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Vážení
spoluobčania
Prežili sme ďalší rok. Bol to prvý povolebný rok a z môjho pohľadu sme ho
v rámci našich možností zvládli dobre.
Rok 2007 priniesol niekomu radosť,
inému zase smútok. Všetkým Vám sa
chcem srdečne poďakovať za spoluprácu a trpezlivosť. Moja vďaka patrí
aj tým, ktorí už nie sú tu medzi nami
a pre obec a občanov vykonali veľa dobrej
a zodpovednej práce. Pamätajme na nich
v dobrom a s úctou.
Život, resp. jeho časť – rok by som
mohol prirovnať k jednotlivým ohnivkám
reťaze. Čím sú ohnivká reťaze slabšie,
tým je aj reťaz slabšia. Keď je väčšina dní
v roku lepšia – silnejšia, aj rok je lepší,
silnejší, úspešnejší.
Vážení spoluobčania, želám nám
všetkým, aby takýchto dní bolo čo najviac
v novom roku 2008. Aby pevnejšie ohnivká
mali prevahu a aby táto prevaha pevnejších ohniviek pomohla slabším udržať
celú reťaz spolu.
Nech každý deň v novom roku nám prinesie lásku, spokojnosť a úprimnosť!
Ing. Karol Strásky
starosta obce

10,- Sk

Január 2008
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Uznesenie č. 8 / 2007

z riadneho ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2007 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí OZ dňa 14.12.2007 a hlasovanie poslancov
Vysvetlivky: P-prítomný, N-neprítomný, O-ospravedlnený, No-neospravedlnený
Hlasovanie: (+ za), (proti), (/ zdržal sa), (0 neprítomný)
Poslanec

2. Neschvaľuje

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

1

Marián Androvič

P 7/8 + + + + + + + + + / + + + +

2

Ing. Marián Androvič

P 8/8 + + + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Karol Boka

P 8/8 + + + + + + + + +

4

Metod Bukovinský

P 8/8 0 0 0 + + + + + + 0 0 0 0 0

5

Ing. Jozef Kabatier

P 8/8 + + + + + + + + +

+ + + +

6

Ferdinand Lopušan

P 1/1

+ + + +

7

Štefan Noga

P 8/8 + + + + + + + + + + + + + +

8

Ľudmila Porubčanská P 8/8 + + + + + + + + + + + + + +

9

Juraj Kurnocík

+ + + + + + +

+ +

P 4/4 0 0 + + + + + + + / + + + +

Ing. Vladimír Štefánik P 8/8 0 0 / + + / + + + + / + + +

11

Jana Zaparaníková

P 8/8 + + + + + + + + + / + + + +

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
1. Schvaľuje:
p. Karol Boka,
Ing. Jozef Kabatier.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní 7/0/0/3
2. Program obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.2: 7/0/0/3
3. Dodatok č.1 k VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom zo dňa 16.12.2004.
Hlasovanie č.3: 9/0/1/1
4. Dodatok č.1 k VZN o odpadoch č. 15/2006.
Hlasovanie č.4: 11/0/0/0
5. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2008.
Hlasovanie č.5: 11/0/0/0
6. Cenu nájmu z prenajatých nebytových priestorov 300,Sk/
m2/rok
Hlasovanie č.6: 10/0/1/0
7. Rozpočet obce pre rok 2008 s navrhovanými úpravami.
Hlasovanie č.7: 10/0/0/1
8. Vytvorenie partnerstva pre program LEADER implementovaný na území Mikroregiónu Terchovskej doliny.
Hlasovanie č.8: 10/0/0/1
9. Otváracie hodiny pre prevádzku “Predaj a servis bicyklov”, p.Patrik Miho.
Hlasovanie č.9: 10/0/0/1
10. Odkúpenie nehnuteľnosti súp.č. 143 na parc.č. 427 v k.ú.
Varín od majiteľa p.Janíček Milan a Alena r.Gažová.
Hlasovanie č.11: 8/0/1/2
11. Poskytnutie sociálnych výpomocí občanom podľa doporučenia sociálnej komisie.
Hlasovanie č.12: 9/0/0/2
12. Predsedu komisie ŽP a VP p.Karola Boku.
Hlasovanie č.13: 8/1/0/2
13. Uznesenie č.8 zo dňa 14.12.2007.
Hlasovanie č.14: 9/0/0/2

Odpredaj nehnuteľnosti súp.č. 223 na parc.č. 535 v k.ú.
Varín, p.Anna Buchtová. Hlasovanie č.10: 3/3/3/2
3. Berie na vedomie

+
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1. Overovateľov zápisnice:

1.

1.

Na základe kontroly plnenia uznesenia č.7/2007 zo dňa
15.11.2007 správu a doporučenie stavebnej komisie vo
veci výstavby p.Stanislava Androviča na svojom pozemku.
2. Na základe kontroly plnenia uznesenia č.7/2007 zo dňa
15.11.2007 správu hl. kontrolóra vo veci odstránenia
nefunkčnej a deti ohrozujúcej stavby z neohradeného
pozemku majiteľa Urbárska obec pozemkové spoločenstvo vo Varíne v lokalite Varín Koňhora.
3. Na základe kontroly plnenia uznesenia č.7/2007 zo dňa
15.11.2007 správu hl. kontrolóra vo veci umiestnenia
bankomatu v obci Varín.
4. Na základe kontroly plnenia uznesenia č.7/2007 zo
dňa 15.11.2007 správu hl. kontrolóra vo veci vyzvania
občanov Varína k ohľaduplnému parkovaniu vozidiel
v zimnom období v náväznosti na zabezpečenie údržby
miestnych komunikácií.
5. Na základe §11, odst.2 písm.b) zákona č. 612/2002 Zb. o
obecnom zriadení žiadosť poslanca OZ p.Patrika Mihu
o uvoľnenie z funkcie poslanca OZ.
6. Žiadosť poslankyne OZ p.Ľudmily Porubčanskej o uvoľnenie a ospravedlnenie z neúčasti na zasadnutiach OZ v
1.polroku 2008 z dôvodu pobytu v zahraničí.
7. Žiadosť ZO Varín Hnutia kresťanských spoločenstiev
detí (ERKO) o materiálnu a finančnú pomoc
8. Stanovisko Biskupského úradu v Nitre vo veci odpredaja
farského pozemku pre účely výstavby nového cintorína.
9. Žiadosť DOLVAP, s.r.o. o určenie platenia dane z nehnuteľnosti v splátkach.
10. Pozdrav detí MŠ a Vianočné blahoželanie starostovi obce
a poslancom OZ.
4. Ukladá
1. V zmysle doporučenia stavebnej komisie prizvať na
p.Stanislava Androviča na OcÚ.
Zodpovedný: predseda stavebnej komisie termín: do OZ
Predseda OcÚ: Ľubor Panáček,
starosta obce: Ing. Karol Strásky
Overovatelia: Karol Boka, Ing.Jozef Kabatier
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Novoročné
želanie
Narodený náš Spasiteľ
daj pokoj tejto zemi
taký, ako pri Tvojom narodení
anjeli radostne zvestovali.
Nech pokoj a láska
medzi ľuďmi vládne,
o to Ťa prosíme pri jasličkách
vrúcne a ponížene.
Narodené Božské Dieťa prosíme Ťa
nech vo svete vládne spravodlivosť,
nech deťom žiaria očká radosťou,
a starkí nech sa neboja
o holý život svoj.
Prepady, lúpeže a zabíjanie
nevinných
nech sú ďaleko od nás,
o to Ťa prosíme na kolenách
náš narodený Mesiáš.
Pri novoročnom želaní
nech nás Tvoja ruka žehná,
tak nebude nenávisť medzi ľuďmi
ani nepokoje medzi národmi.
Nech podajú si ruky v mieri
všetky národy sveta,
ó predrahý Božský Spasiteľ
o to prosíme Ťa.
Viktória Novosadová

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Anna Ovečková 15. 9. 2007
Vanessa Kubičková 24. 11. 2007
Peter Bielik 7. 12. 2007
Katarína Pašková 29. 12. 2007
Peter Repa 1. 1. 2008
„Buďte šťastné, deti!
Najkrajšie kvety zeme!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:
pani Alžbeta Talafová
pani Mária Cvachová
pani Agnesa Bohačiaková
pani Margita Talafová
pán Jozef Fujko
pani Margita Surovcová
pani Mária Korenčiaková
pán Jozef Bobáň
pani Agneša Hliníková
pani Matilda Ondrejková
pán František Kapasný
pán Rudolf Cvacho
pani Pavlína Cvachová
pani Emília Púčiková

91.
83.
83.
81.
78.
78.
76.
76.
74.
74.
73.
73.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pán František Pavlíček
75-te pán Ladislav Solár
pani Irena Chalupjanská
70-te pani Jolana Androvičová
pani Alojzia Garčalová
pani Antónia Mravcová
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.“

Odišli do večnosti:
pani Žofia Berešíková

* 9.5.1916

U7.12.2007

pán Dominik Urbánek

* 2.1.1930
* 14.8.1968

U1.12.2007

pán Tibor Cvacho

U26.12.2007

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Všeobecne závazné nariadenie
obce Varín č. 4/2007
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Varín v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4,5 a 6, § 8
ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.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
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN upravuje podrobne
podmienky určovania a vyberania miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v katastrálnom území obce Varín,
ako aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

1)

2)

Všeobecné ustanovenia
§1 Druhy miestnych daní
Obec Varín zavádza a bude vyberať s účinnosťou od 1. januára 2008 tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností, b) daň za psa, c) daň
za užívanie verejného priestranstva, d) daň za
ubytovanie, e) daň za predajné automaty f) daň
za nevýherné hracie prístroje.
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 hospodárske

3)

lesy vo výške 4,Sk/m2
b) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy vo výške 4,Sk/m2.
Základom dane z pozemkov pre pozemky záhrady, zastavané plochya 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:
Pozemok

Ročná
sadzba
dane

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
0,80 %
sady
Trvalé trávne porasty

1,00 %

Záhrady

0,55 %

Lesné pozemky, na ktorých sú hospo0,25 %
dárske lesy
Rybníky s chovom rýb a ostané hospodár0,25 %
sky využívané vodné plochy
Zastavané plochy a nádvoria

0,55 %

Stavebné pozemky

0,25 %

Ostatné plochy okrem stavebných
0,55 %
pozemkov

1)

Daň zo stavieb
§7 Sadzba dane
Správca dane pre všetky stavby na území obce
Varín, ktoré sú predmetom dane zo stavieb určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške:

Druh stavby
a) stavby na bývanie a drobné stavby,
ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo ,
stavby využívané na skladovanie vlastnej
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

Sadzba
dane
Sk/m2
2,00
7,00

10,00
6,00

50,00
50,00

10,00

2)

Pri viacpodlažných stavbách správca dane
určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 1 Sk za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
§8 Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov na území obce Varín je
2,Sk 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 100 Sk
nebude vyrubovať ani vyberať.
§11 Platenie dane
Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti 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:

Varínčan
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240 Sk za jedného psa a kalendárny rok
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.
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)
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
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.
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

TRETIA ČASŤ DAŇ ZA UŽÍVANIE
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§14 Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného
priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva podľa tohoto nariadenia.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona
sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce s výnimkou pozemkov, na ktoré má obec
uzatvorenú nájomnú zmluvu.
§15 Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva
je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
§16 Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je
určená za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň je
určená nasledovne:
umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie
služieb

2 Sk/m2/deň

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

2 Sk/m2/deň
2 Sk/m2/deň

4)
50 Sk/deň
100 Sk/deň
300 Sk/deň
2 Sk/m2/deň
5 Sk/m2/deň
5 Sk/m2/ za 2.,3. deň
10 Sk/m2/ za ďalšie dni
2 Sk/m2/1. týždeň
10 Sk/m2/ďalšie dni
5 Sk/m2/deň

§17 Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného
priestranstva.
2) Daňovník je povinný písomne oznámiť 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
daňovém 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.
1)

ŠTVRTÁ ČASŤ DAŇ ZA UBYTOVANIE
§18 Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§19 Sadzba dane
Sadzbu dane určila obec na 10 Sk na osobu a
prenocovanie.
1)
2)

3)

5)

§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 vedený v
SLSP, číslo účtu: 0423457993/0900, VS: 133006,
KS: 0308.
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. 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 1200 Sk.
§23 Oznamovacia povinnosť a platenie dane
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.
1)

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 1 200 Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§26 Oznamovacia povinnosť a platenie dane
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
1)
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4)

Varínčan

ktorom sú nasledovné údaje: názov nevýherného hracieho prístroja, obchodné meno,
sídlo prevádzkovateľa a IČO, dátum začatia
prevádzky, výrobné číslo a typ nevýherného
hracieho prístroja
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť za zostávajúce dni
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.

SIEDMA ČASŤ MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§27 Predmet poplatku
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:
a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti
b) správca, ak je vlastníkom štát, VÚC alebo
obec (ďalej len platiteľ),
c) 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.
§29 Určené obdobie
Obdobím , za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.

1)

2)

§30 Sadzba poplatku
Sadzba poplatku pre fyzické osoby, kde nie
je zavedený množstvový zber je 1,00 Sk za
osobu a kalendárny deň (365,Sk/rok, resp.
366,Sk/priestupný rok).
Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov u ktorých je zavedený množstvový
zber je: 0,56 Sk/l odpadu pre KUKA nádobu s
objemom 110 l , ktorá je v osobnom vlastníctve;
0,71 Sk/l odpadu pre KUKA nádobu s objemom 110 l , ktorá nie je v osobnom vlastníctve;
0,34 Sk/l odpadu pre nádobu s objemom 240
l , ktorá je v osobnom vlastníctve; 0,40 Sk/l
odpadu pre nádobu s objemom 240 l, ktorá nie
je v osobnom vlastníctve; 0,28 Sk/l odpadu pre
nádobu s objemom 1100 l.

§31 Určenie poplatku
Poplatok za určené obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok je stanovený:
1) 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.
2) pre právnické osoby a podnikateľov, kde je
zavedený množstvový zber jako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej
nádoby, ktorú poplatník užíva.

1)

2)
3)

1)

2)

§32 Vyrubenie poplatku
a spôsob platenia poplatku
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.
Poplatok pre právnické osoby a podnikateľov
je splatný do 14 dní od fakturácie.
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 100 Sk.
§33 Ohlasovacia povinnosť
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.
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

3)

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 poplatok odpustí na základe písomnej žiadosti
fyzickej osobe za obdobie, za ktoré poplatník obci
hodnoverným dokladom preukáže: že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí – predloží obci nasledovné doklady:
pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o zamestnaní
a pod., v prípade nejasných dokladov je potrebný
ich preklad do slovenského jazyka; vo viacdetných
rodinách piatemu a ďalšiemu školopovinnému
dieťaťu (aj študentovi SŠ alebo VŠ denného štúdia)
– dokladovať potvrdením o návšteve školy; že bol
umiestnený v sociálnom zariadení mimo obce.
DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.11.2007 na pripomienkovanie
občanmi.
Toto VZN bolo schválená uznesením OZ č. 8/2007
vo Varíne dňa 14.12.2007, zverejnené dňa 17.12.2007
s účinnosťou od 1. 1. 2008.
Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady č.16 z roku 2006.
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z v znení neskorších
predpisov.
Pozemok

hodnota
pozemku
Sk / m2

Orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady

7,09

Trvalé trávne porasty

1,09

Príloha č.2 zákona č. 582/2004 Z.z v znení neskorších
predpisov.
Pozemok

hodnota
pozemku
Sk / m2

Záhrady

56

Lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy
Rybníky s chovom rýb a ostané hospodársky využívané vodné plochy

4
4

Zastavané plochy a nádvoria

56

Stavebné pozemky

560

Ostatné plochy okrem stavebných
56
pozemkov
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Dodatok č.1
k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Varín
o odpadoch č. 15/2006
čl.4 ods.17) sa mení nasledovne:
Pôvodca odpadu je povinný ukladať komunálny odpad do určených
zberných nádob zodpovedajúcim systému zberu komunálneho odpadu
v obci a to:
- 110 litrovú zbernú nádobu v počte 1 ks na rodinný dom, pri 5 a viac
členoch domácnosti 2ks, alebo pre PO a podnikateľov
- 240 litrovú zbernú nádobu v počte 1 ks na rodinný dom pri 5 a viac
členoch domácnosti, alebo pre PO a podnikateľov
- 1100 litrovú zbernú nádobu
- veľkokapacitný kontajner.
čl. 5 ods. l) sa mení nasledovne:
Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery v lokalitách: cintorín, hájovňa,
Koňhorská ulica otočisko autobusu a 2krát ročne odvoz biologického
odpadu zo záhrad,
čl. 7 sa mení nasledovne:
1) Obec Varín organizuje odvoz komunálneho odpadu (po oddelení zložiek, ktoré sú pôvodcovia odpadu povinní oddeľovať a samostatne
zhromažďovať pre ich osobitný odvoz) podľa schváleného harmonogramu. Ak sa vyskytne v komunálnom odpade zložka odpadu, ktorú
sú pôvodcovia odpadu povinní oddeľovať a samostatne zhromažďovať pre ich osobitný odvoz, považuje sa to za porušenie tohto VZN.
2) V obci pre fyzické osoby nie je zavedený množstvový zber, pre právnické osoby a podnikateľov so sídlom alebo prevádzkou v obci je
zavedený množstvový zber.
3) Fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci v lokalitách
dostupných pre odvoz odpadu, sú povinné v súlade s čl. 4 odst. 17
vlastniť a používať 110 l alebo 240 l alebo 1100 l zbernú nádobu pre
zber komunálneho odpadu s výrazným farebným označením čísla
domu majiteľa zbernej nádoby. Zároveň sú povinní používať obcou
prenajatú 110 l alebo 240 l alebo 1100 l zbernú nádobu na separáciu
skla a plastov s výrazným farebným označením čísla domu a účelu

využitia.
4) Právnické osoby a podnikateľov so sídlom alebo prevádzkou v obci
sú povinné vlastniť a používať 110 l alebo 240 l alebo 1100 l zbernú
nádobu pre zber komunálneho odpadu podľa reálnej potreby s výrazným farebným označením majiteľa zbernej nádoby. Zároveň sú
povinní používať zbernú nádobu (110 l, 240 l, 1100 l) na separáciu
skla a plastov podľa reálnej potreby s výrazným farebným označením
užívateľa zbernej nádoby a účelu využitia.
5) Vlastníci nehnuteľnosti, ktorí nemajú v obci trvalý ani prechodný pobyt, fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci v lokalitách
nedostupných pre odvoz odpadu, vlastníci záhradkárskej chaty, chaty
slúžiacej na individuálnu rekreáciu alebo chaty slúžiacej na podnikanie
sú povinní komunálny odpad ukladať do na to určených veľkokapacitných kontajnerov. Veľkokapacitné kontajnery slúžiace na tento účel
– len na zber zbytkového komunálneho odpadu po vytriedení zložiek
odpadu, ktoré sa zberajú samostatne sú umiestnené v lokalite: cintorín,
hájovňa, Koňhorská ulica otočisko autobusu.
6) Odvoz komunálneho odpadu obec zabezpečuje podľa harmonogramu
v tomto časovom intervale:
a) odvoz obsahu zberných nádob 110 a 240 litrových minimálne 1 krát
za 2 týždne (28 krát v roku, týždenne vo veľkonočnom a vianočnom
čase podľa harmonogramu odvozu),
b) odvoz obsahu zberných nádob 1100 litrových minimálne 1 krát za
týždeň,
c) odvoz obsahu z veľkokapacitných kontajnerov podľa potreby
čl. 13 Záverečné ustanovenia
Tento návrh dodatku č.1 k VZN č.15/2006 bol vyvesený na úradnej tabuli
obce dňa 30.11.2007 na pripomienkovanie občanmi.
Tento dodatok č.1 k VZN č.15/2006 bol schválený uznesením OZ č. 8/2007
vo Varíne dňa 14.12.2007, zverejnený dňa 17.12.2007 s účinnosťou od 1.
1. 2008.
Ing. Karol Strásky, starosta obce

Dodatok č.1
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Varín
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
zo dňa 16.12.2004
Článok 5 sa mení nasledovne:
1. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako 0,2 MW je 100,Sk, ak v ňom za obdobie
uplynulého roka spálil:
a) do 1,0 t hnedého uhlia a dreva
b) do 2,0 t čierneho uhlia, koksu a ťažkého vykurovacieho oleja
c) do 3,0 t ľahkého vykurovacieho oleja
d) do 6,0 t vykurovacej nafty
e) do 40000 m3 zemného plynu.
2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobkom 100,Sk a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v odst. 1, najviac však
20000,Sk.
3. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje (za obdobie
kalendárneho roka) ročnou paušálnou sumou od 100,Sk do 20000,Sk
úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivostí vypúšťaných znečisťujúcich
látok alebo spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
4. Poplatky prevádzkovateľov čerpacích staníc pohonných hmôt:
a) rozstrekové plnenie podzemnej nádrže bez odlučovača, tankovanie
vozidiel bez odlučovača 5,0 Sk/m3 predaného benzínu
b) podhladinové plnenie podzemnej nádrže bez odlučovača, tankova-

nie vozidiel bez odlučovača 4,0 Sk/m3 predaného benzínu
c) podhladinové plnenie podzemnej nádrže s odlučovačovačom,
tankovanie vozidiel bez odlučovača 2,5 Sk/m3 predaného benzínu
d) podhladinové plnenie podzemnej nádrže s odlučovačovačom, tankovanie vozidiel s odlučovačovačom 1,0 Sk/m3 predaného benzínu
Článok 6 ods.1 sa mení nasledovne:
1. Poplatok vyrubí Obec Varín.
Článok 7 ods.1 sa mení nasledovne:
Za nesplnenie povinnosti uvedenej v článku 4 odst. 2) a 4) uloží starosta
obce prevádzkovateľovi pokutu od 1000,Sk do 20 000 Sk.
Tento návrh dodatku č.1 k VZN zo dňa 16.12.2004 bol vyvesený na úradnej
tabuli obce dňa 30. 11. 2007 na pripomienkovanie občanmi.
Tento dodatok č.1 k VZN zo dňa 16.12.2004 bol schválený uznesením OZ č.
8/2007 vo Varíne dňa 14.12.2007, zverejnený dňa 17.12.2007 s účinnosťou
od 1. 1. 2008.
Ing. Karol Strásky, starosta obce
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Škola informuje
Cena Andreja
Chudobu 2007

23. novembra 2007 sme sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia 7. ročníka celoslovenskej
literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu. Súťaž
bola vyhlásená v roku 1977.
Tento ročník sa niesol v duchu osláv významného životného jubilea autora – 80 rokov.
Bolo nám cťou, že sme mu mohli osobne
zablahoželať v mene žiakov a učiteľov našej
základnej školy a popriať pevné zdravie a
veľa tvorivých síl. Pán Andrej Chudoba patrí
k ľuďom, ktorí ostali verní sami sebe a nikdy
sa nehanbili prezentovať svoju príslušnosť k
rodnému kraju a Slovensku.
Prekvapila nás jeho veľká pokora a úcta k
človeku, k svojim rodákom a hlavne mladým
autorom, ktorí sa do súťaže zapojili. Napriek
„kmeťovskému“ veku mu mnohí môžeme len
závidieť jeho optimizmus, radosť zo života,
lásku k životu , aktivitu a činorodosť.
Pravé bohatstvo a pravá veľkosť človeka je byť veľkým vo veciach
malých, pretože pravá hodnota človeka nespočíva v tom, že robí mnoho
veľkých vecí, ale v tom, že robí dobre to, čo má robiť. Pán Andrej Chudoba,
vlastným menom Ondrej Hudoba, to povedal takto:
„ Myslím, že vo svojom povolaní a poslaní konám len to, čo aj mnohí
iní moji spolupútnici , rodáci, spolupracovníci a rovesníci – usilujem sa do
posledných chvíľ poriadne robiť svoju literárnu robotu.“
Prekvapila nás všadeprítomná úcta k tomuto vzácnemu človeku. Nielen
organizátorov podujatia, prítomných hostí, ale predovšetkým mladých ľudí
– žiakov zo Základnej školy v Pukanci a ocenených začínajúcich autorov,
ako i zrelých autorov. Tento generačný stret stmelil človek veľkého srdca
a bohatého ducha.
Naša Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne prežívala tento deň o čosi slávnostnejšie ako iné dni bežného školského života.
Zo slávnostného vyhodnotenia literárnej súťaže sme si domov odniesli
šesť ocenení z I. kategórie.
V poézii Natália Šimová získala čestné uznanie. V próze získali Kristián
Noga a Lívia Vajdová čestné uznania, Barbora Gáborová si odniesla cenu za
1. miesto, Veronika Košútová získala 2. miesto (obe dievčatá obhájili svoje
víťazstvo z minulého roka; viď fotogaléria na www.andrej.chudoba.szm.sk)
a Filipovi Chovanculiakovi patrilo 3. miesto.
Celkovo sa v súťaži v I. kategórii hodnotilo 138 prác. Predsedníčka
poroty Mgr. Bónová hodnotila úroveň prác veľmi vysoko, dokonca vyslovila názor, že išlo o „najvydarenejší ročník súťaže“, čo nás mimoriadne
potešilo.

Teší nás, že sa práce našich žiakov porote páčili a patrili k oceneným
v tomto jubilejnom ročníku. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že práce sú
posudzované anonymne. O to viac si tieto krásne ocenenia vážime.
Radi by sme pri tejto príležitosti poďakovali organizátorom podujatia
– ZŠ v Pukanci. Musíme čestne priznať, že sme sa v krásnom prostredí
Základnej školy v Pukanci cítili príjemne a sme vďační za skvelé prijatie,
starostlivosť a pohostinnosť.
Chceme sa touto cestou poďakovať i vedeniu našej základnej školy
Ondreja Štefku vo Varíne – menovite pánovi riaditeľovi Mgr. Košútovi
a pani zástupkyni Mgr. Andelovej, že nám umožnili vycestovať a byť
účastnými stretnutia so skutočným majstrom slova – s pánom Andrejom
Chudobom.
Naše poďakovanie patrí i kolegom, ktorí nás počas neprítomnosti zastúpili a veľké poďakovanie patrí aj pani Monike Mihaliakovej, ktorá bezpečne
a veľmi profesionálne zvládla náročnú cestu autom do kraja pod Sitnom,
ktorý bol prikrytý ťažkou snehovou perinou.
Mgr. Vojteková, vedúca PK SJ
pozn. redakcie:
Víťaznú prácu Barbory Gáborovej - Prázdniny uverejníme v budúcom čísle

Od detí pre deti
„Láska je vedomie, že dávame a rozdávame radosť“.
Táto veta, pochádzajúca od majstra románov, Honoré de Balzac,
bola hlavnou myšlienkou tohtoročnej charitatívnej zbierky pre deti
z detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Žiline.
Nápad zorganizovať zbierku hračiek pre choré deti vzišiel od
členov Žiackeho parlamentu. Táto skvelá myšlienka oslovila
nielen deti našej školy, ale aj ich rodičov. Zbierka bola úspešná a
krabice na hračky a darčeky sa naplnili neuveriteľnou rýchlosťou
mnohými detskými pokladmi, ktoré potešia nejedno srdiečko
malého pacienta.
Za všetky hračky a darčeky, ktoré poputujú chorým deťom,
ďakujeme.
M.B.

Naše ocenené žiačky- tretia a štvrtá zľava Barbora Gáborová a Veronika Košútová

Varínčan

13

Imatrikulácia
prvákov 2007
Piatok. 7.december 2007.
Telocvičňa našej základnej školy mení svoju
tvár. Deviataci majú plné ruky práce s jej výzdobou. Zvukári skúšajú mikrofóny, moderátorky
dávajú posledné pokyny účinkujúcim. Súhra
54 párov rúk je úžasná. Každý prikladá ruku k
spoločnému dielu.
Je 9 hodín ráno a slávnostný akt imatrikulácie
žiakov prvého ročníka sa začína.
Malá komorná slávnosť sa nesie vo veľmi priateľskej atmosfére. Punc dôležitosti je dodávajú prítomní
hostia, pedagógovia, rodičia a
starí rodičia žiakov 1.ročníka.
Za riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne je prítomný
jej riaditeľ pán Mgr. Jozef Košút , pani zástupkyňa pre 1.- 4.
ročník Mgr. Elena Kozáková a
pani zástupkyňa pre 5.- 9. ročník Mgr. Eva Andelová. Vďaka
nim má slávnosť charakter aktu
najvyššej kategórie.
Prváci sa na slávnosť pripravovali niekoľko dní, ale až dnes

je ich očakávanie pretavené do prekvapenia,
radosti a pocitu dôležitosti. Veď všetko sa dnes
točí len okolo nich! Im patrí dnešný deň!
Ich slávnostný sľub znie hrdo, dôrazne , precítene a imatrikulačné žezlo na svojich pleciach
prijímajú rovnako hrdo a zodpovedne..
Pri slávnostnom odchode im tváre zdobia tie
najkrajšie úsmevy, ktoré venujú svojim najbližším, starším spolužiakom, ale aj darčekom, ktoré
pevne stískajú vo svojich rukách.
Symbolické deviatacké školské brány sa zatvorili, ale neopakovateľný zážitok ostáva. Veríme, že
ich bude hriať pri srdci po celý život.
Veľa šťastia, prváci!

Plavci z Varína
Základná škola s materskou
školou Ondreja Štefku vo
Varíne v spolupráci s Radou
rodičov zorganizovala pre
žiakov tretích ročníkov v
dňoch od 19. novembra do
22. novembra 2007 plavecký
výcvik na Základnej škole na
Martinskej ulici v Źiline.
Počas týchto štyroch dní sa
mnohí naučili plávať, poniektorí sa zdokonalili v plaveckých činnostiach, oboznámili
sa s viacerými plaveckými
štýlmi. Páni inštruktori veľmi
profesionálnymi pedagogickými prístupmi preklenuli
zábrany a prvotný strach i tých

menej smelých. Tí odvážnejší
a plavecky zručnejší sa mohli
realizovať i v zložitejších plaveckých hrách a činnostiach.
Každý deň bol niečím výnimočný, spestrený o rôzne hry
a súťaže vo vode. Žiaci denne
absolvovali trojhodinové plávanie, ktoré zanechalo na nich
stopy únavy, no nezmizol
im úsmev z tvárí a v očiach
sa zračila radosť zo svojich
úspechov.
V posledný deň výcviku si
zmerali svoje „plavecké vedomosti“. Všetci boli odmenení
Mokrým vysvedčením. I keď
ukončenie výcviku vyvolalo

u mnohých smútok, všetci
mohli skonštatovať: „Zasa
viem o niečo viac...“
Nie každý má tú možnosť rozvíjať svoje plavecké zručnosti,
preto sme radi, že sme takouto formou pomohli deťom
nazrieť do tajov plaveckého
športu.
Touto cestou chceme poďakovať spomínanej základnej škole za poskytnutie priestorov
plavárne, pedagógom za ich
trpezlivú profesionálnu prácu
a všetkým, ktorí sa pričinili o
realizáciu tohto plaveckého
výcviku.
Učiteľky a žiaci ZŠ Varín

Poďakovanie
Radi by sme touto cestou poďakovali všetkým
rodičom, starým rodičom, hosťom, pedagógom
a spolužiakom, ktorí sa na slávnosti imatrikulácie prvákov zúčastnili a podporili ich svojou
prítomnosťou.
Naše osobitné poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne Mgr.
Košútovi, ktorý slávnostne imatrikuloval žiakov
prvého ročníka a veľmi aktívne nám pomáhal pri
organizačnom zabezpečení podujatia.
Úprimné poďakovanie patrí obom zástupkyniam našej školy Mgr. Kozákovej a Mgr. Andelovej za veľkú ústretovosť,
ochotu, praktickú pomoc
pri organizácii podujatia, za
pomoc pri príprave a distribúcii pozvánok, zabezpečení
priestorov a dozoru.
Touto cestou chceme poďakovať výboru Rodičovskej
rady pri ZŠ s MŠ O. Štefku za
finančnú podporu pri zabezpečení výzdoby a financovaní
sladkostí pre žiakov 1.ročníka.
Srdečne ďakujeme pánovi Ing.
Petrovi Zimenovi za pomoc s
farebnou tlačou slávnostných
certifikátov. Ďakujeme pani Jaroslave Janíčkovej
za čas venovaný výzdobe pamätných perníčkov.
Každý jeden z nich bol originál a malé umelecké
dielo. Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Tavačovej,
Mgr. Synákovej a Mgr. Fodorovej, ktoré pre prvákov perníčky napiekli v školskej kuchynke.
Ďakujeme Márii Peknušovej za knižné darčeky
pre žiakov a Norike Haluškovej za prípravu
slávnostných sľubov pre triedu 1.A a triedu
1.B. Ďakujeme absolventom našej školy Igorovi
Cvachovi a Tiborovi Štefanatnému za ozvučenie
slávnosti a ich ochotnú spoluprácu.
Chceme poďakovať pani učiteľke Mgr. Mihaliakovej , ktorá celý ceremoniál zaznamenávala
videokamerou, ako aj pani učiteľke Mgr. Cvachovej za fotografovanie počas slávnosti.
Ďakujeme pánovi učiteľovi Mgr. Jiríčkovi a
pánovi školníkovi Trnkovi, ktorí nám pomáhali
pri priestorovom riešení v telocvični .
Na záver chceme poďakovať triednym učiteľkám žiakov 1. ročníka – Mgr.Smolkovej,
Mgr. Solárovej a triednym učiteľkám žiakov 9.
ročníkov- Mgr. Tavačovej a Mgr. Cvachovej za
ochotu a výraznú pomoc, ktorá sa podpísala pod
úspešný priebeh celej akcie.
Najväčšiu pochvalu si však zaslúžia žiaci 9.ročníka, ktorí si svoje povinnosti „krstných rodičov“
splnili na výbornú za asistencie M.Kadrliaka a
K. Lovásovej z 8.ročníka a pod organizačným
vedením predsedníčky žiackeho parlamentu
Nikoly Košútovej. Ďakujeme účinkujúcim – A.
Bielkovej, A. Ďugelovej, P. Sauerovi, N. Šimovej,
M. Valjaškovi, I. Zavodňančíkovi, I. Lovásovej.
Príprava takejto slávnosti nie je jednoduchá.
Za pokojným a slávnostným charakterom jej
priebehu sú hodiny práce celého tímu ľudí.
Ďakujeme všetkým!
Mgr. Vojteková
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Poďakovanie
ZŠ s MŠ Ondreja Štepku vo
Varíne chce poďakovať všetkým
ľuďom, ktorí si zakúpili výrobky
našich žiakov počas Ondrejského
jarmoka a podporili tak nielen
školu, ale aj kreatívneho ducha
našich detí.
Ďakujeme!

Mikulášsky počítačový turnaj
Dňa 7. decembra 2007 žiacky parlament v spolupráci s Mariánom Holúbkom, študentom 3. ročníka
SOU energetického v Žiline, usporiadal pre žiakov
druhého stupňa ZŠ v rámci propagácie kreativity
žiakov v oblasti informačných technológií počítačový turnaj.
Ďakujeme zúčastneným
i organizátorom.

Rozprávočky
spod jedličky
Dňa 7.12.2007 deti z MŠ - predškoláci: Martinka Androvičová, Mirka Zimenová, Matúško Cyprich, Šimonko Ťažký,
Tánička Pažická, Kubo Šušoliak, Marek Trnka, Simonka
Hubočanová a Natálka Halečková pod vedením p. uč.
Zaparanikovej J. vystúpili v Dome Matice Slovenskej.
Do celookresnej súťaže Žilinského kraja bolo zapojených
6 MŠ s rôznymi piesňami, rozprávkami. Spoločnosť pre
Predškolskú výchovu spolu s Miest. odborom Matice
Slovenskej v regióne Žilina vysoko vyzdvihla úspešnú
akciu na ktorej deti dokázali, že už od útleho veku je
možné formovať osobnosť dieťaťa prostredníctvom hry,
rozprávky a umeleckého slova.
Ďakujeme rodičom, ktorí si našli čas a deti z MŠ sprevádzali, pomohli s odvozom detí, darov a rekvizít; ďakujeme p. D. Cyprichovej, S. Pažickej, Holečkovej, M.
Hubočanovej.
Osobitne ďakujeme za ochotu a sponzorstvo - zakúpenie
občerstvenia pre deti - p. Michalovi Androvičovi.
Do nášho „Kolovrátku“ sa aktívne zapojili i uč. MŠ - p.
M. Beniačová, M. Látečková.
Za MŠ Júlia Gáborová

Mikuláš 2007
poďakovanie

Miestne kultúrne stredisko srdečne ďakuje za sponzorské príspevky na
mikulášske balíčky, ktoré v sobotu 8.decembra 2007 počas programu
Stretnutia s Mikulášom boli rozdané varínskym deťom.
Naše poďakovanie patrí:
Cestovná kancelária Selinan Žilina
Urbárska obec, poz. spol. Varín
Miroslav Bobáň
Miriam Porubčanská
Anton Panáček
Irena Šimlíková
Jozef Brežný st.
Jozef Brežný ml.
Pizzeria u babky
Stavebniny Ľ. Tichák
Pekáreň Varín

Alena Kubalová
Roker Žilina M.Fujdiak
Obec Varín
starosta obce
Pavol Boka
Pizzeria Stanka
Emsaflor S.Androvič
Boma Varín J.Bobáň
Vladimír Zimen
Ján Hodoň
MKS

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Štvrtok 24. január
16.00 hod. v MKS

Fašiangový program pre dôchodcov

Spoločenské posedenie spojené s kultúrnym programom.
Všetkých seniorov srdečne pozývame.

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
Fern Michaelsová

- Hej, kočka!

Stephen King

- Mobil

Martina Solčanská

- Aprílové dievča

Susanna Kubelková - Konečne po štyridsiatke
Rose Boucheronová - Jabloňový kvet
Frank Schätzing

- Smrť a diabol

Margaret Porterová

- Osudové stretnutie

Petricia Cornvelová - Riziko

Sobota 26. január
15.00 – 19.00 hod. v MKS

Detský diskokarneval

Diskotéka v maskách určená školákom a škôlkárom

Piatok 1. február
20.00 hod. v MKS

12. varínsky ples
V programe účinkujú mažoretky, tanečný súbor Exthad.
Hrá hudobná skupina Bonita z Považskej Bystrice.
Vstupné: 500 Sk.
V cene vstupenky: prípitok, 2x večera, 0,7l víno,
káva, zákusok, minerálka.
Objednávky vstupeniek v MKS.

Poďakovanie
Uvítanie do života
Dňa 11. decembra 2007 boli uvítaní do života najmenší obyvatelia obce Varín.
Pani Schmidtová privítala naše bábätká so svojimi rodičmi,
prihovorila sa k nám krásnymi slovami, ktoré nám pripomenuli, akú radosť, šťastie nám prinášajú naši drobčekovia,
ako bohatším robia náš život svojím smiechom, plačom a
džavotom.
Po krátkom predstavení sa, kým sa naše dieťatká kolísali
v drevenej kolíske, my, ich rodičia, sme svojimi podpismi
zaplnili pamätnú knihu, nasledovalo obdarovanie.
Malí škôlkári spríjemnili chvíľku programom, ktorý ocenili
naše ratolesti detským úsmevom a my, rodičia, potleskom.
Na záver pani Schmidtová popriala všetkým veľa zdravia,
šťastia, radosti a úspechov v živote.
Naši drobčekovia, ale aj my, ich rodičia, ďakujeme za krásne
uvítanie do života pani Schmidtovej, za nádherný program
škôlkárom, za darčeky, kvietky, pozdravy pánovi starostovi
K. Stráskemu,

Ďakujeme.
K. Dominiaková

Nové knihy pre deti
Zdeněk Miler

- Šibal Krtko

Pavol Dobšinský

- Slovenské rozprávky 2

Čarovanie s vlasmi - nájdi svoj štýl!
Vesmír - hviezdy - planéty- galaxie
Ľudské telo - orgány - telesné systémy - funkcie
Svet - krajiny - národy - kontinenty
Ottova encyklopédia - Slovensko - A-Ž

Knižnica otvorená
Po. 10 hod. - 18 hod.
Ut.-Pi.13 hod. - 18 hod.

16

Varínčan

u KUPÓN Č. 1u KUPÓN Č. 1 u KUPÓN Č. 1 u KUPÓN Č. 1 u

Tajnička z čísla 11/2007 znela:
„Otázky som vedel, ale odpovede nie.“
100,- Sk vyhráva pani Jana Chrapčíková, Varín 391
Pomôcky:
Anis, RO,
Us, pis, An, Mesto v Mexiku
sorbus, ton

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. februára 2008
na adresu redakcie.
VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Označenie
lietadiel
Pakistanu

MPZ áut
Rumunska

Modla

Meno Oľgy

Vymieňač
iónov

Druh kartovej
hry

Značka
kvalitnej múky

Arabské
mužské meno
Väčšie odborné
články

Mesto v
Japonsku

6. časť
tajničky

Odletelo

Americké
mužské meno

Vlk z Knihy
džunglí

Prísľub
4. časť
tajničky

Zvratné zámeno

Naše mesto
Lyžiarska
disciplína
Mesto na
Považí
Alegórie
Alelomorfa

Ruský dirigent

Obchodná
akadémia
3. časť tajničky

Skratka atletiky
Podnik v
Trenčíne
Husársky
kabátec

Tu máš

Vyhynuté
plemeno psov
Slovenský
región

Živý po
anglicky
Rytier kráľa
Dávida

Česká plošná
miera
Rozprávková
postava
Lovkyňa perál
Hlúčky lúpežiacich kočovníkov
Venovať sa hre
Ihličnatý strom
Juhoameric.
nejed. had

Oparila

Osobitná cela
Jarabina (bot.)

Reverenda

Veľký silák
Drobná sleďovitá ryba

Južný olejnatý
strom

8. časť tajničky
Mámenie
(kniž.)
Slovesný
zápor

Plietla

Tlak krvi

Nedokonale
horela

V, vnútri (lek.)

Oersted (zn.)
Stredová
priamka

Skratka pre
anno Domini

Lep

Česká rieka

2. časť
tajničky

♣

Horšie, po
francúzsky

Alopatickí
lekári

Spevná časť
recitatívu
(hud.)

♣

Anglický
maliar

Epocha triasu

Tučnejšia pani sa pýta lekára:
„Pán doktor, je moja hmotnosť v poriadku?
„Hmotnosť je v poriadku, ...“
(záver je v tajničke krížovky)
Autor:
Jozef Blaho

1. časť
tajničky

Asýrsky boh
mesta Eridu
Indonéz. objem.
miera

Praplazma
Rímskych 105
Japonský boh
zeme
Babka, po
nemecky

Choroba (kniž.)
7. časť tajničky

Skratka minima

Detský vek

Štvorček (typ.)

Otec Nimrodov

Sumerský boh
nebies

Topánky

12 mesiacov

5. časť
tajničky

Planétka

Druh slimáka

Tropický plod

- 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
Január 2008
Cena 10,- Sk

