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Uznesenia obecného zastupiteľstva
varínski hasiči
záverečný účet obce
verejná schôdza
jaskyniari v kamenno-porubskom krase

Deti v rozprávkovom lese
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Varínčan

Uznesenie č. 11/2008

z riadneho 11. (jedenásteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré sa konalo
dňa 5.6.2008 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov. Vysvetlivky Prítomnosť: P prítomný, N neprí- 1.13.1. na základe
tomný, O ospravedlnený, No neospravedlnený; Hlasovanie: (+ za ), ( proti ), (/ zdržal sa ), (0 neprítomný )
geometrického plá-

nu č.1843/05, vy1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pracovaného Ing.
1 Marián Androvič
P 12/13 + + + + + + + + + + + + + + + + + Milanom Kubáňom,
2 Ing. Marián Androvič
P 13/13 O O O O O O O O O + + + + + + + + schváleného sprá3 Karol Boka
P 13/13 + + + + + + + + + + + + + + + O O vou katastra v Žiline
4 Metod Bukovinský
P 13/13 + + + + + + + + + + + + + + + + + dňa 29.12.2005 a ge5 Ing. Jozef Kabatier
P 13/13 + + + + + + + + / + + + + + + + + ometrického plánu
6 Ferdinand Lopušan
P 6/6 + + + + + + + + + / + + + + + + + č.379/06, vypraco7 Štefan Noga
P 13/13 + + + + + + + + + + + + + + + + + vaného Ing.Milanom
8 Ľudmila Porubanská
O 8/13 O O O O O O O O O O O O O O O O O Kubáňom, schválené9 Juraj Kurnocík
O 6/9 O O O O O O O O O O O O O O O O O ho správou katastra
v Žiline dňa 28.3.2006
10 Ing. Vladimír Štefánik P 12/13 + + + + + + + + / + + + + + + + +
odkúpenie spolu11 Jana Zaparaníková
P 13/13 + + + + + + + + + + + + + + + + +
vlastníckych podielov od Jána Beniača
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
v 18/40-inách, Anny Hrivovej v 4/40-inách,
Ing.Mariána Beniača v 5/40-inách, Rudolfa
1. Schvaľuje
Beniača v 5/40-inách, Ing.Pavla Beniača
1.1 Overovateľov zápisnice: Karol Boka, Metod
v 5/40-inách, Kataríny Beniačovej v 2/40-inách
Bukovinský.
a Pavla Beniača, nar.22.3.1929 v 1/40-ine v no Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní 8/0/0/3
vovytvorených parcelách, t.j. diel 1 o výmere
1.2. Program obecného zastupiteľstva.
2397 m2 z C-KN parc.č. 2151/74, diel 2 o vý
Hlasovanie č.2: 8 / 0 / 0 / 3
mere 2221 m2 z C-KN parc.č. 2151/75, diel 3
1.3. VZN č.3/2008 Povodňový plán záchranných
o výmere 2442 m2 z C-KN parc.č. 2151/76, v
a zabezpečovacích prác obce Varín
C-KN parc.č. 2151/217 - orná pôda o výmere

Hlasovanie č.3: 8 / 0 / 0 / 3
308 m2 všetky v kat.úz. Varín v kúpnej cene
1.4. Predsedu miestnej povodňovej komisie (MPK)
400,-- Sk za m2, v C-KN parc.č. 2151/98 - starosta obce Ing.Karol Strásky
orná pôda o výmere 477 m2 a v C-KN parc.č.
.
Hlasovanie č.4: 8 / 0 / 0 / 3
2151/203 - orná pôda o výmere 427 m2 všetky
1.5. Podpredsedu miestnej povodňovej komisie
v kat.úz. Varín v kúpnej cene 350,-- Sk za m2.
(MPK) - zástupca starostu obce Ing.Jozef Ka1.13.2. na základe geometrického plánu č.1843/05,
batier.
Hlasovanie č.5: 8 / 0 / 0 / 3
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
1.6. Vedúceho technického štábu miestnej povodschváleného správou katastra v Žiline dňa
ňovej komisie (MPK) - Ján Kardoš.
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,

Hlasovanie č.6: 8 / 0 / 0 / 3
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schvá1.7. Veliteľa Obecného hasičského zboru (OHZ) leného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006
Ján Kardoš.
Hlasovanie č.7: 8 / 0 / 0 / 3
odpredaj Rudolfovi Beniačovi, nar. 23.8.1985,
1.8. Preventivára požiarnej ochrany obce - Jozef
trvale bytom Kamence 700/11, 013 03, Varín
Čepela.
Hlasovanie č.8: 8 / 0 / 0 / 3
v celosti C-KN parc.č. 2151/137 - orná pôda
1 .9. Poplatok 30,- Sk/t za uloženie stavebnej sute
o výmere 426 m2 a C-KN parc.č. 2151/136 a výkopovej zeminy, minimálne však 50,- Sk.
orná pôda o výmere 285 m2 v kat.úz. Varín

Hlasovanie č.9: 6 / 0 / 2 / 3
v sume 500,-- Sk za m2
1.10. Odpredaj majetku obce - nehnuteľnosti (Iná
1.13.3. na základe geometrického plánu č.1843/05,
stavba) na Hrnčiarskej ulici, súp.č.223 vedenej
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
správou katastra Žilina v katastrálnom území
schváleného správou katastra v Žiline dňa
Varín na LV č.1 na parc.č.535 (85 m2) cene
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
1.000,-Sk/m2 pozemku a 200.000,-Sk/stavbu
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
p.Anne Buchtovej, Elektro AB, Krivánska
schváleného správou katastra v Žiline dňa
806/1, 013 03 Varín. Hlasovanie č.10: 8/0/1/2
28.3.2006 odpredaj Ing.Pavlovi Šťastnému
1.11. Detailnejšie rozpracovanie územného plánu
a jeho manželke Bc.Adriane Šťastnej rod.Beobce v časti Námestie sv.Floriána z finančných
niačovej, trvale bytom Chomutov, Václavská
prostriedkov získaných odpredajom nehnuteľ4049 v celosti C-KN parc.č. 2151/139 - orná
nosti na Hrnčiarskej ulici, súp.č.223.
pôda o výmere 60 m2 a C-KN parc.č. 2151/138

Hlasovanie č.11: 9 / 0 / 0 / 2
- orná pôda o výmere 739 m2 v kat.úz. Varín
1.12. Vypracovanie zmeny doplnku územného pláv sume 500,-- Sk za m2
nu obce pre nový cintorín v lokalite Zátepličie.
1.13.4. na základe geometrického plánu č.1843/05,

Hlasovanie č.12: 9 / 0 / 0 / 2
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
1.13. Na základe uznesenia OZ č.3/2007 zo dňa
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.3.2007 /hlasovanie č. 3/ a nových požiada29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
viek Správy katastra nehnuteľností v Žiline odvypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
kúpenie a odpredaj pozemkov pre IBV Záhumschváleného správou katastra v Žiline dňa
nie, 1.časť rodine Beniačovej (spoluvlastníci
28.3.2006 odpredaj Ing.Mariánovi Beniačovi,
E-KN parc.č.2126 – orná pôda o výmere 16 902
nar.25.11.1976 trvale bytom P.O.Hviezdoslava
m2 v kat.úz.Varín vedenej Správou katastra
809/46, 013 03, Varín spoluvlastnícky podiel
v Žiline na liste vlastníctva číslo 1877 a v po11/12-in v C-KN parc.č. 2151/112 - orná pôda
zemkovej knihe zapísaná vo vl.č. 998) v zmysle
o výmere 154 m2 a v C-KN parc.č. 2151/111
návrhu kúpnej zmluvy nasledovne:
Poslanec

- orná pôda o výmere 646 m2 v kat.úz. Varín
v sume 500,-- Sk za m2
1.13.5. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
28.3.2006 odpredaj MUDr. Jánovi Beniačovi,
trvale bytom Hviezdoslavova 522, 013 03,
Varín v celosti C-KN parc.č. 2151/153 - orná
pôda o výmere 726 m2, C-KN parc.č. 2151/151
- orná pôda o výmere 292 m2, C-KN parc.č.
2151/152 - orná pôda o výmere 429 m2 a C-KN
parc.č. 2151/154 - orná pôda o výmere 69 m2 v
kat.úz. Varín v sume 500,-- Sk za m2
1.13.6. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006
odpredaj MVDr. Petrovi Beniačovi, trvale bytom Sučany, Osloboditeľov 18 v celosti C-KN
parc.č. 2151/114 - orná pôda o výmere 178 m2
a C-KN parc.č. 2151/129 - orná pôda o výmere
179 m2 a spoluvlastnícky podiel 11/12-in v
C-KN parc.č. 2151/113 - orná pôda o výmere
373 m2 a v C-KN parc.č. 2151/128 - orná pôda
o výmere 365 m2 všetky v kat.úz. Varín v sume
500,-- Sk za m2
1.13.7. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 29.12.2005
a geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného
správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odpredaj Ing.Pavlovi Beniačovi a jeho manželke
Mariane rod.Tomášikovej, trvale bytom Juraja
Jánošíka 866/8, 013 03, Varín spoluvlastnícky
podiel 11/12-in v C-KN parc.č. 2151/127 orná pôda o výmere 159 m2 a v C-KN parc.č.
2151/126 - orná pôda o výmere 639 m2 v kat.
úz. Varín v sume 500,-- Sk za m2
1.13.8. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 29.12.2005
a geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odpredaj
Anne Hrivovej, trvale bytom Varín 289, 013
03, Varín svoj spoluvlastnícky podiel 7/8-in v
C-KN parc.č. 2151/194 - orná pôda o výmere
235 m2 v kat.úz. Varín v sume 500,-- Sk za m2

Hlasovanie č.13: 9 / 0 / 0 / 2
1.14. Zriadenie 1 (jedného) parkovacieho miesta
pre osoby telesne postihnuté na parkovisku
pri OcÚ.
Hlasovanie č.14: 9 / 0 / 0 / 2
1.15. Plán práce hl.kontrolóra obce pre 2.polrok /
2008.
Hlasovanie č.15: 9 / 0 / 0 / 2
1.16. Odpredaj majetku obce - nákladné skriňové
vozidlo Praga V3S v sume 100.000,- Sk.

Hlasovanie č.16: 8 / 0 / 0 / 3
1.17. Finančnú pôžičku obce 100.000,- Sk pre obecný
podnik služieb na nákup motorového vozidla
na obdobie max 4 roky.

Hlasovanie č.17: 8 / 0 / 0 / 3
-pokračovanie na str. 4
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Spomienka
V stredu 2. júla 2008
uplynul rok, čo nás opustil
náš drahý manžel a ocko
MUDr. Cyril Cvacho.
Jeho živá spomienka
navždy zostane v našich
srdciach.
Odpočívaj v pokoji.
S láskou spomínajú manželka Margita a dcéra Eva

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:

Sára Schmidtová
25.5.2008
Lukáš Balcerčík
28.5.2008
Barbora Mária Chovanová
30.5.2008
Tobias Lopušan
11.2.2008

Lea Hanuliaková
23.6.2008
Marek Staňo
29.6.2008
Marek Tomašov
27.6.2008
Annamária Kapasná 30.6.2008
Ema Mária Ševčíková 7.7.2008

„Buďte šťastné deti! Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Katarína Beniačová
Monika Vantuchová
Mgr. Jana Cvachová
Martina Medzihradská
Mgr. Zuzana Stanková
Zuzana Brežná
Mgr. Petra Zichá
Lýdia Bohačiaková

a Alojz Franek
a Miroslav Stehlík
a Ing. Martin Mikolaj
a Ladislav Bohačiak
a Róbert Michaľák
a Ján Janík
a Jaroslav Švec
a Vladimír Paňák

24.5.2008
7.6.2008
7.6.2008
14.6.2008
21.6.2008
27.6.2008
28.6.2008
28.6.2008

Túžba

„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Za šťastím večná moja túžba
so srdcom na pokojnej hladine
sa ako čarovná tichá hudba
na vlnách dookola vo mne vinie.

Naši jubilanti:

Ten huncút mi stále pred zrak
rôzne obrazy svetlom kreslí.
Raz ma na čele chladí mrak,
zas ruka na studni radosť čerí.
Divým cvalom na koni uháňam,
ohňom blčí tráva na zelených lúkach.
Neznámou silou ostrohy poháňam
túžbou po domove, srdcom v mukách.
Bolesť tak často do srdca vojde,
keď si telom raz prítomná tu,
ale tvoja duša blúdi niekde inde.
Život opúšťa čarovnú komnatu
a na prázdnotu bezdomovca vyjde.
Darmo, darmo otváraš svoju náruč
a čakáš, aby ti do nej domov klesol.
Vo vnútri duše hľadať sa ho nauč,
Aby ti šťastia jeho bič srdce plesol.
Edita Anna Bäck

Odišli do večnosti:
pani Alojzia Andrisíková * 3.5.1929
pán Ján Pallo
* 19.6.1935
pán Jozef Franek
* 11.11.1924

U5.6.2008
U18.6.2008
U13.7.2008

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

V júli oslavujú narodeniny:
pani Margita Hoštáková
74.
pani Helena Koššová
87.
pán Viliam Okruhlica
74.
pani Mária Freudenfeldová 87.
pán Václav Kopecký
74.
pani Justína Košútová
86
pán Ján Srogončík
83.
pani Elena Salátová
73.
pán Štefan Kramár
82.
pani Helena Ďurčová
73.
pán Eduard Mravec
72.
pani Zita Bieliková
82.
pán Anton Pinčiar
71.
pani Apolónia Kováčová
82.
Okrúhle narodeniny oslavujú:
pani Anna Gáborová
82.
pán František Haluška
81.
75-te pani Marta Akantisová
pani Cecília Takáčová 
79.
pani Štefánia Vojteková
pán Vincent Janík
pani Elena Talafová
78.
pani Pavlína Androvičová
pani Mária Bohačiaková
76.
pani Helena Gabrielová
76.
pán Rudolf Ševčík
pani Matilda Uhliariková
pani Matilda Uhliariková
75.
pani Anna Sporinová
74.
70-te pán Rudolf Zimen
V auguste oslavujú narodeniny:
pán František Rojik
95.
pani Mária Solárová
76.
pán Ján Lenárt
86.
pani Anna Hrivová
71.
pán František Obšivan
83.
pani Vincencia Ďuranová
72.
pán Peter Boka
83.
pani Božena Muchová
82.
Okrúhle narodeniny oslavujú:
pani Emília Trojanová
80.
85-te pán Pavol Hadida
pani Mária Šušovčiaková
81.
80-te pani Emília Trojanová
pani Agnesa Bučeková
79.
75-te pán Milan Verčík
pani Štefánia Nemsilová
79.
pán Rudolf Androvič
pani Alžbeta Gáborová
78.
70-te pani Emília Hudecová
pani Emília Šugárová
76.
pani Helena Smolková
pani Karolína Dudášová
76.
pán Ján Gábor
pani Mária Martinčeková
76.
pani Anna Repáňová
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.“
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2. Berie na vedomie

V rámci kontroly plnenia uznesení informáciu
starostu obce o zaradení lokality pod starým mlynom do obytnej zóny vo veci žiadosti p.Zvaríka na
zriadenie prevádzky.
V rámci kontroly plnenia uznesení o trvaní
úlohy písomne požiadať Správu ciest ŽSK, Ing.
Milan Puchoň – riaditeľ o predloženie projektu
rekonštrukcie a rozšírenia mosta cez rieku Varínka,
štúdie výstavba kruhového objazdu na Námestí
sv.Floriána a presmerovanie cesty III.tr. Varín
– Nezbudská Lúčka cez ulicu A.,Trizuliaka na
rekonštruovaný most na 12-te riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
V rámci kontroly plnenia uznesení rozpočtovú
uzávierku investícií na chate „FATRANKA“ za rok
2007, súpis plánovaných prác pre rok 2008 a správu
nájomcu f.MONYS s.r.o. o predpokladanom otvorení chaty pre verejnosť v mesiaci júl 2008.
Správu o stave priemysleného parku v lokalite
za Vápenkou a o stretnutí so zástupcami f.PROMA
s.r.o. na konci júna.
Zápisnicu z verejnej schôdze občanov Varína
s témou „Čistota obce“, správu starostu obce
o spôsobe a možnostiach likvidácie komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu v obci, pridelenie ulíc obce jednotlivým poslancom (príloha
uznesenia č.1) a ďalšie kroky obce v zabezpečení
čistoty v obci.
Správu stavebnej komisie vo veci sťažnosti
p.Zuzany Salátovej.
List p.Rudolfa Piovarčiho k výstavbe obecného
cintorínu – pohrebiska
Žiadosť p.Rudolfa Kubíka o odkúpenie pozemku.
Žiadosť Ing.Jána Bugáňa o odkúpenie pozemku.
Na základe výsledkov správy komplexnej inšpekcie ZŠ s MŠ O.Štefku vo Varíne list riaditeľky
CVČ a informáciu predsedu rady školy o nutnosti
uvoľnenia súčasných priestorov kancelárie riaditeľa CVČ v MŠ a o potrebe zriadenia náhradných
priestorov.
Správu poslanca Karola Boku o stave nefunkčných rozvodov káblovej TV v blízkosti rodinného
domu súp.č. 657 a stĺpa na pozemku Zuzany
Brežnej a o požiadavke majiteľa na demontáž stĺpa
vrátane nefunkčných rozvodov.
Požiadavku poslankyne Janky Zaparaníkovej na
zriadenie spomaľovacích retardérov pri škole a osadenie zrkadla na križovatke ul.Hrnčiarska a Májová
pre zlepšenie prehľadnosti križovatky.
Informáciu starostu obce o plánovanom zriadení
spomaľovacích retardérov v rámci rekonštrukcie
cesty A.Bernoláka s využitím Eurofondov.
Informáciu poslanca Metoda Bukovinského
o diere v zábradlí mosta cez Varínku, požiadavku
na zriadenia info tabúľ v obci, návrh na odstránenie kríkov v lokalite pod farou popri Varínke ako
mieste častej likvidácie odpadov občanmi.
Informáciu poslanca Mariána Androviča o potrebe zriadenia WC v suteréne viacúčelovej budovy
pre dychovkárov, návrh na zriadenie 1 (jedného)
parkovacieho miesta pre osoby telesne postihnuté
na parkovisku pri obecnom úrade.
Informáciu poslanca Ing.Vladimíra Štefánika
o prameni FÉLIX v lokalite Pod Jedľovinou,
upozornenie na nevyhovujúci stav cesty III.tr. na
ul.Farská pri charitnom dome, doporučenie na
zriadenie spomaľovacích retardérov na ul.O.Mezsároša, návrh na spracovanie typového projektu
krýpt na starom cintoríne, požiadavku na predloženie stanoviska obce k výstavbe IBV v časti
Koňhora v zmysle schváleného územného plánu
a jej možnosti a návrh na zaradenie TV stanice LUX

do káblovej TV obce.
Opätovnú požiadavku neprítomného poslanca
Juraja Kurnocíka (podal poslanec Ing.Jozef Kabatier) na zdravie a život ohrozujúcu a oplotením
nezabezpečenú stavbu na pozemku Urbárskej obce,
pozemkové spoločenstvo Varín v časti Koňhora.

16.
17.

3. Ukladá
1. Písomne osloviť prenajímateľa chaty „FATRANKA“ f.MONYS s.r.o. o doplnenie finančného
rozsahu plánovaných prác - položkového rozpočtu pre rok 2008 k vzájomnému odsúhlaseniu
a zároveň potvrdiť akceptáciu termínu otvorenia
chaty pre verejnosť.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
2. Požiadať f. PROMA s.r.o. o stretnutie s predstaviteľmi obce a s poslancami a o predloženie
štúdie dispozičného riešenia a priestorového
usporiadania priemyselného parku.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
3. Pre zabezpečenie čistoty v obci: Vyzvať majiteľov nehnuteľností ohľadom čistoty v obci
písomne informovať všetkých občanov obce
o podmienkach rekonštrukčných a udržiavacích prác na cintoríne a o spôsobe likvidácie
odpadov na cintoríne spracovať harmonogram
spoločného dobrovoľného čistenia ulíc občanmi
obce min 2x ročne zorganizovať verejnú schôdzu
s občanmi obce a žiakmi ZŠ s témou „Čistota
obce“ a s hodnotením pozitívnych stránok.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
4. Osloviť architektov a urobiť prieskum trhu na
riešenie urbanistickej štúdie upresnenia územného plánu obce v časti Námestie sv.Floriána.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
5. Písomne odpovedať na list p.Rudolfa Piovarčiho
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
6. Písomne odpovedať p.Rudolfovi Kubíkovi na
žiadosť o odkúpenie pozemku, uvedená žiadosť
bude prerokovaná na nasledujúcom riadnom
zasadnutí OZ .
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
7. Písomne odpovedať Ing.Jánovi Bugáňovi na
žiadosť o odkúpenie pozemku, uvedená žiadosť
bude prerokovaná na nasledujúcom riadnom
zasadnutí OZ.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
8. Spracovať finančný rozbor nákladov na uvedenie budovy CVČ do čiastočného užívania.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
9. Písomne vyzvať správcu káblovej TV v obci
TES Slovakia s.r.o. o demontáž nefunkčných
rozvodov a stĺpa pri rodinnom dome súp.č.657.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
10.Spracovať typový návrh spomaľovacieho retardéra vrátane ich vzdialeností pre navrh.rýchlosť
20 km/hod a 40 km/hod.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
11.Písomne vyzvať realizačnú firmu na opravu info
tabule na Námesti sv.Floriána.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
12.Preveriť možnosť výrubu kríkov s majiteľom pozemku v lokalite medzi Varínkou a ul.Priemyslenou ako miesta častej likvidácie odpadov.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
13.Písomne vyzvať správu ciest ŽSK k oprave
zábradlia na moste cez Varínku na ceste III.tr.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
14.Preveriť technické možnosti zriadenia WC v suteréne viacúčelovej budovy a predpokladaný fin.
náklad.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
15. Zabezpečiť spracovanie chem.rozboru vody

18.

19.

prameňu FÉLIX v lokalite Pod Jedľovinou.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
Spracovať návrh typového projektu krýpt na
starom cintoríne.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
Zorganizovať stretnutie so zástupcami Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín
za účelom výstavby IBV Koňhora a predložiť
správu na nasledujúce riadne zasadnutie OZ.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
Písomne osloviť f.TES Slovakia s.r.o. o možnosti zaradenia TV stanice LUX do káblovej TV
obce.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ
Opätovne písomne vyzvať Urbársku obec,
pozemkové spoločenstvo Varín o odstránenie
zdravia a životu ohrozujúcej stavby v časti
Koňhora a jej dočasné zabezpečenie oplotením
proti nežiadúcemu vstupu hlavne detí.
Zodpovedný: OcÚ	 termín: do OZ

Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Karol Boka, Metod Bukovinský

Príloha č.1 uznesenia OZ č.11/2008
zo dňa 5.6.2008
Rozdelenie ulíc poslancom OZ pre zabezpečenie
„Čistoty obce“.
Ing. Marian Androvič
Jozefa Martinčeka
Dubenec

P. O. Hviezdoslava

Karol Boka

Dr. Jozefa Tissu

Metod Bukovinsky
Antona Bernoláka
Školská
Hájik

M. R. Štefánika
Jána Bottu
Železničná

Ferdinand Lopušan
Májová
Sama Chalúpku
Krivánska
Námestie sv. Floriána – západná časť
Štefan Noga
Októbrová

Záhrady

Jana Zaparaniková
Hrnčiarska
Martina Kukučína
Námestie sv. Floriána – východná časť
Ing. Jozef Kabatier
Kamence
Ľudovíta Štúra
Antona Horeckého

Andreja Hlinku
J. G. Tajovského
Juraja Jánošíka

Ing. Vladimír Štefánik
Farská
Ladislava Pfliegla
Na rybníkoch

Alexandra Trizuliaka
Športová
Priemyselná

Ľudmila Porubčánska
Starohradska
Mlynisko
Pod Vajánkom

Ku železnej studničke
Pltnicka
Hlboké

Kurnocik

Koňhorská

Marian Androvič
Fatranská

Ondreja Meszároša
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Z činnosti varínskych hasičov
Družstvo dorastu DHZ Varín sa dňa 22.6.
zúčastnilo súťaže mladých hasičov v Zbyňove. Chlapci reprezentovali našu obec po
prvýkrát a dosiahli vynikajúce výsledky.
V útoku na oheň a štafete sme získali výborné 4. miesto pri veľmi silnej konkurencii
32. družstiev.
Jaroslav Jakubec a Peter Zimen získali odznaky v preteku jednotlivcov.

5.7. sme sa zúčastnili súťaže v Terchovej
o Putovný pohár starostu obce Terchová.
Naši chlapci získali 11. miesto. Spolu súťažili všetky kategórie, bez rozdielu veku.
Počasie súťaži neprialo, pršalo a terén bol
rozmočený. Napriek tomu sa naši chlapci
umiestnili na 11. mieste.
Srdečne im blahoželáme a prajeme, aby
sa im na súťažiach darilo a pri reprezentovaní našej obce dosahovali čo najlepšie
výsledky.

Chceme pochváliť a poďakovať starším
chlapcom, ktorí si našli čas a zorganizovali brigádu na údržbe našej techniky a aj
svojimi vlastnými financiami prispeli na
jej opravu.

DHZ Varín hľadá sponzorov,
ktorí by nám pomohli pri financovaní súťaží a nákupoch nového
vybavenia, ktoré je potrebné na
trénovanie a súťaže.

Naši jubilanti
Hore sprava: Jakubec Jaroslav,
Stredný rad sprava: tréner Ján Dávidík, Kořínek Pavol,  Kupčuliak Marek, Miroslav Janíček, Marián Hreus,
Bohačiak Michal,
Dolný rad sprava: Tichák Michal, Šlesár Jaroslav, Tichák Pavol, Bohačiak Juraj

2.6. 2008. oslávil pán Adam Kapasný
70. narodeniny.
DHZ Varín mu k výročiu blahoželá a praje
do ďalšieho života veľa zdravia, sily a mno-

DHZ Varín hľadá chlapcov a dievčatá vo veku
od 8 do 15 rokov, ktorí budú reprezentovať DHZ
Varín a našu obec na celoštátnej súťaží mladých
hasičov „Plameň“. Na ihrisku vo Varíne sa
pripravuje tréningová plocha ktorá bude slúžiť
na trénovanie na súťaže. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť u p. Horošovej osobne
alebo na tel. čísle: 0949 486 082.

ho životného optimizmu.
12.7. 2008 oslavuje narodeniny
pán Ján Kolembus
27.7. 2008 pán Jozef Ďugel
Srdečne blahoželáme!
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Uznesenie

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 26.6.2008 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov. Vysvetlivky Prítomnosť: P prítomný, N neprítomný, O ospravedlnený, No neospravedlnený; Hlasovanie: (+ za ), ( proti ), (/ zdržal sa ), (0 neprítomný )

Poslanec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

1 2 3 4 5 6 7
P
P
P
P
P
P
P
O
O
O
P

13/14
14/14
14/14
14/14
14/14
7/7
14/14
8/14
6/10
12/14
14/14
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+
+
+
+
+
+
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O
O
+

+
+
+
+
+
+
+
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O
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+

+
+
+
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O
O
+

+
+
+
+
+
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O
O
+

+
+
+
+
+
+
+
O
O
O
+

+
+
+
+
+
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O
O
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Ruší
Bod 1.13 v uznesení OZ č.11/2008 zo dňa 5.6.2008
-odkúpenie a odpredaj pozemkov pre IBV Záhumnie, 1.časť rodine Beniačovej (spoluvlastníci E-KN parc.č.2126 – orná pôda o výmere
16 902 m2 v kat.úz.Varín vedenej Správou
katastra v Žiline na liste vlastníctva číslo 1877
a v pozemkovej knihe zapísaná vo vl.č. 998) v
zmysle návrhu kúpnej zmluvy nasledovne:
1.13.1. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 29.12.2005
a geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odkúpenie
spoluvlastníckych podielov od Jána Beniača v
18/40-inách, Anny Hrivovej v 4/40-inách, Ing.
Mariána Beniača v 5/40-inách, Rudolfa Beniača
v 5/40-inách, Ing.Pavla Beniača v 5/40-inách,
Kataríny Beniačovej v 2/40-inách a Pavla
Beniača, nar.22.3.1929 v 1/40-ine v novovytvorených parcelách, t.j. diel 1 o výmere 2397 m2 z
C-KN parc.č. 2151/74, diel 2 o výmere 2221 m2
z C-KN parc.č. 2151/75, diel 3 o výmere 2442
m2 z C-KN parc.č. 2151/76, v C-KN parc.č.
2151/217 -orná pôda o výmere 308 m2 všetky
v kat.úz. Varín v kúpnej cene 400,--Sk za m2,
v C-KN parc.č. 2151/98 -orná pôda o výmere
477 m2 a v C-KN parc.č. 2151/203 -orná pôda o
výmere 427 m2 všetky v kat.úz. Varín v kúpnej
cene 350,--Sk za m2.
1.13.2. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006
odpredaj Rudolfovi Beniačovi, nar. 23.8.1985,
trvale bytom Kamence 700/11, 013 03, Varín
v celosti C-KN parc.č. 2151/137 -orná pôda o
výmere 426 m2 a C-KN parc.č. 2151/136 -orná
pôda o výmere 285 m2 v kat.úz. Varín v sume
500,--Sk za m2
1.13.3. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
28.3.2006 odpredaj Ing.Pavlovi Šťastnému a

jeho manželke Bc.Adriane Šťastnej rod.Beniačovej, trvale bytom Chomutov, Václavská 4049
v celosti C-KN parc.č. 2151/139 -orná pôda o
výmere 60 m2 a C-KN parc.č. 2151/138 -orná
pôda o výmere 739 m2 v kat.úz. Varín v sume
500,--Sk za m2
1.13.4. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
28.3.2006 odpredaj Ing.Mariánovi Beniačovi,
nar.25.11.1976 trvale bytom P.O.Hviezdoslava
809/46, 013 03, Varín spoluvlastnícky podiel
11/12-in v C-KN parc.č. 2151/112 -orná pôda
o výmere 154 m2 a v C-KN parc.č. 2151/111
-orná pôda o výmere 646 m2 v kat.úz. Varín v
sume 500,--Sk za m2
1.13.5. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006
odpredaj MUDr. Jánovi Beniačovi, trvale
bytom Hviezdoslavova 522, 013 03, Varín v
celosti C-KN parc.č. 2151/153 -orná pôda o
výmere 726 m2, C-KN parc.č. 2151/151 -orná
pôda o výmere 292 m2, C-KN parc.č. 2151/152
-orná pôda o výmere 429 m2 a C-KN parc.č.
2151/154 -orná pôda o výmere 69 m2 v kat.
úz. Varín v sume 500,--Sk za m2
1.13.6. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006
odpredaj MVDr. Petrovi Beniačovi, trvale bytom Sučany, Osloboditeľov 18 v celosti C-KN
parc.č. 2151/114 -orná pôda o výmere 178 m2
a C-KN parc.č. 2151/129 -orná pôda o výmere
179 m2 a spoluvlastnícky podiel 11/12-in v
C-KN parc.č. 2151/113 -orná pôda o výmere
373 m2 a v C-KN parc.č. 2151/128 -orná pôda
o výmere 365 m2 všetky v kat.úz. Varín v sume
500,--Sk za m2
1.13.7. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 29.12.2005
a geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného
správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odpredaj Ing.Pavlovi Beniačovi a jeho manželke
Mariane rod.Tomášikovej, trvale bytom Juraja
Jánošíka 866/8, 013 03, Varín spoluvlastnícky
podiel 11/12-in v C-KN parc.č. 2151/127
-orná pôda o výmere 159 m2 a v C-KN parc.č.
2151/126 -orná pôda o výmere 639 m2 v kat.
úz. Varín v sume 500,--Sk za m2
1.13.8. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 29.12.2005
a geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odpredaj
Anne Hrivovej, trvale bytom Varín 289, 013

03, Varín svoj spoluvlastnícky podiel 7/8-in v
C-KN parc.č. 2151/194 -orná pôda o výmere
235 m2 v kat.úz. Varín v sume 500,--Sk zam2
Hlasovanie č.4: za/proti/zdržali sa/neprítomní 8/0/0/3
2. Schvaľuje
2.1 Overovateľov zápisnice - Ing.Jozef Kabatier, p.
Ferdinand Lopušan. Hlasovanie č.1: 8 / 0 / 0 / 3
2.2 Program obecného zastupiteľstva s doplnením
bodu č. 7 Rôzne.  Hlasovanie č.2: 8 / 0 / 0 / 3
2.3 Záverečný účet obce Varín za rok 2007.

Hlasovanie č.3: 8 / 0 / 0 / 3
2.4 Na základe uznesenia OZ č.3/2007 zo dňa
29.3.2007 /hlasovanie č. 3/ a nových požiadaviek Správy katastra nehnuteľností
v Žiline odkúpenie a odpredaj pozemkov
pre IBV Záhumnie, 1.časť rodine Beniačovej
(spoluvlastníci E-KN parc.č.2126 – orná pôda
o výmere 16 187 m2 v kat.úz.Varín vedenej
Správou katastra v Žiline na liste vlastníctva
číslo 1877 a v pozemkovej knihe je zapísaná vo
vl.č. 998) v zmysle notárskej zápisnice a kúpnej
zmluvy nasledovne:.
2.4.1. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 29.12.2005
a geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného
správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odkúpenie spoluvlastníckych podielov od Anny
Hrivovej v 4/40-inách, Ing.Mariána Beniača v
5/40-inách, Rudolfa Beniača v 5/40-inách, Ing.
Pavla Beniača v 5/40-inách, Kataríny Franekovej rod.Beniačovej v 2/40-inách a Pavla Beniača, nar.22.3.1929 v 1/40-ine, spolu 22/40-in,
v novovytvorených parcelách, t.j. v dieli 1 o
výmere 2397 m2 z C-KN parc.č. 2151/74 (na
prevádzaný spoluvlastnícky podiel pripadá
výmera 1318,35 m2), v dieli 2 o výmere 2221
m2 z C-KN parc.č. 2151/75 (na prevádzaný spoluvlastnícky podiel pripadá výmera
1221,55 m2), v dieli 3 o výmere 2442 m2 z
C-KN parc.č. 2151/76 (na prevádzaný spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 1343,10 m2),
v C-KN parc.č. 2151/98 -orná pôda o výmere
477 m2 (na prevádzaný spoluvlastnícky podiel
pripadá výmera 262,35 m2) a v C-KN parc.č.
2151/203 -orná pôda o výmere 427 m2 (na
prevádzaný spoluvlastnícky podiel pripadá
výmera 234,85 m2) a v C-KN parc.č. 2151/217
-orná pôda o výmere 308 m2 (na prevádzaný
spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 169,40
m2) všetky v kat.úz. Varín v cene 80% z celkovej výmery 8272 m2 v kúpnej cene 400,--Sk za
m2 a 20% z celkovej výmery 8272 m2 v kúpnej
cene 350,--Sk za m2, t.j. kúpna cena je stanovená celkom sumou 1.774.344,--Sk (slovom jeden
milión sedemstosedemdesiatštyritisíctristoštyridsaťštyri slovenských korún)
2.4.2. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006
odpredaj Rudolfovi Beniačovi, nar. 23.8.1985 a
jeho manželke Ivane Beniačovej rod.Kaveckej,
trvale bytom Kamence 700/11, 013 03, Varín
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v celosti C-KN parc.č. 2151/137 -orná pôda o
výmere 426 m2 a C-KN parc.č. 2151/136 -orná
pôda o výmere 285 m2 v kat.úz. Varín v sume
500,--Sk za m2
2.4.3. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
28.3.2006 odpredaj Ing.Mariánovi Beniačovi
a jeho manželke Márii rod. Tarabovej, trvale
bytom P.O.Hviezdoslava 809/47, 013 03, Varín
v celosti C-KN parc.č. 2151/139 -orná pôda o
výmere 60 m2 a C-KN parc.č. 2151/138 -orná
pôda o výmere 739 m2 v kat.úz. Varín v sume
500,--Sk za m2
2.4.4. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
28.3.2006 odpredaj Ing.Mariánovi Beniačovi
a jeho manželke Márii rod. Tarabovej, trvale
bytom P.O.Hviezdoslava 809/47, 013 03, Va-

rín spoluvlastnícky podiel 11/12-in v C-KN
parc.č. 2151/112 -orná pôda o výmere 154 m2 a
v C-KN parc.č. 2151/111 -orná pôda o výmere
646 m2 v kat.úz. Varín v sume 500,--Sk za m2
2.4.5. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006
odpredaj Ing.Pavlovi Beniačovi a jeho manželke Ing.Mariane rod.Tomašikovej, trvale bytom
Juraja Jánošíka 866/8, 013 03, Varín spoluvlastnícky podiel 11/12-in v C-KN parc.č. 2151/127
-orná pôda o výmere 159 m2 a v C-KN parc.č.
2151/126 -orná pôda o výmere 639 m2 v kat.
úz. Varín v sume 500,--Sk za m2
2.4.6. na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005 a geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006
odpredaj Jozefovi Hrivovi, trvale bytom
P.O.Hviezdoslava 569/38, 013 03, Varín svoj
spoluvlastnícky podiel 7/8-in v C-KN parc.č.

2151/194 -orná pôda o výmere 235 m2 v kat.
úz. Varín v sume 500,--Sk za m2

Hlasovanie č.5: 8 / 0 / 0 / 3
2.5 Odpredaj majetku obce pozemku, na ktorom sú
postavené stavby bez súpisného čísla parcelné
číslo 524 (23 m2) na Hrnčiarskej ulici vedený
správou katastra Žilina v katastrálnom území
Varín na LV č.1 v cene 1.000,-Sk/m2 pozemku
p.Anne Buchtovej, Elektro AB, Krivánska
806/1, 013 03 Varín.

Hlasovanie č.6: 8 / 0 / 0 / 3
2.6 Sobotu ako sobášny deň v sobášnej miestnosti
Námestie sv.Floriána 131/4.

Hlasovanie č.7: 8 / 0 / 0 / 3
3. Berie na vedomie
3.1 Správu nezávislého auditora k účtovnej závierke
Obce Varín k 31.12.2007.
3.2 Správu hl.kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce Varín za rok 2007.
3.3 Výročnú správu Obce Varín za rok 2007.
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia:
Ing.Jozef Kabatier, Ferdinand Lopušan

Zápisnica z verejnej schôdze občanov Varína
s témou „Čistota obce“,
konanej dňa 30.5.2008 o 19.00 hod. v kinosále MKS
Verejnú schôdzu občanov Varína
otvoril starosta obce Ing.Karol Strásky. V úvode v krátkosti vysvetlil
platný zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a platné VZN obce týkajúce sa
taktiež produkcie, separácie a likvidácie odpadov v obci.
Následne bol zástupcom starostu
prezentovaný foto-materiál, kde boli
poukázané nelegálne skládky v rámci
obce a najčastejšie chyby občanov pri
nakladaní s odpadmi, nedôslednosť
občanov pri domácich stavebných
prácach ako aj nepovolené zábery
verejných priestranstiev.
Po prezentácii foto-materiálu bola
otvorená diskusia:
p.Matušek – ostro kritizoval prezentovaný foto-materiál, ktorý podľa jeho
názoru nezodpovedal skutočnosti.
Prof.Ing.Košturiak, PhD. – poďakoval vedeniu obce za zorganizovanie
stretnutia s deťmi základnej školy
a občanmi Varína, za prípravu kvalitného foto-materiálu, poukázal na
to, že je dôležité hlavne vlastným
pričinením pomôcť zveľadeniu obce.
Vyzval k lepšej informovanosti občanov o možnostiach nakladania s odpadom, o možnosti uloženia odpadu
v priestore ihriska do separovaných
veľkoobjemových kontajnerov. Navrhol, aby podnety k zabezpečeniu
čistoty v obci boli iniciované od vedenia obce.

Ing.Štefánik – poukázal, že niektorí
občania nie sú informovaní o možnostiach likvidácie odpadu hlavne
čo sa týka stavebného odpadu, veľkoobjemového odpadu a prebytočných
výkopov.
p.M.Rendek – vyjadril veľkú nespokojnosť so stavom okolia hlavne na
ul.kpt.J.Pfliegla, poukázal na prebytočné štrky po kanalizácii. Navrhol
vybudovať zábrany a závory na
zamedzenie vstupu do rizikových
častí Varína s tým, že budú uzamknuté a kľúče budú vlastniť len obec,
majitelia, príp.zainteresované organizácie (napr.ŽSR). Zároveň ponúkol bezplatne sadenice na výsadbu
stromovej aleje pozdĺž tejto ulice
pre zamedzenie vstupu na priľahlé
pozemky.
p.Holúbková – poukázala na to, že
vo Varíne chýba viac odpadkových
košov pre náhodných okoloidúcich
a turistov. Zároveň podotkla, že veľmi dlho trvá samotné vyprázdňovanie košov pokiaľ sú plné, poukázala
na malú pružnosť obce pri odstraňovaní nahromadeného odpadu (napr.
pri čistení potoka). Poukázala podľa
vlastného názoru na neporiadok
na cintoríne a podotkla, že je nutné zlepšiť informovanosť občanov
o kontajnerovom systéme na zber
a separáciu odpadu.
p.Cvacho – poukázal na otvorený
kanál z ul.Farská

p.Verčík – zdôraznil, že ochrana ŽP
je hlavne v nás občanoch, lebo ináč tu
podľa súčasného trendu „zhnijeme“.
p.Akantis – vyslovil názor a presvedčenie, že akékoľvek porušovanie
zákona o odpadoch a znečisťovanie
okolia Varína je nutné finančne sancionovať s maximálnymi pokutami.
Pokiaľ niektorí občania nepocítia
tvrdý finančný postih, naďalej budú
porušovať zákon.
p.Janoušek – opýtal sa, či v súčasnosti ešte platí zákon s povinnosťou
majiteľa starať sa o svoj pozemok
vrátane kosenia trávy. Poukázal na
to, že schátralé kontajnery-búdy na
ul.kpt.J.Pfliegla sú po stavbe kanalizácie. Zároveň sa opýtal, ako funguje
ČOV vo Vápenke, keď v súčasnosti
nepreteká obcou potok, do ktorého
bola zaústená.
p.Porubčanský – navrhol, či nie je
možné namontovať infrakamery
do lokalít ku kontajnerom na lepšiu
identifikáciu občanov, ktorí zneužívajú tieto kontajnery pre iný účel, na
ktorý sú určené (lokalita Koňhora,
pod Horárňou)
p.Rovňan – priblížil občanom možné
finančné pokuty za porušovanie
zákona
p.Franek – zdôraznil, že je nutné
zlepšiť osvetu občanov o nakladaní
s odpadmi a o možnosti ich uloženia.
Poukázal, že „ODPAD PRODUKUJE

ODPAD“. Navrhol zriadiť verejnú
nástenku pre nespratníkov a opakovať takéto stretnutie a osvetu
s občanmi Varína a žiakmi základnej školy. Vyzdvihol mimoriadny
význam iniciátora pri organizovaní
akcií s cieľom zabezpečiť vyčistenie verejných priestranstiev v obci
a to konkrétne na vlastnom príklade
v lokalite Koňhora, kde si občania
zorganizovali brigádu a vyčistili celé
okolie Koňhory. Zároveň vyzval obec
na možnosť iniciatívy pri organizovaní brigád na vyčistenie verejných
priestranstiev.
Starosta obce a zástupca starostu
obce v prvom rade poukázali, že
predložený foto-materiál nie je adresný, má len poukázať na tvoriace
sa nelegálne skládky v okolí Varína
a časté chyby občanov pri nakladaní
s odpadmi, znečisťovaní verejných
priestranstiev a dočasných záberov
verejných plôch. Zároveň sa snažili
všetkým občanom odpovedať na ich
otázky a pripomienky a zaviazali sa,
že všetky podnetné návrhy zapracujú
do programu zabezpečenia čistoty
a zveľadenia obce.
Všetci prítomní sa jednomyselne
zhodli, že takéto stretnutia je nutné
organizovať častejšie a na potrebe
zainteresovanosti väčšieho počtu
občanov. Následne starosta Obce
Varín poďakoval všetkým za účasť
a rozlúčil sa s nimi.
Zapísal: Ing.Jozef Kabatier
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Záverečný účet Obce Varín
za rok 2007

Záverečný účet obce za rok 2007
obsahuje:
Rozpočet obce na r.2007
Rozbor plnenia príjmov za r.2007
Rozbor plnenia výdavkov za
r.2007
Výdavky rozpočtových organizácii
s právnou subjektivitou
Prebytok hospodárenia za rok
2007
Tvorba a použitie prostriedkov
rezervného a sociálneho fondu
za r.2007
Prehľad o stave a vývoji dlhu k
31.12.2007
Návrh uznesenia
1. Rozpočet obce na rok 2007
Základným nástrojom finančného
hospodárenia obce bol rozpočet
obce na rok 2007.Obec v roku 2007
zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2007 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu na rok 2007.
Rozpočet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa
14.12.2006 uznesením č. 12/2006
Bol zmenený jedenkrát:
-prvá zmena schválená dňa
15.11.2007 uznesením č. 7/2007
Rozpočtované príjmy za rok 2007:
58,045.tis. Sk
Rozpočtované výdavky za rok 2007
: 34,195.tis. Sk
Skutočné príjmy za rok 2007:
47,307.tis. Sk
Skutočné výdavky za rok 2007 :
40,100.tis. Sk
2.Rozbor plnenia príjmov za
r.2007
Príjmová časť rozpočtu bola splnená na 82 %, čo predstavuje čiastku
47,307.tis. Sk
Daňové príjmy boli splnené na
120% , čo predstavuje zvýšenie
oproti rozpočtovaným príjmom o

4,191.tis. Sk.
Nedaňové príjmy boli splnené na
108%, čo predstavuje zvýšenie
oproti rozpočtovaným príjmom o
1,329tis. Sk.
Granty a transfery boli účelovoviazané a boli použité v súlade s
ich účelom.
Kapitálové príjmy boli splnené
na 201%. Zvýšenie kapitálových
príjmov predstavuje oproti rozpočtovaným príjmom 995 tis.Sk.
Príjmové finančné operácie boli
naplnené vo výške 2,785 tis.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2007 zo dňa 1.2.2007 bolo
schválené použitie časti prebytku
hospodárenia obce za rok 2006
pre rok 2007 na tvorbu rezervného
fondu 10% vo výške 276 093,08 Sk
a 90% z prebytku vo výške 2,485 tis.
Sk prevodom do prijmov obce.
3.Rozbor plnenia výdavkov za
r.2007
Výdavková časť rozpočtu bola
čerpaná na 117 % , čo predstavuje
čiastku 40,100.tis Sk.
1. Bežné výdavky
a.)Mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania.
Z rozpočtovaných 6,108 tis. Sk bolo
skutočne čerpané k 31.12.2007 vo
výške 6,077 tis. Sk, čo je 99,5%
čerpanie. Patria sem mzdové
prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, kultúry, aktivačných pracovníkov, Spoločného stavebného úradu, Spoločného sociálneho
úradu
Spoločného školského úradu, s výnimkou právnych subjektov.
b.)Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 2,143 tis. Sk bolo
skutočne čerpané k 31.12.2007 vo
výške 1,960 tis. Sk, čo je 91,5%
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody
poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c.)Tovary a služby
Z rozpočtovaných 9,489 tis. Sk
bolo skutočne čerpané k 31.12.2007
vo výške 11,363 tis. Sk, čo je 119,7

% čerpanie. Ide o prevádzkové
výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary
a služby.

(ZOS) vo výške 785 tis.Sk

d.)Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1,394 tis. Sk bolo
skutočne čerpané k 31.12.2007 vo
výške 1,571 tis. Sk, čo predstavuje
112,7 % čerpanie.

Z rozpočtovaných 1,130 tis. Sk na
splácanie istiny z prijatých úverov
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2007
vo výške 1,060 tis. Sk, čo predstavuje 93,08 %.

e.) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
a návratnými finančnými výpomocami

4.Výdavky rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou

Z rozpočtovaných 340 tis. Sk bolo
skutočne vyčerpané k 31.12.2007
vo výške 774 tis. Sk, čo predstavuje
217,7% čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
a.)Ekonomická oblasť – výstavba
IBV Záhumnie
Ide o nasledovné investičné akcie:
-nákup pozemkov vo výške 4,925
tis.Sk
-prípravná a projektová dokumentácia vo výške 80 tis.Sk
b.)Bývanie a občianska vybavenosť
-rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
-realizácia nových stavieb z vlastných prostriedkov(Nájomný dom
22.b.j.) vo výške 887.tis.Sk
-realizácia nových stavieb z dotácie
MVRR SR(Nájomný dom 22.b.j.) vo
výške 7,486 tis.Sk
c.)Ekonomická oblasť -cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
-komunikácie, parkoviska a cestná
kanalizácia vo výške 1,093 tis.Sk
d.)Vzdelávanie -základné vzdelanie
Ide o nasledovné investičné akcie:
-prípravná a projektová dokumentácia(ihrisko pri ZŠ) vo výške
10 tis.Sk
-rekonštrukcie a modernizácie
(CVČ) vo výške 2,029 tis.Sk
e.)Sociálne zabezpečenie
Ide o nasledovné investičné akcie:
-rekonštrukcie a modernizácie

3.Výdavkové finančné operácie
Rozpočet
Skutočnosť
na rok 2007 k 31.12.2007 % plnenia
1 130
1 060
93,08%

Rozpočet
Skutočnosť
na rok 2007 k 31.12.2007 % plnenia
19,731
24,831
125,8%

5. Prebytok hospodárenia Obce
v roku 2007 je tvorený zostatkami
na nasledovných účtoch: v Sk
Dexia banka
SLSP-bežný účet
SLSP-IBV Záhumnie
SLSP-účet bytovky č.1
SLSP-účet bytovky č.2
SLSP-účet bytovky č.3
Pokladňa
Cudzie peniaze
SPOLU

v tis.Sk

Ukazovateľ rozpočet
príjmy
58,045
výdavky
34,195
záverečný
účet Obce

522 582,38
2 169 897,26
4 033 882,00
212 826,60
253 563,90
567,50
29 544,75
16 148,00
7 206 716,39

skutočnosť
47,307
40,100
7,207

6.Prehľad o stave a vývoji dlhu k
31.12.2007
Obec k 31.12.2006 eviduje tieto
záväzky:
-voči bankám 55 402 tis. Sk
-voči dodávateľom 1 111 tis. Sk
-voči rozpočt.organizácii 16 tis. Sk
Obec uzatvorila Zmluvy zo ŠFRB
o úvere na výstavbu nájomnych
bytoviek.
Polyfunkčný dom 21.b.j. v roku
2004
Nájomný dom 22.b.j. v roku 2005
Nájomný dom 22.b.j.Záhumnie v
roku 2007
Úvery sú dlhodobé. Splátky úverov
a úrokov mesačné.
K 31.12.2007 výška prijatého termínovaného úveru predstavuje sumu
6 641 tis.Sk.

Varínčan
P.
č.
1.
2.
3.
4.
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Výška prijatého Výška úroku
úveru
14 487 000
14 385 000
22 090 000
6 760 123,30
350 988,27

Zabezpečenie
úveru
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Bianco zmenka

7. Tvorba a použitie prostriedkov
rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo
výške 10 % prebytku hospodárenia
príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom
účte. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Zostatok k
31.12.2007
13 357 290,43
13 541 865,51
21 861 666,55
6 760 123,30

Splatnosť
r. 2034
r. 2035
r. 2037
r. 2015

Fond rezervný
Suma v Sk
ZS k 1.1.2007
481 850,72
Prírastky -z prebytku
276 093,08
hospodárenia
-ostatné prírastky
6 287,30
Úbytky -použitie rezervného fondu:
-ostatné úbytky
KZ k 31.12.2007
764 231,10

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu
upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2007
Prírastky -povinný
prídel -%
-ostatné prírastky
Úbytky -závodné
stravovanie
-regeneráciu PS
-dopravné
-ostatné úbytky
KZ k 31.12.2007

Suma v Sk
10 928,90
56 433,00
54,80
918,00
66 498,70

8. Návrh uznesenia
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie z prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu 10% vo výške
720 671,64 Sk pre rok 2008 a 90%
z prebytku vo výške 6,486 044,75
Sk prevodom do prijmov obce.
- Obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie správu hlavného
kontrolóra za rok 2007.
- Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie správu audítora za rok
2007.

Poďakovanie prvoprijímajúcich detí
1.6.2008

Ďakujeme Vám, pán farár a páni kapláni,
že ste nás učili a stále učíte spoznávať
Ježiša, nášho priateľa.
Cez Vás sme dostali dar odpustenia
v sviatosti zmierenia
a Vašimi rukami sa nám daroval sám
Ježiš,
ktorého sme prvýkrát prijali do nášho
srdiečka.
Ďakujeme aj Vám sestričky,
ktoré ste nás tiež s láskou pripravovali
na najvzácnejšiu chvíľu – prijať Ježiša
v Eucharistii.
Veľké ďakujem patrí aj Vám, drahí
rodičia,
že ste nám dali život, s láskou sa o nás
staráte a učíte nás najkrajšej hodnote –
žiť v láske s Ježišom.
Našu vďaku chceme vysloviť i Vám starí
a krstní rodičia,
ktorí s láskou bdiete nad nami, zahŕňate
nás láskou a pomocou.
Prosíme vás, modlite sa za nás a pomáhajte nám ostať verné Ježišovej láske.
Vďačné prvoprijímajúce deti
z Varína a Krasňan
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Škola informuje
Super Star

na 1. stupni

21. 5. 2008 sa na našej škole uskutočnilo finále
speváckej súťaže „1. stupeň hľadá Super Star“.
Predchádzali mu triedne kolá a semifinále.
Súťažiaci sa na svoje vystúpenia pripravovali
zodpovedne. Mnohých sprevádzali tanečné
a vokálne skupiny.
Ozvučenie akcie zanezpečil Rudko Beniač so
svojimi asistentmi Petrom Beniačom, Igorom
Cvachom a Martinom Prieložným.
Návrh na pozvánky: Mirko Jánošík zo 4. A
Celý program moderovali žiaci 4.B triedy Katka
Rybárová a Nikolas Mydliar.
Členovia poroty, ktorá hodnotila spevácke výkony súťažiacich:
predsedníčka :
Ing. Danka Barčíková
členovia:
Gabika Janíčková
Janka Huličiarová
Terezka Zichová
V programe vystúpilo viac ako 80 účinkujúcich,
z toho 25 spevákov. Každý z nich sa snažil zaspievať svoju pieseň čo najkrajšie. Porota mala

veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších.
Anetka Kabatierová zo 4.A obsadila 1. miesto
a zároveň sa stala prvou Super Star na škole.
Zaspievala krásnu, ale veľmi ťažkú pieseň od
Avril Lavigne. Zvládla ju vynikajúco. Sprevádzala ju tanečná skupina Super baby.
2. miesto obsadil Erik Bobáň zo 4.A s piesňou
od Martina Madeja. Sprevádzala ho tanečná
skupina Frajeri.
3. miesto získala Zuzka Volčková zo 4.B s piesňou od Zuzany Smatanovej a s tanečnou skupinou Perličky.
Víťazi okrem diplomov dostali aj hodnotné ceny,
ktoré im venovalo rodičovské združenie.
Diplomy za veľmi pekne zaspievanú pieseň
dostali aj speváčky Martinka Synáková a Majka
Mojská - obe zo 4.B.
Víťazom srdečne blahoželáme!
Spevákov počas ich vystúpenia povzbudzoval
potlesk a spev divákov.
Už počas prípravy na súťaž sme objavili veľa talentovaných detí, ktoré majú radi spev a dúfame,
že tieto svoje prednosti budú naďalej rozvíjať.
MZ ročníkov 1 - 4

MDD
Je už dlhoročnou tradíciou, že každoročne 1. jún
patrí deťom. V tento deň oslavujeme Medzinárodný deň detí. V našej škole v spolupráci s CVČ
Varín sme si tento sviatok pripomenuli už v piatok 30.mája 2008. Žiakov ráno privítala veselo
a farebne vyzdobená škola s transparentom
VŠETKO NAJLEPŠIE K MDD.
Prostredníctvom školského rozhlasu sa žiakom
prihovoril a zablahoželal im k ich sviatku pán
riaditeľ. O 9-tej hodine sa žiaci našej školy rozdelili do dvoch skupín. Škôlkari a žiaci 1. stupňa
sa presunuli do varínskeho kempu, priestory
ktorého nám ústretovo a ochotne prenajal jeho
prenajímateľ firma SELINAN – Ing. Martin Klika.
V kempe boli pre deti pripravené zaujímavé hry
a súťaže, ktoré organizačne zabezpečovalo CVČ
Varín. Martin Boka, ako reprezentant eRka, a naši
deviataci spoločne pripravili hlavnú atrakciu –
PRECHÁDZKU ROZPRÁVKOVÝM LESOM.
Pre starších žiakov bol pripravený školský areál.
Veľkým prekvapením bol zvuk sirény striekačiek
varínskych hasičov, ktorí žiakom predviedli svoje
majstrovstvo pri hasičskom zásahu. Družstvo
mladých hasičov ukázalo svojim terajším, či už aj
bývalým, spolužiakom, čo dokážu a ako sú pripravení chrániť majetok, zdravie a možno aj život
našich spoluobčanov. Niektorí odvážlivci si mohli
vyskúšať, ako sa prúdom vody triafa na terč. Táto
ukážka požiarnej techniky, práce hasičov veľmi
zarezonovala v mysliach detí, najmä chlapcov,
ale aj dievčat. Ďakujeme Vám, varínski hasiči,

a tešíme sa aj na ďalšie spoločné akcie.
Po tejto ukážke čakali na deti športové disciplíny.
Podľa snahy pri ich plnení, ako odmenu získavali „eurá“, ktoré si mohli v zmenárni zameniť
za rôzne sladkosti. Vďaka našim sponzorom
mohli naše panie kuchárky pripraviť aj malé, ale
atraktívne občerstvenie – pečenú klobásu. Tento
počin sa stretol s veľkým porozumením najmä
medzi staršími chlapcami. Niektorí sa aj viackrát
otočili pri stánku s chutnou , čerstvou a voňavou
pečenou klobáskou. Súčasťou občerstvenie bol
chutný nápoj, ktorý vysmädnutým žiakom veľmi
chutil. A pre tých, ktorých dostatočne nevyčerpali
športové súťaže popoludní, naši deviataci pripravili diskotéku v školskej telocvični.
Toto krásne a vydarené podujatie by sa nemohlo
uskutočniť bez našich štedrých sponzorov a patrónov. Touto cestou sa chce riaditeľstvo školy
a celý pedagogický kolektív v mene všetkých
našich detí MŠ ako aj žiakov ZŠ poďakovať vedeniu obcí Varín, Krasňany a Nezbudska Lúčka
za finančný príspevok. Na zabezpečenie akcií

MDD tiež finančne prispelo Združenie rodičov
pri MŠ aj Združenie rodičov pri ZŠ, URBÁRSKA
OBEC – pozemkové spoločenstvo Varín, pekáreň
POTRAVINKA – pán Ľuboslav Moravčík, firma
FILTER TECHNIK, s.r.o., pán Peter Demian,
ALLESMONT, s.r.o., pán Peter Chladnúch, SELINAN, s.r.o., pán Ing. Martin Klika. Za chutné
pizzové koláče a darovanú pizzu ďakujem
obom majiteľom varínskych pizzerií STANKA a
U BABKY. Za nápoj ďakujeme prevádzkovateľom
reštaurácií AUTOKEMPING - pánovi Jánovi Bohačiakovi a AMFORA- pánovi Jánovi Hodoňovi.
Poďakovanie našich žiakov patrí aj pánovi Ing.
Jurajovi Stráskemu z firmy DPD SK, s.r.o. za vecné darčeky, ktorým sa naše deti veľmi potešili.
Sme presvedčení a pevne veríme, že táto pekná
akcia nebola poslednou a že spoločným úsilím
všetkých pedagogických zamestnancov materskej aj základnej školy, vedenia CVČ a eRka, za
podpory obecných úradov spádových obcí ako aj
našich sponzorov budeme v nastúpenom trende
osláv MDD v budúcnosti pokračovať.
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Najviac sa cítim byť „Varíncom“
Ján Miroslav Barica

Atmosféra stredy 28. mája 2008 v Základnej
škole Ondreja Štefku by sa dala pomenovať
jedným slovom – netradičná.
Od rána vrcholili prípravy na jedinečné
stretnutie s vedcom celosvetového významu, pedagógom, špecialistom pre výskum
vody , obyvateľom Kanady – rodákom
z obce Varín, prof. Jánom Miroslavom
Baricom DrCs.
Očakávanie sa zmenilo na zvedavosť krátko
po desiatej hodine, keď pán Barica vstúpil
do triedy plnej žiakov a ich pedagógov
v sprievode riaditeľa školy Mgr. Jozefa Košúta, predsedu rady školy Ing. Jozefa Kabatiera a starostu obce Ing. Karola Stráskeho.
Na pôde školy vzácnu návštevu privítala
v ľudovom kroji našej obce dvojica z najstarších žiakov (Michal Tichý, Barbora
Jánošíková) symbolicky – chlebom a soľou
. Odznel krátky kultúrny program, v ktorom
sa žiaci predstavili umeleckým slovom(Anička Ďugelová, Anička Bielková), odzneli
ľudové piesne (v podaní Adamka Kubalu) a moderná pieseň v interpretácii žiačok
deviateho ročníka (Janky Huličiarovej
a Terezky Zichovej) v doprovode gitary ich
spolužiačky (Andrei Bugáňovej).
Vystúpenie účinkujúcich bolo ocenené
nielen veľkým potleskom, ale aj úprimnou
pochvalou z úst našej vzácnej návštevy.
Dostalo sa ocenenia všetkým prítomným,
pretože pán Barica vysoko ocenil kultúrnosť správania sa a vystupovania našich
žiakov.
Prezentácia zo života a práce pána prof.
Baricu tvorila hlavný bod programu. Pozostávala zo spomienkovej časti na detstvo
a dospievanie vo Varíne, ktoré priblížil
žiakom prostredníctvom fotografií zo svojho
rodinného albumu a nevyhol sa ani spomienkam na svojich kamarátov a spolužiakov. Nostalgicky sa pristavil pri fotografii,

ktorá zachytáva pohľad zo Starého hradu
do kraja pod ním. Tento pohľad považuje
za ten najkrajší vo svojom živote, hoci , ako
sa priznal v rozhovore s deťmi, precestoval
viac ako 30 krajín. Na prítomných silno zapôsobili aj jeho spomienky na ťažké vojnové
roky, ktoré prežíval ako malý chlapec, ale sú
dodnes čerstvé. Žiakov oslovil jeho postoj
k hudbe, sám hrával na klavíri, ale aj k cudzím jazykom. Mnohí z nich určite prehodnotili svoj postoj k potrebe vzdelávania sa
v cudzích jazykoch, dokonca aj po skončení
besedy jedna žiačka požiadala o informáciu
o možnostiach získania štipendií na školách
v Kanade.
Druhú časť prezentácie tvorili informácie o
dráhe pána prof. Baricu k úspešným postom,
či už ako výskumného pracovníka na Univerzite v Bagdade – po štúdiách v Bratislave
a Prahe, vedeckého pracovníka vo Freshwater Institute v kanadskom Winnipegu,
vedúceho odboru ekológie vody v National
Water Research Institute v Burlingtone, provincii Ontario, až po získanie titulu doktora
vied na Karlovej univerzite v Prahe a práci
na Hamiltonskej univerzite.
Pán Barica počas svojej kariéry pracoval na
mnohých medzinárodných projektoch v zahraničí – Nemecko, Švédsko, Brazília, Chile,
Čína, Thajsko, Japonsko, Rusko a mnohé iné.
Jeho zásluhou bol vyriešený napr. problém
zasolenia vody v Iraku (pozn. tento problém spôsobil v minulosti zánik sumerskej
civilizácie). Dôležitým medzníkom v jeho
pracovnom živote bolo vyriešenie príčin
úhynu rýb vo Veľkých jazerách v Kanade.
Experimenty prebiehali na 130 jazerách. Výsledkom výskumu bolo zistenie, že príčinou
sú sinice – riasy, ktoré spôsobujú , že jazerá
zomierajú, stávajú sa hypertrófnymi. Svoje
odborné názory prezentoval aj pri záchrane
pláže Copa Cabana v Rio de Janeiro, ale i pri
záchrane hlavného mesta Brazílie a jazera

Bajkal a mnohých iných.
Dotkol sa aj otázok celosvetovej potravinovej krízy, hrozby využívania biopalív ,
roztápania ľadovcov a zvyšovania hladiny
morí, ako aj potreby zadržať čo najviac
sladkej vody na súši a zabrániť jej odtekaniu
do mora, pretože voda je až príliš vzácna,
aby sme ňou mohli bezhlavo plytvať (pozn.
z motta besedy: In vino veritas, in aqua sanitas. – Vo víne je pravda, vo vode je zdravie.)
Otvorene priznal, že voda sa v budúcnosti,
podľa jeho názoru, môže stať predmetom
vojenských konfliktov . Táto myšlienka veľmi silno zarezonovala medzi prítomnými.
Posledná časť stretnutia sa niesla v príjemnej
diskusii . Otázky boli z rôznych oblastí. Žiaci sa zaujímali o krajiny, ktoré hosť navštívil,
zaujímal ich život Slovákov v Kanade, ako
aj ľudia z oblasti vedy, politiky a kultúry,
s ktorými sa osobne stretol.
Na záver besedy vyslovil pán prof. Barica
tieto slová: „ Toto stretnutie s Vami si vážim oveľa viac ako stretnutie so švédskym
kráľom.“ Získal si tým srdcia všetkých
zúčastnených.
Pán prof. Barica patrí k ľuďom, ktorí sú
veľkí duchom. Zdobí ho nielen neobyčajná
múdrosť, činorodosť a aktivita aj v jeho jeseni života, ale aj krása charakteru – skromnosť, úprimnosť, veľkorysosť, oddanosť
veci, priateľskosť. Miluje svoju krajinu,
svoje rodisko, hovorí krásnou spisovnou
slovenčinou, obdivuje básne Milana Rúfusa,
nezabúda na svoje korene a ľudí, s ktorými
spoznával tajomstvá sveta a života.
Stretnutie s ním bolo pohladením pre naše
duše. Ako povedal M. Válek: „Každý deň
stretnúť človeka...Deň, v ktorom nestretneš
ho, stratený je.“ Deň prežitý v spoločnosti
tohto vzácneho človeka rozhodne nepatril
k tým strateným. Práve naopak.
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Matičné okienko
Chodníkom našej
histórie
V tretiu júnovú nedeľu sme v rámci poznávania histórie
okolia našej obce navštívili lokalitu Koňhora.
Prechádzame popri kríži pri ceste - ku cti a sláve Božej ho
postavil pán I. Kapasný. Starý most cez Varínku bol počas vojny
zničený fašistickým vojskom.
Spoznávame časti chotára – Poddubenčie, Dubence, Zadné
Dubence – do doliny až k elektrárni.
Zastali sme na hati Tretinovho jarku /varínsky potok/. Tu
je na skale je vytesaný kríž. Pamiatka na p. Franeka, ktorý tam
prišiel o život.
Pozorujeme prírodu a rastlinstvo Želehosti. Vidíme Žiarce,
Seče.
V Medžgoňovom jarku v Želehosti je nálezisko tufu, kameňa,
ktorý sa dá okresať.
Tuf (z talianskeho tufo) je usadená hornina vulkanického pôvodu, zložená z jemnozrnných sopečných vyvrelín, hlavne sopečného popola, prachu
prípadne pemzy, ktoré sa ukladali vo vrstvách v rozličnej vzdialenosti od
sopiek. Ak sa vulkanický materiál ukladá vo vodnom prostredí spolu s
nevulkanickými časticami označuje sa hornina ako tufit.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili pri chatke pána Petra
Boku a s úctou sme si pozreli náš štátny znak, ktorý tam vlastnoručne vytvoril.

Kto ste pán Getting?
Reakcia na články uverejnené v týždenníku Plus 7 dní.

Som pamätníkom fašistického slovenského štátu, ako ste ho tak presvedčivo nazvali vo svojich príspevkoch.
Dávnejšie Vami uverejnené tvrdenia, že Jánošík nepochádzal zo skromných sociálnych pomerov, alebo uštipačné poznámky o „hej Slovákoch“,
odvolávanie sa na autority ako Kováč, Zavacká, politológ Kusý, Vás niekde
zaraďujú.
Prosím, predstavte sa nám dopodrobna do „tretieho pokolenia“, ako ste to
robili u rodiny Slotovcov.
Bol som žiakom 3.roč. Rímskokatolíckej školy vo Varíne. Jedného dňa
k nám prišiel do triedy na návštevu školdozorca pán Juraj Slota /starý otec
Jána Slotu/. Okrem iného sa nás žiakov pýtal, či poznáme heslo Andreja
Hlinku. Náš spolužiak Anton Okres vstal a povedal: “Za Boha život, za národ slobodu!“ Pán Slota mu daroval päťkorunovú mincu, na ktorej bolo toto
heslo vyrazené. Podľa mňa toto bola profesionálna činnosť školdozorcu.
Čo pokladáte Vy za Vašu profesionálnu činnosť?
Milan Verčík

Už vyšlo niekoľko výtlačkov týždenníka Plus 7 dní, ale pán redaktor sa
neozval. Nebudeme poznať zdroj nehoráznych tvrdení, nebudeme vedieť, či
je príčinou nevedomosť, zlomyseľnosť, alebo judášske peniaze.
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Aktivity Centra voľného času
Oslava Medzinárodného dňa
detí v autocampe vo Varíne

Dňa 30.05. 2008 zorganizovalo Centrum voľného času vo Varíne v spolupráci so ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne a občianskym združením Erko
OSLAVU MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ.
Táto akcia sa konala v priestoroch autocampingu vo Varíne, začala sa ráno
o 8.30 hodine príchodom detí spodnou bránou do areálu. Pre cca 240 detí
z materskej školy a žiakov 1-4 ročníka základnej školy boli pripravené
športovo-súťaživé hry na 11-ich stanovištiach, oddych pri aljašských
malamutoch (to sú psy z chovnej stanice pána Róberta Androviča, ktorý
pracuje v CVČ ako lektor kynologického záujmového útvaru) a prechádzka
čarovným rozprávkovým lesom, v ktorom museli deti plniť stanovené
úlohy, aby spokojní a šťastní vyšli z lesa.
Celá akcia trvala do 13.00 hodiny, počasie nám prialo, deti boli spokojné,

odmenené sladkosťami a malou spomienkou vo forme vizitky pripnutej
na tričko. Deťom sme ponúkli občerstvenie vo forme výbornej pečenej
klobásky, ktorú upiekli tety kuchárky zo školskej jedálne, pizze a chladenej
čapovanej vinei.
Za spoluprácu chcem poďakovať deťom z kynologického záujmového
útvaru pri organizácií športových súťaží, ďalej Martinovi Bokovi a deťom zo združenia Erko pri organizovaní čarovného rozprávkového lesa,
Róbertovi Andrivičovi a Pavlovi Bohačiakovi pri zabezpečení materiálnotechnických pomôcok a v neposlednom rade aj sponzorom, bez ktorých by
tento deň nedosiahol želaný efekt, a to:
finančná pomoc
FILTER TECHNIK – p. Demián
ALLESMONT- p.Chladňúch
URBÁRSKA OBEC-POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO VARÍN
C.K. SELINAN – p. Klika
materiálna pomoc
PREDAJŇA VÍNA – p. Fujdiaková
REŠTAURÁCIA AUTOCAMP VARÍN – p. Bohačiak
DPD-SK - p. Strásky
PIZZERIA U BABKY – p. Kurnocíková
PIZZERIA STANKA – p. Androvič
AMFORA - p.Hodoň
Mgr. Mariana Bohačiaková
riaditeľka CVČ vo Varíne

Zo škôlky
VÝLET DO ZOO
LEŠNÁ - ZLÍN

Dňa 30.mája 2008 organizovala MŠ pre deti
a ich rodinných príslušníkov výlet do ZOO
Zlín-Lešná. V sobotu o 7 hodine bol zraz pred
Obecným úradom. Deťom nerobil žiadny
problém ranné vstávanie. Nedočkavo čakali na
príchod autobusu. Onedlho sa objavil a v ňom
nás privítala milá, usmievavá pani sprievodkyňa
z cestovnej kancelárie a taktiež pán šofér. Všetci
sme si našli svoje miesta, do ktorých sme sa
pohodlne usadili. Cesta nám ubiehala rýchlo,
pretože pani sprievodkyňa nás oboznamovala
s krásami Slovenska, ktoré sa nachádzali popri
ceste a my sme ich pozorovali z okna. Deti ju
počúvali s nadšením a my, stredná generácia
a školáci sme si trocha zopakovali zemepis.
O dve hodinky sme boli na mieste. Ešte pred
rozchodom nás pani sprievodkyňa upozornila
na zaujímavý program, ktorý tam prebiehal,

dostali sme plán ZOO do rúk a nakoniec sme si
určili aj odchod. S nadšením a nedočkavosťou
sme prešli bránou. Zaujímavosťou ZOO bolo,
že je rozdelená podľa svetadielov a to: Afrika,
Ázia, Austrália a Južná Amerika. Bolo tam veľa
zaujímavých zvierat ako levy, mravenčiari,
hrochy, krokodíly, gorila, tučniaky, tulene,
slony, tigre, ťavy, klokany, pštros i nosorožce,
papagáje a mnoho exotických zvierat. Mohli
sme sa previesť vláčikom, ktorý nás previezol po
celom areáli Zoo. Nachádzajú sa tam obrovské
parky a oddychové lavičky na ktorých sme sa
mohli pokochať všetkou tou nádherou. Pre deti
tam boli rôzne preliezačky, šmykľavky ,skákací
hrad a hojdacie koníky. Najviac nás asi zaujalo,
že sme sa mohli voľne pohybovať medzi zvieratkami. Chodili sme po klietkach medzi papagájmi, opicami a kengurami. Každú polhodinu
bolo kŕmenie zvierat spojené s výkladom o nich
a ich spôsobe života. V areáli Zoo sa nachádzal
aj krásny secesný zámok, ktorý sme mohli tiež
navštíviť. Pre deti tam boli nachystaná poníky
a ťavy na vozenie. Čas určený na obhliadku
zvierat nám rýchlo uplynul a nastal čas vrátiť
sa späť k autobusu. Po ceste sme sa niektorí
ešte v rýchlosti zastavili na kolotočoch, kúpili
si suvenír a rýchlo k autobusu. Deti unavené,
ale s úsmevom na perách a s kopou plných
zážitkov si sadli k svojim maminkám a niektoré
sladko zaspali. Budeme dlho spomínať na toto
prekrásne miesto a tešíme sa na ďalší výlet, ktorý
bude organizovať MŠ. Najbližšie sa chystáme do

Maďarska, do Vidámparku dňa 29.augusta 2008.
Na všetkých zúčastnených sa veľmi tešíme.
Text: p.Košturiak
Foto: M.Hubočanová

Navštívili nás
kynológovia

Dňa 4.júna navštívili našu materskú školu
ujo a tety kynológovia so svojimi psami.
Deťom ukázali ako zachraňujú ľudí pod
lavínou alebo z jaskyne. Porozprávali im
aj o práci kynológov a mohli sa psíkom
aj schovať. Máme ďalší krásny zážitok
a tešíme sa na ich návštevu znova.
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Varínski jaskyniari
V Kamenno-porubskom
krase
Ani nie je to tak dávno, čo sme navštívili jaskyne v Kamennej Porube.
Tieto jaskyne sa mi páčili a tak sa chcem s Vami o zážitky z týchto jaskýň
podeliť.
Raz sme sa dohodli, že sa tam pôjdeme pozrieť v sobotu. Ráno, keď
som vykukol z okna, počasie nám moc neprialo, lebo vonku bola riadna
snehová chumelica.
Po menšej telefonickej porade sme sa rozhodli, že nás počasie nemôže
odradiť. Nakoniec sme urobili dobre, že sme sa vydali na výlet, lebo z tejto
chumelice vzniklo krásne počasie.
Pri príchode do Kamennej Poruby sme preštudovali informačnú tabuľu a dali sme sa na pochod. Prvá jaskyňa nás čakala ani nie 15 minút od
zastávky. Nachádzala sa na druhej strane potoka. Potok však bol plný vody
z topiaceho sa snehu a tak sme museli nájsť obchádzku cez horu. Cesta
nám síce trvala trochu dlhšie, ale nám to nevadili. Táto jaskyňa mi strašne
pripomínala vyvieračku vo Vrátnej doline. Steny boli vyžliabkované od
vody a boli tu aj krásne vymodelované hrnce. V jaskyni sa tiež nachádzala
menšia skupina chránených salamandier škvrnitých. Objavili sme dokonca
jednu aj s mláďaťom. Zjavne sa tu uchýli prezimovať. Hneď ako sme si
prezreli túto jaskyňu, ani sme sa neprezliekali z kombinéz a rovno sme išli
do druhej jaskyne, ktorá sa nachádzala nad ňou a pravdepodobne to bolo

horné poschodie tej pod ňou. Len by to bolo treba nejako dokázať. Jednalo
sa vlastne len o malú jaskyňu, ktorá sa končila závalom. Na povrchu sme
našli aj závrt, ktorý súvisel s tým závalom. Možno keby sa rozobral, tak
by sme sa dostali do ďalších chodieb. Nato sme však nemali čas a išli
sme ku ďalším jaskyniam. Ďalšiu, ktorú sme našli bola jaskyňa alebo
lepšie povedané dutina s jedným vstupným otvorom a dvoma menšími
oknami, ktoré zvonku vypadajú ako oči. Kúsok nad ňou sa nachádzalo
torzo jaskyne, z ktorej ostal len vstupný portál. Podľa výšky portálu sme
mohli odhadnúť výšku bývalej jaskyne. Kúsok vedľa sa nachádzala ďalšia
jaskyňa s názvom „Hlboká“. Pri pohľade do nej sme hneď vedeli, prečo
dostala takýto názvov. Keďže sme nemali so sebou žiadne lezecké potreby,
radšej sme tam nešli, hoci som počul, že niektorí jaskyniari skáču dolu bez
lana. Vraj sa naspodku nachádza mäkká podstielka z lístia. Radšej sme to
neriskovali, veď človek nevie čo môže byť dole, radšej sme sa chystali ku
poslednej jaskyni, ktorú sme si chceli ešte dnes pozrieť. Mala názov „pokladová“ a tento názov si plný, právom zaslúži. Po menšom posilnení sme
vstúpili dnu. Za menšou plazivkou sa nachádzala menšia sienka s bohatou
výzdobnou rôznych tvarov, aké si len vieme predstaviť. Ozdobou jaskyne
bol aj početné netopiere, ktoré tu vegetovali. Napočítali sme 26 podkovarov
a 1 netopiera obyčajného. Pomaly sa však začali prebúdzať a tak, aby sme
ich nerušili sme radšej jaskyňu opustili a vydali sa na cestu domov.
Nakoniec sme všetci boli radi, že nás raňajšie počasie neodradilo
a vydali sme sa na tento hodnotný výlet.
Michal Vojtek

kolónia netopierov

listová výzdoba
vstupný portál

dutina s dvoma oknami

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
piatok 18. júl

19.00hod. Námestie sv. Floriána

Oslava výročia Zvrchovanosti
Slovenskej republiky

Novinky v knižnici
Nové knihy pre čitateľov
K.Mikolášová
- Frčka Huláková z Vyšných Krkahájov
J.Pavlovič
- Macko Lacko
Z.Miler
- Krtko a dáždnik
P.Šrut
- Rozprávky bračeka Králika
Ľ.Podjavorinská
- Čin-Čin
B.Dawczak
- Rexík poznáva rok
S.Poncová-V Horecký - Veľká farebná kuchárka – múčniky
Zaujímavosti zo sveta prírody –Vieš, že
Podľa koho, podľa čoho je to nazvané? – Vieš, že
Najkrajšie diela prírody a človek – 1000 zaujímavostí Slovenska

streda 23. júl
Bojnice

autobusový zájazd pre deti, rodičov a starých rodičov
cena:200 Sk /dospelý/     170 Sk /dieťa/
prihlášky: MKS

streda 6. august
Vychylovka

autobusový zájazd
cena: 90 Sk /deti/   130 Sk /dospelí/
Prihlášky: MKS

sobota 20.september

Námestie sv. Floriána

4. dožinkový a remeselnícky jarmok

Pripravujeme:
September 2008
Autobusový zájazd do divadla Andreja Bagara v Nitre
na operetu Gejzu Dusíka - Modrá ruža
/ v operte zaznejú piesne: Tak nekonečne krásna, Tá modrá ruža,
Ružičky červené.../
Cena: 650 Sk
prihlášky: MKS

Vzdelávacie kurzy
v šk. roku 2008-2009
hudobné: klavír, gitara, spev
prihlášky: MKS

Prosíme čitateľov
o vrátenie kníh za rok 2006
Pallo P., Varín 81
Pojezdalová I., Varín 243
Švejdík M.,Varín 286
Mihalčatinová K., Varín 4
Filip R., Varín 824
Bugáňová L.,Varín 47
Gáborová L.,Varín
Androvičová M., Varín 985
Verčík F., Varín 405
Verčík J.,Varín 405
Švec j., Varín 359
Kyselová I.,Varín 920
Sušienka Š, Varín 631
Ružičková D.,Varín
Janíčková G., Varín 474
Šepeš T., Varín 65
Mihová V., Varín 381

2 knihy
4 knihy
4 knihy
2 knihy
1 kniha
2 knihy
5 kníh
4 knihy
6 kníh
5 kníh
1 kniha
2 knihy
3 knihy
2 knihy
4 knihy
3 knihy
3 knihy

Kulišová S.,Varín 444
Hyllová M., Varín 59
Ďugel J., Varín 881
Tavačová L.,Varín 80
Bačinský P., Varín144
Brežný J., Varín 931
Horoš Z., Varín38
Badurová A., Varín 438
Barčík T., Varín 246
Hajasová B., Varín 410
Palečková M., Varín 36
Nogová J., Varín 831
Brezany V., Varín 6
Chabadová J., Varín 848
Tichák M., Varín 708
Cvachová J., Varín 986

1 kniha
9 kníh
1 kniha
2 knihy
1 kniha
2 knihy
2 knihy
1 kniha
1 kniha
7 kníh
6 kníh
1 kniha
2 knihy
1 kniha
1kniha
2 knihy

Za prekročenú výpožičnú dobu sa
platí upomienka 20 Sk!
Výpožičný čas knižnice: PO:
10.00 - 18.00 hod.
UT –PI: 13.00 – 18.00 hod.
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KUPÓN Č. 7-8 u KUPÓN Č. 7-8 u KUPÓN Č. 7-8 u

Tajnička z čísla 5/2008 znela:
„Tebe je hej, ty sa presadíš, ale čo so mnou?“
100 Sk vyhráva pani Justína Synáková, Záhrady, Varín
Pomôcky:
Samosud, Mu,
velato, avis, lit

(záver je v tajničke krížovky)

Bájny vták

Polovica
Neprízvučná
časť stopy

Arabský člen

Šľapaj

Mesto v
Japonsku

Lyžiarsky vosk
Krátka tenká
dýka
Obyvatelia
starej Itálie

Obrovský
tropický strom

Slovenské
mesto

Posielalo (bás.)
Kavyľ (bot.)

Čínska droga

Výkvet

Ruský dirigent

Značka
milimetra

Poľské vlákno

Seknutie

Ozvena (kniž.)

Štvrťhárok

Staroslovanský
boh hromu

Značka kvalitnej múky

Pichala rohami

Značka pascala

Francúzky
skladateľ

Lesklý náter

Približne

Nasával

2. časť
tajničky

Verdiho opera

Španielsky básnik

Zvestovali
(kniž.)

Vyhŕňal
Prepych. uzavretý kočiar

Tlmene (hud.)

Druh borievky
Kosením získal

Druh slabozubca

Vábil
Litovská menová jednotka

Hora

Syn čínskeho
boha nebies

Hmatnutie

Meno Róberta

Plavidlá

Poľný hostinec
v Turecku
Prvý sicílsky
kráľ
Skratka na
recepte

Počítal

Číslovka

Skratka
knokautu

Úder v boxe
Čínska hmotnostná miera
Popíjaj

Umelec v
akrobacii
Druh, model

Párový gén,
alelomorfa

Alegórie

Mohamedánsky
boh

Rímskych 1005

1. časť
tajničky

Čistila praním

Zvratné
zámeno

Asýrsky boh
mesta Eridu
Sumerský boh
nebies

Opera J.
Masseneta

♣

Kanannejský
najvyšší boh

Sumer. podstata bytia

Stroj na
lisovanie

Banícka
výbušnina

♣

Prúd

Tvorca epiky

„Počul som, Janko, aký si bol hrdina.
Zachránil si malého Miška, keď sa topil.“
Inam

Vták (zool.)

Nepozýval

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 100,- Sk

3. časť
tajničky

Spájajú lepom

Morská ryba

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. septembra 2008
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho Lovkyňa perál

Vypínal sa
(kniž.)

Dopadnutie

Meno Olympie

Náuka o
morálke

- 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
Júl - august 2008	Cena 10,- Sk

