
Pevné zdravie v novom roku všetkým čitateľom Varínčana praje kolektív MŠ
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Železničná stanica Varín - príchody a odchody vlakov   

Varínčan

Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010

Varínčan
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Mikuláš 2009
Varínske Námestie svätého Floriána zdobí už od
soboty 5. decembra rozsvietený vianočný strom,
darovaný Urbárskou obcou.
Stromček rozsvietil svätý Mikuláš, ktorý do
Varína pricestoval na koči ťahanom konským
dvojzáprahom a všetkým dobrým deťom rozdal
balíčky s ovocím a sladkosťou. Okrem toho si
deti v kine Kriváň mohli pozrieť animovaný
film Doba ľadová 3. Rozžiarené očká najmenších
boli určite odmenou všetkým, ktorí podujatie
pripravili.
Ďakujem sponzorom:

Stavoglobal Varín – Ľubomír Tichák
Reštaurácia BOMA Varín – Ján Bobáň
Urbárska obec, poz. spoločensktvo Varín
Pizzzeria u babky Varín
Pavol Boka
Helenka Lovásová
Vladimír Zimen
Vladimír Rosenberg
Pizzeria Stanka
Emsaflor – Stanislav Androvič
Predajňa TEBY Varín
Predajňa Drogéria  – Radoslav Bolček
Predajňa Ľudovka – Radoslav Bolček
Cest. kancelária SELINAN Žilina
Predajňa SEMKO – Irena Šimlíková
Ekodendra Varín- Martin Weiner
Obec Varín

Matičné okienko

Na sobotu 28. novembra pripravili varínski matičiari už tradičný Ondrejský jarmok. Tohtoročný sa
mohol pýšiť zatiaľ najväčšou účasťou predajcov
a remeselníkov.
Matičiari v Dome Matice slovenskej na Hrnčiarskej
ulici ponúkali tradičné varínske špeciality- kvačkovú
a kapustovú polievku, zemiakové posúchy, chlieb
s masťou a cibuľou, chlieb so slivkovým lekvárom...
Zručné remeselníčky tu zdobili medovníčky, ktoré
boli naozaj hodné obdivu.
Úprimne blahoželám varínskym matičiarom k tohtoročnému jubileu.
75 rokov činnosti MO MS vám iné organizácie
môžu iba závidieť..
Chcem sa vám poďakovať za pracovitosť,
vytrvalosť, duchovnú silu, vďaka čomu ste
urobili kus práce na historickom poli Varína,
ale aj nášho krásneho Slovenska.
Jozef Chladnúch
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Varínsky futbal
Jesennú časť súťaže sme odohrali kompletne, aj s dohrávkami ,celkom
uspokojivo, napriek viacerým problémom s hráčmi. Niektorí boli zranení,
iní ukončili svoju aktívnu činnosť. Z mládežníckych prestúpili do vyšších
kategórií a tu ešte iba zohrávajú. Dúfame, že do jarnej prípravy vložia
všetky svoje sily, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.
V zimných mesiacoch sa budeme snažiť, aby hráči mali dobré podmienky na trénovanie - či už v telocvični školy, ale hlavne na pomocnom
futbalovom ihrisku , ktoré pri priaznivom zimnom počasí dokážeme
dostatočne pripraviť na tréningy, aj prípravné zápasy.
Od jari až do jesene sa musíme o naše ihriská pravidelne starať – ošetrovať trávnu plochu, kosiť, prevzdušňovať, prerezávať, postrekovať
proti rastu rôznych burín , prihnojovať, do poškodených častí trávnika
- spôsobených hlavne pri majstrovských zápasoch – dosievať trávové
semeno, valcovať malým aj veľkým valcom. Na obzvlášť poškodené časti
musíme vkladať mačinu.
Dúfame, že v jarnej časti súťaže prídu fanúšikovia podporiť svoje
mužstvá a hráči sa im za to odmenia kvalitnými výkonmi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabuľka po jesennej časti 5.ligy Muži
Tatran Bytčica
13 9
0
4
Slovan Podvysoká
13 9
0
4
Fatran Dolná Tižina
13 8
2
3
ŠK Belá
13 8
2
3
Slovan Rudinská
13 7
1
5
FK Strečno
13 7
1
5
ŠK Javorník Makov
13 7
0
6
FK Polom Raková
13 6
3
4
Fatran Varín
13 4
3
6
Pokrok Stará Bystrica
13 4
2
7
Jednota Bánová B
12 3
2
7
OŠK Rosina
13 3
2
8
ŠK Juventus Žilina - Závodie
13 2
3
8
Tatran Oščadnica
12 2
1
9

33:16
23:15
35:16
27:21
25:18
20:14
37:23
23:25
18:19
21:35
14:29
15:34
13:27
16:28

27
27
26
26
22
22
21
21
15
14
11
11
9
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabuľka po jesennej časti 3. Liga St. ML. žiaci
Slovan Skalité
12 9
2
1
53:13
ŠK Čierne pri Čadci
13 9
1
3
56:12
MŠK Kysucké Nové Mesto B
12 9
1
2
41:17
Tatran Krásno nad Kysucou
11 8
1
2
42:11
Tatran Oščadnica
11 8
1
2
38:23
Jednota Bánová
10 7
1
2
39:17
Fatran Varín
13 6
1
6
50:30
SNAHA Zborov nad Bystricou
11 3
3
5
34:31
FK Čadca C
13 4
0
9
23:58
Pokrok Stará Bystrica
12 3
1
8
39:47
FK Terchová
12 3
1
8
27:41
Tatran Turzovka
11 3
1
7
17:33
ŠK Radoľa
12 3
0
9
18:57
Beskyd Svrčinovec
11 0
0
11 6:93

29
28
28
25
25
22
19
12
12
10
10
10
9
0

Tabuľka po jesennej časti 1. Triedy OBFZ Žilina Dorastu
1. Kotešová
13 12 0
1
77:14
2. Veľké Rovné
13 11 1
1
50:16
3. Lietavská Svinná
13 10 1
2
55:18
4. Rajecké Teplice
13 7
4
2
32:16
5. Dolná Tižina
13 8
0
5
32:25
6. Bytčica
13 6
1
6
39:43
7. Kolárovice
13 6
0
7
36:52
8. Kamenná Poruba
13 4
3
6
32:32
9. Teplička n/V
13 3
2
8
24:35
10. Trnové
13 3
2
8
17:45
11. Zástranie
13 3
2
8
21:60
12. Podhorie
13 3
1
9
18:46
13. Višňové
13 3
0
10 24:38
14. Varín
13 2
3
8
14:31

36
34
31
25
24
19
18
15
11
11
11
10
9
9
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia

Novinky v knižnici
Nové knihy:

Cheryl Garvisová
John Grisham
Bridget Asherová
Loretta Chaseová
Jarmila Repovská

-

Náhrdelník
Hra o pizzu
Všetky manželove milenky
Krásna nehanebnica
Bodka v adresári

pondelok 21. december

MKS

Zdobenie vianočných medovníčkov

Prihlášky: MKS

štvrtok 31. december

Námestie sv. Floriána

Privítanie nového roka a oslava štátnosti

streda 13., 20., 27. január

13.30 hod. knižnica

Pre deti:

Franziska Gehmová
Thomas Brezina
Milena Baischová
Múdre rozprávky

-

Školská superstar
Tajomstvo potopeného vraku
Upírske denníky – Súboj
Rozprávkové počítanie

Popoludnie s rozprávkou - program pre detských čitateľov

sobota 30. január

14.00 hod. MKS

Detský diskokarneval

diskotéka v maskách pre školákov a škôlkárov

štvrtok 4. február

15.00 hod. MKS

Fašiangový program pre dôchodcov

piatok 12. február

20.00 hod. MKS
Cena:25€

XIV. varínsky ples

Objednávka vstupeniek: MKS

POĎAKOVANIE

Touto cestou by som sa chcela poďakovať p. riaditeľovi ZŠ s MŠ Ondreja
Štefku vo Varíne, Mgr. Jozefovi Košútovi za jeho pomoc pri realizácií
projektu „Elektronizácia a revitalizácia školského zariadenia 2009“. Napriek
tomu, že sám má veľa práce, ochotne mi poradil, keď som ho požiadala
o pomoc.
Z MŠ SR sme získali dotáciu 5 000,- €, ktorú sme použili na nákup inventáru pre stravníkov do školskej jedálne a materskej školy.
vedúca školskej jedálne
Mariana Bobáňová

Inzercia
Predám jadrá vlašských orechov.
Cena za 1kg 5€
tf.č.: 0910 150318, 0904 282427

Prosíme čitateľov o vrátenie
kníh za rok 2007
Mária Cvachová, Varín 828
6 kníh
Jozef Podhorský, Varín 210
2 knihy
Andrea Bitušíková, Nezb. Lúčka4 knihy
Lucia Hrušková, Varín 882
2 knihy
Tomáš Hruška, Varín 882
3 knihy
Mária Marčeková, Varín 560 1 kniha
Zuzana Bohačiaková, Varín 695 3 knihy
Ján Bohačiak, Varín 713
2 knihy
Martina Urmínová,Varín 627
5 kníh
Alena Androvičová, Varín 985 2 knihy
Pavol Janíček, Varín 380
1 kniha
Mariana Bolčeková, Varín 471 1 kniha
Martin Demko, Varín 393
1 kniha
Zuzana Cvachová, Varín 252
6 kníh
Janka Androvičová, Varín 268 1 kniha
Jakub Murárik, Varín 635
2 knihy
Katarína Horošová, Varín 
1 kniha
Saška Mešková, Varín 
2 knihy
Frederika Cvachoá, Varín 543 2 knihy

Mária poliaková, Varín 441
Lucka Matejčíková, Varín
Lukáš Cvacho, Varín 
Katka Cáderová, Varín 
Ján Klocáň, Varín
Erik Bobáň, Varín 476
Mária Kubalová, Stráža 8
Júlia Niníková, Nez. Lúčka
Veronika Kubalová, Varín 
Alena Cvachová, Varín 157
Lenka Kubalová, Varín 87
Štefan Kubala, Varín 967
Paulína Zbyňovská, Varín 288
Monika Trnková, Krasňany 219
Adrián trizuljak, Varín 831
Zuzana Bielková, Krasňany 203
Kristína Kyselová, Varín 439
Barbora Jánošíková, Varín768

2 knihy
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
2 knihy
1 kniha
2 knihy
1 kniha
3 knihy
1 kniha
4 knihy
2 knihy
3 knihy
1 kniha
1 kniha

Výpožičný čas knižnice
Pondelok - Piatok:
10.00 - 18.00

Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00

Dovolenka v knižnici: 15.12.2009 – 3.1.2010
Čitateľský poplatok v roku 2010:
dospelí 1€, deti: 0,50€
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Tajnička z čísla 10 2009 znela:
„Mamička, prosím ťa, tak sa aspoň pokús.“
Odmenu vyhráva pani Janka Androvičová, Kamence, Varín
Roa, adelit,
se, Re, latus,
Kara, Rabin,
Lam, sel

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

Vracia sa Jano večer z krčmy.
Len čo otvorí dvere, už schytá od manželky pár faciek.
„Bože,“ vzdychne si, „keď si pomyslím,“
(záver je v tajničke krížovky)

Arabské
mužské meno

3. časť
tajničky

Ohraničená
plocha (anat.)

Zdesenie

Egyptská
bohyňa vojny

Mužské meno
Názov

Značka mililitra

Krič
Modifikácia,
obmena

Rímskych 49

Samec ovce

Psovitá šelma

Skratka
mesiaca
Polynézsky
opojný nápoj

Ozdobný prvok
rokoka
Vydával
rozkazy

Staroveká
zbraň
Americký
huslista

Izraelský kráľ, potomok Dávidov
Nerast obsahujúci tórium
Tam
Potlačil
Znoj
Borovica,
sosna
Kubánsky
maliar

Tropický jašter

Česká plošná
miera

Cestujú
lietadlom

Umelecký sloh
v 17. stor.
Ovocná
záhrada

Široký (lek.)

Zveleboval
(kniž.)

Okrasná
drevina
Krúžok (hovor.)

Zriedkavý sivý
nerast

Sánky
Pás

Etruský boh
neba
4. časť
tajničky

Ruský dirigent
Rozprávkový
lúpežník

Bezduchý
výcvik

Prehra v šachu

Skratka
knokautu

Ruská rieka

Bodná zbraň

Obyvateľ
Polynézie

Paraguajský
prozaik

Opísanie, Honosný dom
perifráza
Poľovačka
Germánsky boh
búrky

Molybdén (zn.)
Starší námornícky tanec

Popíjaj
Japonská
plošná miera

Listová skratka
6. časť
tajničky

Chór v kostole
Otec kráľa
Saula

2. časť
tajničky

Číslovka

Potvrdenka o
zaplatení

Značka
kilopascala

Investičný
kupón

Sorta hrozna

Horský suťový
prúd

Grécke
písmeno

Francúzky
spisovateľ 17.
storočia

♣

Talianska
herečka

Egyptský pán
neba

Predložka 2.
pádu

Upevnil do
správnej
polohy

♣

1. časť Značka ruských
tajničky
lietadiel

Malý ozdobný
predmet v byte,
filigrán
Kúzlo

Stredová
priamka

Úkaz

Prinášalo
osoh

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Autor:
Jozef Blaho

Začierni dy- Dávalo zrno do
mom, začadí
pôdy

5. časť
tajničky

Údaj o mieste
bydliska

- 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
december 2009	Cena 0,33 € / 10,- Sk

