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Vážení
spoluobčania,
Na začiatku nového roka 2007 Vás
všetkých srdečne pozdravujem.
Predchádzajúci rok 2006 bol aj
rokom volebným, a preto sa chcem
verejne poďakovať všetkým, ktorí
ste mi dali svoj hlas, čiže ste mi
vyjadrili dôveru. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom obecného
zastupiteľstva za ich štvorročnú
prácu, všetkým zamestnancom obce,
farskému úradu, vedeniu ZŠ a MŠ,
všetkým organizáciám sídliacim
v obci a podnikateľom, ktorí pomáhali
pri organizovaní a finančne podporili
rôzne verejno- spoločenské akcie. Zároveň ďakujem Vám všetkým, vážení
spoluobčania.
V novom roku sme si dali rôzne
predsavzatia. Aby sme ich mohli plniť
je potrebná vzájomná spolupráca, na
ktorú Vás všetkých vyzývam.
V roku 2007 Vám všetkým prajem
pevné zdravie, vzájomné porozumenie, toleranciu jedného voči druhému,
veľa lásky a Božích milostí.

Sľub starostu a poslancov novozvolenného obecného zastupiteľstva

10,- Sk

Foto: J. Rovňan

Ing. Karol Strásky
starosta obce

Január 2007
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Uznesenie č. 12 / 2006

z riadneho štyridsiateho šiesteho zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2006 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Starosta : Ing. Karol Strásky
Prítomní poslanci : Ing. Marián Androvič (46/47), Karol Boka
(42/47), Metod Bukovinský (46/47), Ferdinand Lopušan (42/47), Pavol Noga (38/47), Rudolf Pisch
(45/47), Ing. Marián Schmidt (47/47), Peter Tretina
(41/47), Mária Zelinová (42/47), Ján Zelina (34/47)
Neprítomní poslanci :
ospravedlnení :
Ing. Jaroslav Strásky (2/47),
neospravedlnení : 0
Ostatní prítomní : prednosta OcÚ, hlavný kontrolór obce,
riaditeľka MKS vo Varíne

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
I. Schvaľuje:
1. Overovateľov zápisnice: Ing. Marián Androvič,
Karol Boka.
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 7/0/1/3
2. Program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 8/0/0/3
3. Na základe žiadosti riaditeľky MKS vo Varíne vyradenie kníh v knižnici MKS podľa predloženého
zoznamu vypracovaného revíznou komisiou.
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 10/0/0/1
4. Vo VZN o miestnych daniach - sadzbu dane 10,00
Sk/m2 - z rekreačných chát a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu.
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 9/0/1/1
5. VZN č. 16/2006 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 9/0/0/2
6. VZN č. 15/2006 o odpadoch.
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa / neprítomní 10/0/0/1
7. Predaj starého obecného traktora za 80 tisíc Sk.
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa / neprítomní 10/0/0/1
8. Rozpočet obce na rok 2007.
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa / neprítomní 10/0/0/1
9. Otvorenie prevádzky – Predajňa kvetov, Námestie
sv. Floriána, Martin Kubík, Dolná Tižina 383, 013
04 Dolná Tižina (od 10. 10. 2006) a prevádzkovú
dobu:
Pondelok – piatok
8.30 - 16.30
Sobota 8.00 - 12.00
Nedeľa zatvorené
Hlasovanie: za/ proti/ zdržali sa / neprítomní 10/0/0/1
II.
1.
2.
3.

Berie na vedomie:
Správu o kultúrnych aktivitách MKS v roku 2006.
Plán kultúrnych aktivít MKS na rok 2007.
Informáciu hlavného kontrolóra, starostu a poslancov o plnení uznesení OZ.

4. Odporúčacie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2007.
5. Žiadosti právnických a fyzických osôb.
III. Ukladá:
1. Prerokovať s investorom opravu brehu Varínky
popri Pltníckej ulici, úpravu priľahlých pozemkov
a náhradu za odstránené stromy (2 ks orech, 2 ks
smrekovec, 2 ks borovica sosna), kompenzáciu za
vecné bremeno na pozemku.
Termín: do konca roka
Zodpovedný: OcÚ
2. Odpovedať na žiadosti fyzických a právnických osôb
doručených OZ.
Termín: ihneď
Zodpovedný: OcÚ
3. Zriadiť WC pre dychovku v spoločnej budove.
Termín: podľa technických možností Zodpovedný: OcÚ
Vo Varíne 14. 12. 2006
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Ing. Marián Androvič, Karol Boka

Vinšujeme vám
Hviezdička na nebi svieti,
deň za dňom rýchlo letí.
Do nového roku už len krok,
zo srdiečka prajem
šťastný nový rok.
Vinšujem vám v novom roku,
aby nik nemal slzu v oku.
Otvorte v ňom srdcia dokorán,
aby nik cez rok nebol sám.
Nový rok k nám prišiel zas,
prajem, aby šťastie našiel každý z vás.
Nech láska a pokoj v domoch panuje,
nech každý svojho blížneho miluje.
Vinšujem vám do roku nového
svet plný lásky, zdravia,
nech vám oči šťastím žiaria,
nech sa vám splnia všetky želania.
Vinšujem vám v novom roku,
by ste mali radosť v oku.
Zdravie nech vám slúži,
nech máte, po čom srdce túži.
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Nech teplo v srdciach nikdy nevyhasne,
nech žiaľ, samotu či zlý deň nepoznáte.
Želám vám pokoj, šťastie, radosť,
nech srdcia naše láskou zahoria,
nech svetu sa opäť otvoria,
nech máte všetci zdravia dosť.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Kristína Podhorská 15.12.2006
Adriana Lopušanová 28.12.2006

Prajem vám v novom roku,
veľa šťastia v každom kroku.
Veľa lásky, zdravia,
tiež Božieho požehnania.
Nech zdravie, láska sprevádzajú vás,
nech priletí rok plný krás.

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

Manželstvo uzatvorili:

Zdravia, šťastia, spokojnosti,
v novom roku úctivosti.
By vás všetci radi mali
a úsmevy rozdávali.

Katarína Chabadová a Marián Chrapčík 25.11.2006
„Buďte stále šťastní tak, ako v svadobný deň!“

Do nového roka jedno mám želanie,
nech sa vám splní každé tajné prianie.
Prajem vám zdravie, veľa radosti,
nech nemáte už žiadne starosti.

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:

Nech všade lásku rozdávate,
nech sa na každého usmievate.
Šťastie, zdravie želám vám,
aby nikto nebol sám.
Vinšujem vám čarovný nový rôčik,
by sa vám do života vlial zlatý potôčik.
Nech srdcia celej rodine šťastím prekvitajú,
nech láskavé slová v srci sa ukrývajú.
Dobré, vrúcne srdcia majte,
vždy len lásku rozdávajte.

pán František Pavlíček
pani Mária Cvachová
pani Agnesa Bohačiaková
pán Jozef Fujko
pani Margita Surovcová
pán Dominik Urbánek
pán Ladislav Solár
pani Irena Chalupjanská
pani Agneša Hliníková
pani Matilda Ondrejková

84.
82.
82.
77.
77.
77.
74.
74.
73.
73.

pán František Kapasný
pán Rudolf Cvacho

Okrúhle narodeniny oslavujú:
90-te pani Alžbeta Talafová
80-te pani Margita Talafová
75-te pán Jozef Bobáň
pani Mária Korenčiaková
70-te pani Pavlína Cvachová
pani Emília Púčiková

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

Nech kvitnú kvety lásky.
Žaci VIII.A

„Jubilanti naši dobrí, milí,
máte sviatok, veľký deň!
Želáme Vám v tejto chvíli,
nech nepoznáte smútku tieň...“

Odišli do večnosti:
pani Anna Staníková
U14.12.2006
pán Miroslav Šugár
* 11.1.1936
U22.12.2006
pán Ľubomír Košút
* 5.6.1960
U24.12.2006
pán Milan Minarčík
* 11.5.1944
U25.12.2006
pani Magdaléna Gáborová
* 17.12.1922
U2.1.2007
* 10.9.1919

Jozef Solár VIII.A

72.
72.

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Zápisnica č. 1 / 2006

z riadneho prvého zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 21. 12. 2006 o 16,00 hod. v kinosále MKS vo Varíne
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne riadil starosta
obce Ing. Karol Strásky.
Schválený program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Poďakovanie poslancom končiaceho OZ za prácu v minulom funkčnom
období
3. Sľub novozvoleného starostu
4. Sľub novozvolených poslancov OZ
5. Návrh rokovacieho poriadku OZ
6. Voľba zástupcu starostu
7. Stanovenie platu starostovi a zástupcovi starostu
8. Stanovenie druhu komisií OZ
9. Stanovenie osôb s právom sobášiť
10. Stanovenie rámcového termínu pre pravidelné zasadania OZ
11. Rôzne
12. Záver
Prítomnosť poslancov na zasadnutí OZ
a hlasovanie poslancov
Poslanec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Marián ANDROVIČ
P 1/1 + + + + + + - + + + + / +
2 Ing. Marián ANDROVIČ

P 1/1 + + / + -

- + + + - + + +

3 Karol BOKA

P 1/1 + + + + + + - + + + + - +

4 Metod BUKOVINSKÝ

P 1/1 + + + + + + - + + + + / +

5 Ing. Jozef KABATIER

P 1/1 + + + + + + - + + + + - +

6 Patrik MIHO

P 1/1 + + / + / + / + + + + + +

7 Štefan NOGA

P 1/1 + + / + -

- + + + - + + +

8 Ľudmila PORUBČANSKÁ P 1/1 + + / + + / / + + + + / +
9 Ing. Marián SCHMIDT

P 1/1 + / + + + + - + + + + - +

10 Ing. Vladimír ŠTEFÁNIK P 1/1 + + / + 11 Jana ZAPARANÍKOVÁ

- + / + - + + +

P 1/1 + + + + + + - + + + + / +

Vysvetlivky Prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený
Hlasovanie:(+ za), (- proti), (/ zdržal sa), (0 neprítomný)
Ostatní prítomní: prednosta OcÚ, hlavný kontrolór, traja občania

Uznesenie č. 1 / 2006
z riadneho prvého zasadania Obecného zastupiteľstva vo
Varíne, ktoré sa konalo dňa 21. 12. 2006 o 16,00 hod.
v kinosále MKS vo Varíne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:

I. Schvaľuje:
1. Program rokovania OZ
Hlasovanie č.1: za 11, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 0
2. Verejnú voľbu zástupcu starostu
Hlasovanie č.2: za 10, proti 0, zdržal sa 1, neprítomný 0
3. Prednesenie návrhu platových podmienok pre starostu hlavným kontrolórom
Hlasovanie č.4: za 11, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 0
4. Plat starostu
Hlasovanie č.5: za 7, proti 3, zdržal sa 1, neprítomný 0
5. Plat zástupcovi starostu
Hlasovanie č.6: za 7, proti 3, zdržal sa 1, neprítomný 0
6. Päť stálych komisií pri OZ: stavebná, sociálna, finančná, životného
prostredia a verejného poriadku, školstva-kultúry-mládeže a športu
Hlasovanie č.8: za 10, proti 0, zdržal sa 1, neprítomný 0
7. Osoby oprávnené sobášiť: Ing. Strásky, Ing. Schmidt, p. Porubčanská
Hlasovanie č.9: za 11, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 0
8. Termín pre zvolávanie pravidelných zasadnutí OZ – v posledný štvrtok
v mesiaci
Hlasovanie č.10: za 8
proti 3
zdržal sa 0 neprítomný 0

9. Overovateľov zápisnice: M. Androvič, Ing. M. Androvič
Hlasovanie č.13: za 11 proti 0
zdržal sa 0 neprítomný 0
II. Neschvaľuje:
1. Alternatívny návrh platu pre zástupcu starostu prednesený Ing. Štefánikom
Hlasovanie č.7: za 3, proti 6, zdržal sa 2, neprítomný 0
2. Návrh Ing. Štefánika na zníženie pracovného úväzku hlavného kontrolóra na 1/3
Hlasovanie č.12: za 4, proti 3, zdržal sa 4, neprítomný 0
III. Volí:
1. Ing. Mariána Schmidta za zástupcu starostu .
Hlasovanie č.3: za 6, proti 0, zdržal sa 5, neprítomný 0
IV. Berie na vedomie:
1. Poďakovanie starostu poslancom končiaceho OZ za prácu v minulom
funkčnom období a vyslovenie nádeje na dobrú spoluprácu s poslancami pre nastávajúce obdobie.
2. Sľub novozvoleného starostu do rúk predsedu miestnej volebnej komisie.
3. Sľub novozvolených poslancov do rúk starostu obce.
4. Písomný návrh rokovacieho poriadku OZ .
5. Informáciu hlavného kontrolóra obce o platových podmienkach
starostu: podľa zákona 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
prináleží starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok – t.j. 17 274.- Sk – a násobku podľa počtu obyvateľov
obce t.j. 2,41-násobok, ktorý môže OZ zvýšiť až na dvojnásobok. Starostovi môže OZ poskytovať odmeny do výšky 50% platu.OZ navrhuje
starostovi plat 2,41- násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve a odmenu 30% k platu.
6. Návrh starostu obce na plat zástupcu starostu – 80% z platu starostu
a 30% odmenu k platu.
7. Alternatívny návrh Ing. Štefánika na plat zástupcu starostu.
8. Návrh starostu na zriadenie stálych komisií pri OZ: stavebnej, sociálnej,
finančnej, životného prostredia a verejného poriadku, školstva-kultúry-mládeže a športu a podľa potreby budú zriadené aj ďalšie na riešenie
konkrétnych problémov.
9. Návrh starostu na schválenie osôb s právom sobášiť: Ing. Strásky, Ing.
Schmidt, p. Porubčanská.
10. Návrh starostu na konanie zasadnutí OZ v posledný štvrtok v mesiaci.
11. Protinávrh Ing. Štefánika na konanie zasadnutí OZ v sobotu.
12. Protinávrh p. Nogu na konanie zasadnutí OZ v piatok.
13. Nesúhlasné stanoviská ostatných poslancov k navrhnutým termínom.
14. Kritické stanoviská Ing. Štefánika a p. Porubčanskej k organizácii práce
a vyťaženosti zamestnancov OcÚ.
15. Nesúhlasné stanovisko starostu a poslancov: podobné obce majú
podobné zloženie OcÚ na zabezpečovanie všetkých funkcií obce.
16. Návrh Ing. Štefánika na úpravu pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na 1/3.
V. Ukladá:
1. OcÚ doručovať poslancom pozvánku s materiálom na prejednávanie
OZ najneskôr v piatok predchádzajúci týždeň
Hlasovanie č.11: za 11, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 0
Termín: v texte
Zodpovedný: v texte
2. Poslancom oboznámiť sa s písomným návrhom rokovacieho poriadku
tak, aby mohol byť schválený na najbližšom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za11, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 0
Termín: v texte
Zodpovedný: v texte
Vo Varíne 21. 12. 2006
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Marián Androvič, Ing. Marián Androvič:
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Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 16 / 2006
O miestnych daniach...
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, § 8 ods.2, § 12 ods.2
a 3, § 16 ods.2, § 17 ods.2, 3, 4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2,
§ 103 ods. 1 a 2 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 OBCE
č. 16 / 2006 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1) Obecné zastupiteľstvo vo Varíne podľa § 11 ods.4
písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) Obec Varín zavádza a bude
vyberať s účinnosťou od 1. januára 2006 tieto miestne
dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
3) 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.
4) Miestne dane a miestny poplatok je možné zaviesť,
zrušiť, zmeniť sadzby a podmienky oslobodenia len
k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.
5) Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na
území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza a ich na
svojom území zaviedla.
6) Výnos z daní a poplatku, vrátane výnosu z pokuty a
sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a
poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.
7) Základ dane z pozemkov sa zaokrúhľuje na celé
koruny nadol.
8) Dane a poplatok sa zaokrúhľujú na celé koruny
nahor.
9) V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku sa
postupuje podľa všeobecného predpisu
o správe daní a poplatkov.
DRUHÁ ČASŤ
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.

1)
a)
b)
c)

článok 1
Daň z pozemkov
Daňovníkom dane z pozemkov je:
vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností,
správca pozemku vo vlastníctve štátu alebo obce
zapísaný v katastri,
fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené
na obhospodarovanie náhradné pozemky až do

vykonania pozemkových úprav,
d) nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo
má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný
v katastri,
e) nájomca, ak má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
f) má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písme c,
g) ak nemožno určiť daňovníka podľa hore uvedených
odsekov, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva,
h) ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu,
i) ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom je jeden
z nich a ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky
svojho spoluvlastníckeho podielu.
2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na katastrálnom území Obce Varín v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
3) Predmetom dane z pozemkov nie sú:
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané
stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo
dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené
pozemné komunikácie, s výnimkou verejných účelových komunikácií, a železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré
nie sú predmetom dane zo stavieb.
4) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je
určujúce zaradenie podľa katastra, pre zaradenie
lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný
hospodársky plán, za stavebný pozemok sa považuje
pozemok ( uvedené parcely) v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia.
5) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v
m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v tabuľke č. 1.
6) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé
druhy pozemkov a pre celú obec uvedená v tabuľke
č. 1.
Tabuľka č. 1
Pozemok
Orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady
Trvalé trávne porasty
Záhrady
Lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy
Rybníky s chovom rýb a ostané
hospodársky využívané vodné
plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Stavebné pozemky
Ostatné plochy okrem stavebných
pozemkov

hodn.
pozem.
Sk/m2

roč. sadz.
dane %

7,09

0,80

1,09

1,00

56

0,55

4

0,25

4

0,25

56

0,55

560

0,25

56

0,55

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
3)

4)
a)
b)
5)

6)

článok 2
Daň zo stavieb
Daňovníkom dane zo stavieb je:
vlastník stavby,
správca stavby vo vlastníctve štátu, VÚC alebo
obce,
nájomca, ak má v nájme stavby spravované Slovenským pozemkovým fondom,
ak nemožno určiť daňovníka podľa predchádzajúcich
odsekov, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva,
ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník
podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu,
ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo
stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci ručia
za daň do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území
katastra Obce Varín v tomto členení:
stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
stavby rekreačných chát a záhradkárskych chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu,
samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na
tieto účely, postavené mimo bytových domov,
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou,
ostatné stavby hore neuvedené.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú
jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných
podlaží spojené so zemou pevným základom. Na
daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba
sa prestala užívať.
Premetom dane zo stavieb nie sú stavby:
s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys
stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti
stavby pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava
prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
Upravená ročná sadzba dane zo stavieb je určená
týmto VZN pre jednotlivé druhy stavieb za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy je určená v tabuľke č.
2.

Tabuľka č. 2
Druh stavby
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo hlavnej stavby
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné
hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie
inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie
a stavieb na administratívu
c) stavby rekreačných chát a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu

Sadzba
dane
Sk/m2
2,00

7,00

10,00

6
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d) samostatne stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo
bytových domov
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb
na skladovanie a administratívu
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu
g) ostatné stavby

6,00

50,00
50,00
10,00

7) Pri viacpodlažných stavbách určuje správca dane
týmto VZN príplatok za podlažie 1 Sk za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
8) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby
vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou.
V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu,
za podlažie sa považuje časť stavby vymedzená
podlahou a strešnou konštrukciou.
9) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá
úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod
najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom
5,00 m po obvode stavby.
10) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené
rôzne sadzby dane podľa tabuľky č. 2 a príplatok
za podlažie podľa bodu 7, daň sa vypočíta ako
súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa
vypočíta ako súčin zastavanej plochy, pomernej časti
základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby. Pomerná časť základu dane sa zistí ako
pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na
jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche
stavby.

1)
a)
b)
c)

d)
2)

3)
4)

článok 3
Daň z bytov
Daňovníkom dane z bytov je:
vlastník bytu alebo nebytového priestoru
správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce ,
ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z
bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu,
ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z
bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci ručia za
daň do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom
aspoň jeden byt a lebo nebytový priestor nadobudli
do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby,
sú byty a nebytové priestory.
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy
bytu alebo nebytového priestoru v m2.
Upravená ročná sadzba dane z bytov a nebytových
priestorov je stanovená týmto VZN za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy na 2,00 Sk / m2.

článok 4
Oslobodenie od dane z nehnuteľností a zníženie dane
z nehnuteľností
1) Od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky verejne prístupných športovísk a parkov,
b) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej
núdzi (predložiť kópiu rozhodnutia o poberaní
dávok v hmotnej núdzi do 31.01. príslušného roka)
a tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú
potrebu,
c) pozemky na ktorých sú cintoríny,
d) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku
holiny do roku plánovaného začatia výchovnej
ťažby (prvej prebierky).
2) Daň z pozemkov je znížená o 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) Daň zo stavieb na bývanie a bytov, ktoré slúžia na

ich trvalé bývanie je znížená o 50%:
a) ak sú stavby alebo byty v rozsiahlej rekonštrukcii a
ich využitie je z tohto dôvodu obmedzené (dokladovať stavebným povolením) ,
b) pre občanov v hmotnej núdzi (predložiť kópiu rozhodnutia o poberaní dávok v hmotnej núdzi do 31.01.
príslušného roka),
c) pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím (predložiť preukaz do 31.01. príslušného
roka),
d) pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu (predložiť preukaz do 31.01. príslušného roka ),
e) pre prevažne alebo úplne bezvládnych občanov
(predložiť písomný doklad do 31.01. príslušného
roka).
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 (predložiť preukaz do 31.01. príslušného roka),
b) pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu (predložiť preukaz do 31.01. príslušného roka), ak garáže slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu.
6) Z minulosti platné oslobodenie od domovej dane
zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie, uplatnené oslobodenia od dane zo stavieb
zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na
oslobodenie.

2)

3)
4)

5)

článok 5
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho
obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období,
v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je
predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak
sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť
týmto dňom. Ak sa daňovník stane vlastníkom
nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho
obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci
stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú
povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho
obdobia sa neprihliada okrem prípadu, keď bola
nehnuteľnosť nadobudnutá vydražením v priebehu
roka, vtedy vzniká daňová povinnosť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu
príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná
oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce
pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do
30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny
nastali.

6)

článok 6
Daňové priznanie
1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi do
31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom
mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia, okrem prípadu
nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením, kedy
je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti. V ďalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich pre

1)

1)

2)
3)

4)

vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z
nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku,
zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo
zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej
hranice občanov a plynutie lehôt na oslobodenie od
dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne
nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v
bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb,
priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie
podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom
túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi
dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového
priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí
majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor
v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov. V tomto prípade priznanie podáva jeden
z manželov.
Daňovník je v priznaní povinný uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám
vypočítať.
Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť
v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého
pobytu, rodné číslo a vyplniť všetky údaje podľa
daňového priznania.
Daňovník, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú
osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo
a sídlo alebo miesto podnikania a vyplniť všetky
údaje podľa daňového priznania.
Osobné údaje sú chránené podľa osobitného predpisu.

článok 7
Vyrubenie dane
1) Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane každoročne
do 15. mája bežného zdaňovacieho obdobia.
2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí
daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich
dohody podal priznanie v prípade bezpodielového
spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý
podal priznanie.
3) Správca dane nebude vyrubovať ani vyberať daň
nižšiu ako 100 Sk.
článok 8
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 31.
mája bežného zdaňovacieho obdobia - do pokladne
obce, poštovou poukážkou alebo na účet obce, ktorý
máme vedený v SLSP, číslo účtu: 0423457993/0900,
VS: 121001(pozemky), 121002(stavby), 121003(byty
a nebytové priestory), KS: 0308, špecifický symbol:
číslo platobného výmeru. V prípadoch nad 20 tis. Sk
podľa písomnej dohody so starostom uzatvorenej
do 31. januára v roku. Všetky zvýšené náklady na
vymáhanie dane sa pripočítavajú k vyrubenej dani.
2. Správu dane vykonáva na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

2)
a)
b)
c)
3)
4)
5)
-

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Predmet dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný
fyzickou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane nie je:
pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
pes umiestnený v útulku zvierat,
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo
používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá je: vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa
nedá preukázať, kto psa vlastní.
Základom dane je počet psov.
Sadzbu dane určuje obec nasledovne:
240 Sk za jedného psa a kalendárny rok ak je pes
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6)

7)

7)
8)

-

10)

chovaný v rodinnom dome,
1000,- Sk za jedného psa a kalendárny rok ak je pes
chovaný v bytovom dome, kde to dovoľuje domový
poriadok.
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 od vzniku
daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň
na zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane
na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v
ktorom vznikla daňová povinnosť - do pokladne
obce, poštovou poukážkou alebo na účet obce, ktorý
máme vedený v SLSP, číslo účtu: 0423457993/0900,
VS: 133001, KS: 0308. Všetky zvýšené náklady na
vymáhanie dane sa pripočítavajú k vyrubenej dani.
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)
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
tohto zdaňovacieho obdobia.
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. 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
Správu dane zabezpečuje miestne príslušná obec, na
ktorej území je pes chovaný.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva
je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom
priestore verejného priestranstva.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa
rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) predajného zariadenia,
d) zariadenia cirkusu,
e) zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
f) umiestnenie skládky,
g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
h) dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore.
4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá verejné priestranstvo užíva.
5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva
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je výmera užívaného verejného priestranstva v m2
alebo parkovacie miesto.
6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je
určená za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň a za
dočasné parkovanie motorového vozidla za každú
aj začatú polhodinu a jedno parkovacie miesto v
tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3
umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb
umiestnenie stavebného zariadenia
umiestnenie predajného zariadenia
umiestnenie predajného zariadenia
pri miestnych jarmokoch
do 1 m2
do 10 m2
nad 10 m2
umiestnenie zariadenia cirkusu
umiestnenie lunaparku a iných
atrakcií
umiestnenie skládky tuhých palív

2

Sk/m2/deň

2
2

Sk/m2/deň
Sk/m2/deň

50

Sk/deň

100
300
2

Sk/deň
Sk/deň
Sk/m2/deň

1)

Sk/m2/deň

2)

5
5
10

umiestnenie skládky materiálu

2
10

Trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska
dočasné parkovanie motorového
vozidla na vyhradenom priestore

Sk/m2/ za 2.,
3. deň
Sk/m2/ za
ďalšie dni
Sk/m2/1. týž.
Sk/m2/ďalšie
dni

5

Sk/m2/deň

5

Sk/parkovacie
miesto/polhod.

7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného
priestranstva a zaniká skončením užívania verejného
priestranstva.
8) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi
dane údaje o daňovníkovi (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 (podľa ods. 3 a 6) a
to na krátkodobé užívanie verejného priestranstva
(na dobu max. 15 dní ) a zaplatiť stanovenú daň do
pokladne obce alebo písomne na dlhodobé užívanie
verejného priestranstva (na dobu viac ako 15 dní ).
Správca dane podľa rozsahu užívaného verejného
priestranstva a doby vyrubí platobným výmerom
daň za dlhodobé užívanie verejného priestranstva.
9) Daňovník zaplatí vyrubený poplatok do 15. dní odo
dňa doručenia platobného výmeru - do pokladne
obce, poštovou poukážkou alebo na účet obce, ktorý
máme vedený v SLSP, číslo účtu: 0423457993/0900,
VS: 133012, KS: 0308, špecifický symbol: číslo platobného výmeru. Všetky zvýšené náklady na vymáhanie
dane sa pripočítavajú k vyrubenej dani.
10) Pre miestne trhovisko platí schválený trhový poriadok.
11) Správu dane vykonáva miestne príslušná obec,
na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
-

rom poskytol ubytovanie, písomne zašle správcovi
dane hlásenie o počte osôb a o počte prenocovaní.
7) Správca dane mu vyrubí daň za ubytovanie platobným výmerom.
8) Daňovník zaplatí vyrubený poplatok do 15. dní odo
dňa doručenia platobného výmeru - do pokladne
obce, poštovou poukážkou alebo na účet obce, ktorý
máme vedený v SLSP, číslo účtu: 0423457993/0900,
VS: 133006, KS: 0308, špecifický symbol: číslo platobného výmeru. Všetky zvýšené náklady na vymáhanie
dane sa pripočítavajú k vyrubenej dani.
9) Správu dane zabezpečuje obec, na ktorej území sa
zariadenie nachádza.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení
odplatne prechodne ubytuje.
Základom dane je počet prenocovaní.
Sadzbu dane určila obec na 10 Sk na osobu a prenocovanie.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý
odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu
o ubytovaných osobách a to:
meno, priezvisko a rok narodenia ubytovanej osoby,
číslo občianskeho preukazu alebo pasu,
deň príchodu a deň odchodu ubytovaného
Mesačne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca , v kto-

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

1)

2)
a)
b)
3)
4)
5)
6)
7)

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje
a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Základom dane je počet predajných automatov.
Sadzbu dane určila obec na 1 200 Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania.
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 a v tejto lehote
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť - do pokladne
obce, poštovou poukážkou alebo na účet obce, ktorý
máme vedený v SLSP, číslo účtu: 0423457993/0900,
VS: 133004, KS: 0308. Všetky zvýšené náklady na
vymáhanie dane sa pripočítavajú k vyrubenej dani.
V oznámení uvedie spôsob označenia predajných
automatov a ich lokalizáciu.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
tohto zdaňovacieho obdobia.
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 dni zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená.
Správu dane zabezpečuje miestna príslušná obec, na
území ktorej sa predajné automaty prevádzkujú.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú
hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú
za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú
peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch
prístupných verejnosti.
Nevýherné hracie prístroje sú:
elektronické prístroje na počítačové hry,
mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty
a iné zariadenia na zábavné hry.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Sadzbu dane určuje obec na 1 200 Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania.
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
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dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť - do pokladne
obce, poštovou poukážkou alebo na účet obce, ktorý
máme vedený v SLSP, číslo účtu: 0423457993/0900,
VS: 133003, KS: 0308, špecifický symbol: číslo platobného výmeru. Všetky zvýšené náklady na vymáhanie dane sa pripočítavajú k vyrubenej dani.
V oznámení uvedie spôsob označenia nevýherných
hracích prístrojov a ich lokalizáciu.
8) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný
hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, na
ktorom sú nasledovné údaje:
- Názov nevýherného hracieho prístroja
- Obchodné meno, sídlo prevádzkovateľa a IČO
- Dátum začatia prevádzky
- Výrobné číslo a typ nevýherného hracieho prístroja
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
tohto zdaňovacieho obdobia. 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.
9) Správu dane zabezpečuje miestna príslušná obec,
na území ktorej sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
ÔSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Predmet poplatku
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
(okrem elektroodpadov) a za drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2) 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.
3) Ak má fyzická osoba v obci trvalý alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného
pobytu.
4) Poplatníkom nie je osoba, ktorá:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby
zdravotnej starostlivosti,
c) užíva nehnuteľnosť z dôvodu plnenia povinností
z pracovnoprávneho vzťahu, alebo iného vzťahu s
poplatníkom plní pracovné povinnosti pre poplatníka alebo mu poskytuje iné služby a pri tejto službe
produkuje len komunálne alebo drobné stavebné
odpady.
5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre
obec vyberá a ručí zaň:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov,
b) alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za
vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca

Varínčan
určený spoluvlastníkmi ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí,
c) správca, ak je vlastníkom štát, VÚC alebo obec
(ďalej len platiteľ),
d) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť,
že poplatok obci odvedie priamo poplatník. Za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
6) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti,
plnenie povinností poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať
jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý
na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo
je nezvestná.
7) Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za
iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť
obci.
8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v hore uvedených
odsekoch.
Sadzba poplatku
9) Sadzba poplatku je 1,00 Sk za osobu a kalendárny
deň .
Určenie poplatku
10) V obci nie je zavedený množstvový zber.
11) Poplatok za určené obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok je stanovený:
a) 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, aj za ubytované iné fyzické osoby,
b) pre právnické osoby alebo podnikateľov ako súčin
sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v roku
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych
odpadov.
12) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v
roku je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov v roku (pracovnoprávny vzťah alebo obdobný vzťah, štatutári
alebo podnikatelia) neznížený o počet osôb, ktoré
majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
vynásobený koeficientom hodnoty K = 1, ustanoveným obcou a
b) priemerného počtu osôb (hospitalizovaných alebo
ubytovaných v rozhodujúcom období – nezapočítavajú sa osoby s trvalým alebo prechodným pobytom
v obci) a miest na poskytovanie reštauračných, kaviarenských a iných pohostinským služieb na
užívanej nehnuteľnosti.
13) Rozhodujúcim obdobím pre stanovenie ukazovateľa dennej produkcie odpadov je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol
poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti,
ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať svoju
činnosť alebo,
b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a).
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa
vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa,
ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní
ohlasovaciu povinnosť o skutočnosti, ktorá má za
následok zánik poplatkovej povinnosti alebo,
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo
dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca
určeného obdobia.
Ohlasovacia povinnosť
14) Poplatník je povinný do 31. januára v roku alebo
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, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,

adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné
údaje)
b) ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ: názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, identifikačné číslo (IČO)
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.
15) 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. Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
16) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vyrubí obec platobným výmerom do 31.
marca v roku.
17) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za určené
obdobie, ktorým je kalendárny rok - do pokladne
obce, poštovou poukážkou alebo na účet obce, ktorý
máme vedený v SLSP, číslo účtu: 0423457993/0900,
VS: 133013, KS: 0308, špecifický symbol: číslo platobného výmeru. Všetky zvýšené náklady na vymáhanie dane sa pripočítavajú k vyrubenej dani.
18) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že
poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej
výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv
na zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa
okolností, ktoré nastali.
19) 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 doručenia dodatočného platobného
výmeru alebo 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.
Oslobodenie
20) Obec poplatok odpustí na základe písomnej žiadosti
fyzickej osobe za obdobie, za ktoré poplatník obci
písomne preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí – predloží obci potvrdenie o
trvalom pobyte v zahraničí
b) vo viacdetných rodinách piatemu a ďalšiemu
školopovinnému dieťaťu (aj študentovi SŚ alebo
VŠ denného štúdia)
c) že bol umiestnený v sociálnom zariadení mimo
obce.
Splatnosť poplatku
21) Termín zaplatenia poplatku je do 30. apríla kalendárneho roka.
DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce
29. 11. 2006 na pripomienkovanie občanmi.
Toto VZN bolo schválená uznesením OZ č. 12/2006
vo Varíne dňa 14. 12. 2006, zverejnené 15. 12. 2006 s
účinnosťou od 1. 1. 2007
Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady z roku 2006.
Varín 15. 12. 2006
Ing. Karol Strásky, starosta obce
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Škola informuje
Chválime a ďakujeme
16. novembra 2006 sa v Pukanci neďaleko Levíc uskutočnil 6.ročník
celoslovenskej súťaže Cena Andreja Chudobu.
Súťažilo 295 prác od 121 autorov z celého Slovenska. Práce autorov sa
posudzovali anonymne trojčlennými odbornými porotami.
Vyhlasovateľmi súťaže sú každé dva roky Ministerstvo školstva SR OcÚ
Pukanec, ZŠ Pukanec, MO MS Pukanec a spoluorganizátorom Dom Matice
slovenskej Levice.
Odborným garantom celej súťaže je básnik Andrej Chudoba, ktorý
žije a tvorí v Pukanci- nádhernom kraji pod Sitnom. Oceneným autorom
básnik osobne blahoželal. Práve v tomto čase oslávil 79. narodeniny. Ku
gratulantom sme sa pridali aj my.
Dievčatá z našej základnej školy sa prezentovali v súťaži svojimi literárnymi prácami a boli veľmi úspešné. Andrea Bugáňová, 8.A trieda, získala
v poézii čestné uznanie. V próze si Veronika Košútová odniesla až dve

ocenenia - 2. miesto a čestné uznanie, Barbora Gáborová získala l. miesto.
Obe dievčatá sú žiačkami 9.A triedy.
Srdečne im blahoželáme a prajeme im chuť a elán pokračovať v tejto
peknej záľube aj v budúcnosti. Vďaka nim sa na naša škola dostala do
povedomia tohto jedinečného podujatia s celoslovenskou účasťou.
Touto cestou chceme vyjadriť úprimné poďakovanie ľuďom, ktorí nám
pomohli uskutočniť cestu na slávnostný galapropram spojený s vyhlásením
výsledkov súťaže a vďaka ktorým sme mohli byť priamymi účastníkmi
nezabudnuteľných okamihov.
Ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ O. Štefku Mgr.Paučinovej, ktorá sa
osobne v celej veci zaangažovala.
Poďakovanie patrí zriaďovateľovi našej ZŠ - OCÚ Varín, menovite p.
starostovi Ing. Stráskemu a p. Panáčovi, ktorí nám poskytli auto spolu s
vodičom a pokryli všetky náklady spojené s prepravou.
Ďakujeme!
za PK SJ Mgr. Vojteková

Skús

Žiaci 3.B u ochranárov vo Varíne

Skús slnkom pre druhých byt’,
skús naučiť ľudí s láskou žiť.
Skús šťastie rozdávať na každom kroku,

V ŠOP -ke nás milo privítala RNDr. Evka Ondrová, ktorá nás celý čas aj sprevádzala.
Rozprávala nám o sovách a orloch. Dozvedeli
sme sa, že najväčšou sovou na Slovensku je
výr skalný. Všetky sovy majú veľmi dobrý
zrak. To im umožňuje loviť v noci. Dravé
vtáky sa živia mäsovou potravou, bylinami
nie. Majú mohutné krídla a zahnuté zobáky.
Hniezda si stavajú vysoko na konároch, aby
ich nikto nevyrušoval.
Katka Rybárová

Skús tešiť sa zo všedných dní,
skús nádej vložiť do dlaní.
Skús odhaliť čaro dobra a lásky,
skús úsmevom zničiť všetky vrásky.
Skús domovom byt’ pre tuláka,
skús pre smädnú zem byt’ mláka.
Skús zabrániť zlu, kým je čas,
aby náš svet bol svet plný krás.
Natália Šimová VIIIA

Bol by to sen
Keby úsmev bol šťastím zapálený,
keby z neba láska pršala,
keby sila, ktorú v sebe cítim
bola sen, ktorý nezomiera.
Keby každý rástol v pravde,
keby každý vedel sa zastaviť,
našiel by v srdci niečo krásne,
čo by nedokázal vysloviť.
Keby sme život mohli žiť naplno,
keby pokoj bolo to vyvolené slovo,
bol by to sen, ktorý vždy prežívať chcem.
Veronika Záhorcová VIIIA

V škole ochrany prírody sme sa učili, ako
odlíšime dravé vtáky od hmyzožravých. Po
získaných vedomostiach sme si išli zopakovať
všetko, čo sme sa naučili na dvor. Tu sme sa
naháňali podľa toho, či otázky sú správne
alebo nie. Dievčatá nás naháňali vtedy, ked’
otázky boli pravdivé. My zasa opačne, ked’
otázky boli nepravdivé. Niektorí z nás sa aj
pomýlili.
Nikolas Mydliar
Návšteva u ochranárov je pre mňa vždy zaujímavá. Naposledy nám teta Evka rozprávala o
dravých vtákoch: o sovách, orloch, sokoloch.
Veľmi ma zaujalo, že ked’ orol roztiahne
krídla, merajú až 2 metre. Orlica znáša dve
fľakaté vajíčka v časovom odstupe. Najskôr
sa vyliahne prvé orlíča. Po dvoch týždňoch aj
druhé. To prvé je silnejšie a zabije druhé, ktoré
je slabšie. Hrozné! Volá sa to kanibalizmus.Je
to ale zákon prírody.Teším sa, o čom nám
Evka porozpráva nabudúce.
Tánička Surovcová

V ŠOP-ke sme sa rozprávali o orloch, sovách a
iných vtákoch, ktoré žijú na Slovensku. Niečo
z toho, čo sme sa dozvedeli, sme aj kreslili. Ja
som nakreslil hniezdo s orlími vajíčkami.Pani
učiteľka ma upozornila, že lieta vo vzduchu,
preto som rýchlo primaľoval konáre, aby to
moje hniezdo ležalo na strome.
Namaľovaný výkres som doniesol ukázat’
mojej mame. Vel’mi sa jej páčil.
Marek Androvič
Výr skalný je naša najväčšia sova. Je dravec a
loví v noci. Má veľké oči, dobrý sluch a ostré
pazúry. Spí v bútl’avých stromoch.
Živí sa hmyzom a malými zvieratami.
Medzi dravce patrí aj sokol myšiar. Živí sa
malými cicavcami a hmyzom. Má dobrý
zrak a pri love rýchlo máva krídlami, aby sa
udržal vo vzduchu na jednom mieste. Ešte
má malý zobák zakončený úzkym hákom a
na ňom maličký zúbok. Korist’ drží v silných
pazúroch.
Majka Mojská

Janko Trizuljak III.B
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Vietor
Kde bolo, tam bolo. Za troma horami a troma dolinami bola malá
krajina.
Volala sa Varín. Ako v každej krajine, aj tu mali svojho vládcu. Vládol
tu vietor Nadutec. Varín bol vďačný vetru za to, čo preň robil. Práce
mal veľa v každom ročnom období. Musel udržiavať krajinu v čistote.
Na jeseň upratoval lístie zo stromov. V zime rozhŕňal sneh a robil
záveje. V lete svojím silným dychom osviežoval ľudí. Na jar upratoval
všetky smeti z jedného konca na druhý.
Mal však aj svojho nepriateľa. Bol to jeho sused - kráľ hôr Jedľovník,
ktorý býval na kopci Jedľovina. Jedľovník chcel vládnuť celej krajine,
preto sa chcel vetra zbaviť. Povedal mu: “Vietor Nadutec, si už starý,
mal by si odísť a vládu prenechať iným, skúsenejším, šikovnejším.
Napríklad mne.” Vietor zakaždým jeho ponuku odmietol. Po každom
odmietnutí sa kráľ hôr hneval viac a viac. Až ho začal nenávidieť.
Raz na obed zavolal svojich verných lesných pomocníkov a riekol:
“Kamaráti moji verní, musíme niečo urobiť s vetrom Nadutcom. Je
už starý a nevládze robiť svoju robotu. Poraďte mi, čo s ním urobíme.” Radili sa, radili, kuli plány na kráľa vetra až do večera. Keď už
bola tma, vybral sa Jedľovník aj s posilou do kráľovstva, ktorému
vládol Nadutec. Kráľ vetra spal na krásnej kolísavej posteli. Potichu
ho zviazali a odniesli pod Jedľovinu. Tam Jedľovník povedal: “Milý
susedko Nadutec, dávam ti na výber. Buď sa dobrovoľne vzdáš trónu
a mňa zvolíš za svojho nástupcu, alebo ťa priviažem k stromu. Áno,
priviažem ťa k stromu a budeš sa dívať, ako zničím tvoju krajinu. Čo
ty na to, vetrisko?”
“Nie! Aj keby som sa vzdal trónu, ty sa nikdy nestaneš mojím nástupcom!” odpovedal.
Jedľovník dal príkaz priviazať ho k stromu. Čakal, čo sa bude diať.
Bola jeseň a vietor každé ráno upratoval pozhadzované lístie zo
stromov. Teraz sa však nehýbal ani konárik. Dolu v dedine Varín
začínal nový jesenný deň. Jeho obyvatelia vychádzali z domov na
ulicu a všetko sa im zdalo čudné. Až po chvíli zbadali po zemi listy
stromov. Vietor Nadutec zabudol skoro vstávať a urobiť poriadok.
Išli ho zobudiť. Nikoho nenašli. Hľadali všade, ale všetko bolo máme.
Varínčania zosmutneli. Prečo od nás odišiel? Kto bude teraz upratovať
lístie, smeti? Bez neho je tu veľké ticho. Ani lístoček sa nepohne. Čo
sme spravili zle, keď sa odsťahoval z nášho kraja? Takto sa pýtali
jeden druhého.
Jedľovník všetko pozoroval z kopca Jedľovina. Smial sa tomu, ako
Varínčania plačú za akýmsi nadutým vetrom, ktorý nevie nič iné,
len fúkať. Po chvíli prizerania prišiel medzi nich a hrubým hlasom
povedal: “Vietor sa na vás hnevá, lebo ste neporiadni. Od dnes si budete musieť všetko upratovať sami. Odkazuje vám, aby ste poslúchali
mňa.” Obyvateľom neostávalo nič, len robiť všetko tak, ako rozkázal
kráľ Jedľoviny. Neverili jeho slovám, stále čakali svoj vetríček. Aj samotnému Varínu bolo veľmi smutno. Vietor mu chýbal. Ľudia volali:

Hodina slovenčiny u tretiakov: Slová s i, y po “m”
Malý Milan chce byť kominárom. Na zubnú kefku hrubo natlačil čiernu farbu a povymetal ňou
mamičkine čisté umývadlo. Z kúpel’ne vyšiel
špinavý, akoby práve vypadol z najčernejšieho
komína. Umyť milého Milana bola riadna fuška.
Kým bol opäť čistý a voňavý, zmizlo celé kamilkové mydlo.
Katka Rybárová

“Nadutec, vráť sa, chýbaš nám. Je tu ticho a smutno. Tu si sa narodil,
patríš sem! Vráť sa späť.”
Medzitým sa vetru podarilo odviazať od stromu. Pozrel dolu do
dediny a skoro stratil dych. “Tak ty takto, Jedľovničisko!” povedal
si. Vyšiel na kopec, riadne nadul líca, tak ako to len on vie a silno
zafúkal na Jedľovníka. Ten nevedel, čo sa robí, keď sa od silného
fúkania posadil na zem. Koktavým hlasom prehovoril: “Čo, čo tu
robíš? Nevidíš, že všetko je tu moje? Tebe nepatrí nič!” “Keď nič, tak
nič” - povedal vietor. Poď, budeme sa pasovať. Kto vyhrá, dostane
obidve kráľovstvá. Obidvaja súhlasili. Bola to riadna pasovačka. Varínčania povzbudzovali svojho kráľa, ktorý boj aj vyhral. Jeho silný
dych nedovolil Jedľovníkovi stáť pevne na nohách.
Bola to veľká radosť, keď sa vrátil vietor späť. Všetko ožilo a ľudia
boli spokojní.
A Jedľovník, ten sa od hanby zahrabal pod kopec Jedľovina a nik ho
viac nevidel.
Pýtate sa, čo vietor? Ten patrí k Varínu dodnes. Je to stály obyvateľ
tohto kraja. Keď’ náhodou nefúka, jeho obyvatelia sa čudujú, čo sa
stalo, kde je. Ak tomu neveríte, neváhajte a choďte sa presvedčiť.
Najlepšie hneď!

Čistý kominár
Kominár Miroslav vyčistil na jednej ulici všetky
komíny. Vtom mu prišla správa na mobil:
Pridte nam vycistit komin-. Samozrejme šiel.
Vyšplhal sa na strechu. Zrazu zistil, že mu
nestačí štetka. Nahol sa a bum! Bác! Tresk! Už
bol v krbe. Pani domu sa ho zl’akla. Myslela si,
že v izbe sa objavil čert. Rýchlo odtial’ utiekol.
Bežal domov. Chytil mokrými rukami mydlo.
To sa mu vyšmyklo. Naháňal ho po celej kúpel’ni. Čl’uplo priamo do umývadla s vodou.
Jeho mama ho začala hrešit’, že sa nevie umyt’.

Marek Peknuša VI.B
Diplom za 1. miesto v regionálnej súťaži
DETSKÁ LITERÁRNA ŽILINA
1. ročník - ktg. rozprávka

Napustila plnú vaňu vody
a hodila ho do nej. Drhla ho šampónom, mydlom
a olejom.
Po kúpeli kominár voňal po kvetoch. Išla z neho
krásna mydlová vôňa.
Ľudia si šepkali, že takého pekného a čistého ho
ešte nikdy nevideli.
Hneď mal dievčat na každý prst desat’. On však
popýtal o ruku najmilšiu Milku. O týždeň bola
vel’ká svadba. Na dverách bol zvonec a kominárskej rozprávky je koniec.
Silvia Franeková
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
o odpadoch č. 15 / 2006
Obec Varín zastúpená Ing. Karolom Stráskym,
starostom obce, na základe ustanovenia § 6 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vyhlasuje úplné
znenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín
o odpadoch (ďalej len VZN)
čl. 1
Predmet úpravy
1. Toto VZN ustanovuje v obci:
- povinnosti pôvodcu odpadu a povinnosti obce
- povinnosti držiteľa odpadu
- systém zberu komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu, ktorý vzniká na území
obce
- spôsob separácie a zberu týchto vytriedených
komodít komunálneho odpadu,
2. Nakladanie s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch (ďalej len zákona) a tohto
VZN je v záujme zaistenia ochrany životného
prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

1.
a)

b)

c)
d)

1.
2.

3.
4.

čl. 2
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich
tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich
prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej
zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac
znižuje znečisťovanie životného prostredia,
vývojom vhodných metód zneškodňovania
nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch
určených na zhodnotenie,
zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným
použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi
získanie druhotných surovín, ak nie je možný
alebo účelný postup podľa písmena a),
využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je
možný alebo účelný postup podľa písmena a)
alebo b),
zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak
nie je možný alebo účelný postup podľa písmen
a),b) alebo c).
čl. 3
Vymedzenie základných pojmov
Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ
zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade s týmto
VZN je povinný sa jej zbaviť.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou
odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak
ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická
osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná
na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre
životné prostredie a nakladanie s odpadmi v

súlade s týmto zákonom.
5. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava
odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto
zneškodňovania.
6. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce
k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov.
7. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s
nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
8. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo
zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
9. Separovaný zber je zber oddelených zložiek
komunálnych odpadov.
10. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie
odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
11. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré
možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
12. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na
skládku odpadov.
13. Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred ich zhodnocovaním alebo zneškodňovaním.
14. Nebezpečné odpady sú také odpady ktoré majú
jednu alebo viac nebezpečných vlastností ( napr.
výbušnosť, oxidovateľnosť, vysoká horľavosť,
horľavosť, dráždivosť, škodlivosť, toxicita, rakovinotvornosť, leptavosť, infekčnosť, vývojová
toxicita, mutagénnosť, ekotoxicita a p. )
15. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti
vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru a
zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba
alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov
vznikajúcich z výroby podnikateľov. Za odpady
z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp
alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla
používaného pre potreby domácnosti, najmä
garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady
vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom
obce alebo v správe obce, a pri údržbe verejnej
zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene
na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb
a občianskych združení.
16. Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom
sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom,
alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber
odpadov, nachádzajúci sa v stavbe. Takýmto
zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov.
17. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon činnosti na zhodnocovaní
odpadov. Za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza. Za zariadenie na zhodnocovanie
odpadov sa nepovažuje zariadenie, ktorého ročná
produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.
18. Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon činnosti na zneškodňo-

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

1.

2.

3.

4.

5.

vaní odpadov. Za zariadenie na zneškodňovanie
odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa
zariadenie nachádza.
Mobilné zariadenie je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom
mieste kratšie jako šesť po sebe nasledujúcich
mesiacov.
Kontaminované zariadenie je zariadenie obsahujúce určité nebezpečné chemické látky.
Dekontaminácia je činnosť odstraňujúca určité
chemické nebezpečné látky umožňujúca za
bezpečných podmienok opätovnú prevádzku.
Skládka odpadov je miesto so zariadením na
zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo
ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme.
Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vzniká
pri udržiavacích prácach a ktoré si občan vykonáva svojpomocne.
Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania
stavebných prác, zabezpečovacích prác, udržiavacích prác, pri úprave stavieb alebo demolácii
stavieb.
Zbytkový komunálny odpad je zostatok komunálneho odpadu po vyseparovaní jednotlivých
zložiek.
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú
možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
Elektroodpad z domácností je elektroodpad,
ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných a inštitucionálnych zdrojov a iných zdrojov, ktorý je svojim
zložením a množstvom podobný tomu, ktorý
pochádza z domácností fyzických osôb.
čl. 4
Povinnosti pôvodcu odpadu
Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne
viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo
10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný
program odpadového hospodárstva. Každý je
povinný na požiadanie obce preukázať program
odpadového hospodárstva.
Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program
plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická
osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú.
Pre komunálne odpady a drobný stavebný odpad
(odpady z bežných udržiavacích prác v rozsahu
do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby) program
odpadového hospodárstva vypracováva obec.
Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu
oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto
je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, informácie potrebné
na zostavenie a aktualizáciu programu. Ochrana
údajov podľa osobitných predpisov tým nie je
dotknutá.
Pôvodca odpadu a obec sú povinní vypracovať
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a dodržiavať schválený program odpadového
hospodárstva.
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov je povinný nakladať alebo
inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN
obce. Tiež je povinný:
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálnych odpadov v obci,
ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené
zložky a drobné stavebné odpady na účely ich
zberu na svojej nehnuteľnosti a do nádob na
to určených alebo v balíkoch, vreciach a pod.
a v deň ich odvozu ich vyložiť na chodník pre
svoju nehnuteľnosť pre ich odvoz.
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Pri
nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní
s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí
a životné prostredie.
Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú
podľa katalógu odpadov.
Zakazuje sa:
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako
na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN,
zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak,
ako v súlade s týmto VZN,
zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním
do vodného recipienta,
zakazuje sa obťažovať susedov pri spaľovaní
komunálneho odpadu popolčekom a dymom
nad mieru primeranú pomerom.
zmiešavať s komunálnym odpadom kvapalné
odpady, odpady ktoré sú v podmienkach
skládky výbušné a horľavé, infekčné odpady zo
zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
zneškodňovať odpad riedením za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných látok.
opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať
s odpadmi z domácnosti,
zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad za
záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov
Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten,
pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane
zberu a úpravy vykonáva.
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený
odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to
oznámiť bezodkladne ObÚ ŽP a obci.
ObÚ ŽP na základe odseku 10 požiada Policajný
zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu; takto zistená osoba je povinná
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie
odpadu na vlastné náklady.
Ak sa podľa odseku 11 nezistí osoba zodpovedná
za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto VZN, ObÚ ŽP začne konanie, či
vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti je:
pôvodcom odpadu,
neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej
nehnuteľnosti,
mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný
prospech.
Ak sa v konaní podľa odseku 11 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto
VZN, niektorá zo skutočností uvedených v odseku 12, prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie
alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka,
správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.
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15. Ak sa podľa odseku 11 nezistí osoba zodpovedná
za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na
vlastné náklady okresný úrad. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady
zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady
umiestnené v rozpore so zákonom.
16. Kto zabezpečil zhodnotenie, alebo zneškodnenie
odpadu v súlade s odsekom 13 alebo 14 má nárok
na náhradu vynaložených nákladov voči osobe,
ktorá je zodpovedná za uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch.
17. Pôvodca odpadu je povinný ukladať komunálny
odpad do určených zberných nádob zodpovedajúcim systému zberu komunálneho odpadu
v meste a to:
• 110 litrovú zbernú nádobu v počte najmenej 1 ks
na rodinný dom, pri 5 a viac členoch domácnosti
2ks
• 1100 litrovú zbernú nádobu
• veľkokapacitný kontajner.
18. Pôvodca odpadu je povinný odpady odovzdať
len tomu, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonanie tejto činnosti s obcou Varín.
19. Vývoz komunálneho odpadu vykonáva zmluvne
oprávnená organizácia podľa určeného harmonogramu, ak pôvodca odpadu:
a. má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na vyprázdnenie
počas vývozu komunálneho odpadu,
b. má zbernú nádobu umiestnenú maximálne 10
metrov od verejnej komunikácie, z ktorej sa
vykonáva vývoz,
c. nemá zbernú nádobu preplnenú a obsah zbernej
nádoby sa dá vyprázdniť.
20. Pôvodca odpadu, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti v obci a nemá trvalý alebo prechodný
pobyt v obci, ktorý je vlastníkom záhradkárskej
chaty, chaty slúžiacej na individuálnu rekreáciu,
chaty slúžiacej na podnikanie alebo býva v ťažko
prístupnej lokalite, je povinný komunálny odpad
ukladať do na to určených veľkokapacitných kontajnerov.
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2.
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b.

c.

d.
e.

čl. 5
Povinnosti obce
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré
vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
Obec je povinná prostredníctvom svojho výkonného orgánu OcÚ Varín:
vypracovať a dodržiavať schválený program
odpadového hospodárstva,
uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou, alebo fyzickou osobou s právom podnikania, na zber
a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich
na území obce na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodňovania vrátane zabezpečenia zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát
do roka, zber a prepravu objemných odpadov
na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a drobných stavebných
odpadov,
vyberať miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce,
zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov,

skla a biologicky rozložiteľných odpadov,
f. umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť
a prevádzkovať na jej území systém oddeleného
zberu elektroodpadu z domácností,
g. prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladať pokuty,
h. dávať v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej
činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu,
i. pravidelne zabezpečovať prostredníctvom médií
informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu,
j. poskytovať držiteľovi odpadu informácie
o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce,
k. zabezpečiť riadne označené zberné nádoby na
separáciu určených komodít,
l. zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery v lokalitách: Hájik, cintorín, zdravotné stredisko,
hájovňa, predajňa Jednoty COOP Kamence,
Koňhorská ulica pri Hýllovi, Koňhorská ulica
otočisko autobusu a 2-krát ročne odvoz biologického odpadu zo záhrad,
i. zabezpečiť minimálne 2-krát ročne odvoz nebezpečného odpadu a objemného odpadu,
j. náklady na činnosti nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí
obec z miestneho poplatku okrem nákladov na
systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení – elektroodpad z domácností.
k. výnos z miestneho poplatku použiť výlučne na
úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
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čl. 6
Povinnosti držiteľa odpadu
Držiteľ odpadu je povinný:
zaraďovať odpady podľa zložiek komunálneho
odpadu
zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov
odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom na
svojej nehnuteľnosti do doby ich odvozu,
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady
podľa druhov a označovať ich určeným spôsobom nakladať v súlade so zákonom,
zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad
takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je
možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať
s odpadmi,
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá,
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy, odpadového
hospodárstva,
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade
s týmto VZN,
pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi, chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie,
zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu v obci,
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálneho odpadu v obci,
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m. ukladať komunálny odpad alebo jeho oddelené
zložky a drobný stavebný odpad na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci.
n. v záujme ochrany zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonať podľa potreby
dezinsekciu a deratizáciu zberných nádob,
o. na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
3. Držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov, ak ich
celkové množstvo z uskutočňovania stavebných
a demolačných prác, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton a zabezpečiť ich
materiálové zhodnotenie. Táto povinnosť neplatí,
ak v okruhu 50 km nie je prevádzkové zariadenie
na zhodnocovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií.
4. Ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie je povinný
stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a
odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri
výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
5. Držiteľ starého vozidla, ktoré je odpadom, je
povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie
starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
6. Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu
je povinný:
a. zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov,
b. vyžadovať preukazovanie osobných údajov
fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu
právnickej osoby, obchodné meno a miesto
podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo
obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorých sa preberajú farebné kovy; bez preukázania
vyžiadaných údajov nemožno odpad prevziať ani
kúpiť,
c. viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa písmena b, ako aj o druhoch a množstve odpadov od
nich prevzatých alebo vykúpených.

1.

2.
3.

4.

čl. 7
Systém zberu komunálneho odpadu
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.
V obci nie je zavedený množstvový zber.
Fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom
v obci v lokalitách dostupných pre odvoz odpadu, sú povinné vlastniť a používať 110 l zbernú
nádobu pre zber komunálneho odpadu a 110 l
zbernú nádobu na separáciu skla a plastov s výrazným farebným označením čísla domu majiteľa
zbernej nádoby.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia
s prevádzkou v obci sú povinné vlastniť a používať 110 l zbernú nádobu pre zber komunálneho
odpadu a 110 l zbernú nádobu na separáciu skla
a plastov resp. 1100 l zberné nádoby podľa reálnej
potreby s výrazným farebným označením majiteľa zbernej nádoby.
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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: Hájik,
cintorín, zdravotné stredisko, hájovňa, predajňa
Jednoty COOP Kamence, Koňhorská ulica pri
Hýllovi, Koňhorská ulica otočisko autobusu.
6. Odvoz komunálneho odpadu obec zabezpečuje
podľa harmonogramu v tomto časovom intervale:
a. odvoz obsahu zberných nádob 110 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.

1.

2.

3.

4.

čl. 8
Systém zberu vyseparovaných komodít
Vyseparované zložky komunálneho odpadu
držiteľ odpadu samostatne zhromažďuje
a uskladňuje na svojej nehnuteľnosti až do doby
ich odvozu.
Sklo a plasty odkladá pôvodca odpadu do určených zberných nádob, ktoré sa odvážajú podľa
harmonogramu raz mesačne. Zbernú nádobu
s oddeleným sklom a plastmi sprístupní držiteľ
odpadu jej vyložením na chodník pred svoju
nehnuteľnosť v deň odvozu.
Ostatné oddelené zložky komunálneho odpadu
(podľa nižšie uvedeného triedenia) pôvodca
odpadu samostatne zhromažďuje a uskladňuje
na svojej nehnuteľnosti až do času ich odvozu.
V deň ich odvozu ich vyloží na chodník pred
svoju nehnuteľnosť vo forme balíka, vo vreci ,
v uzatvorenej nádobe a pod., aby bolo možné ich
naložiť a odviesť.
Tiež je možné individuálne odovzdať vytriedené
zložky odpadu v iných zberniach.

čl. 9
Spôsob zhromažďovania a separovania komunálneho odpadu
1. Pôvodcovia odpadu sú povinní oddeľovať tieto
zložky komunálneho odpadu
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 10 šatstvo
20 01 11 textílie
20 01 13 rozpúšťadlá
20 01 14 kyseliny
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01
25
20 01 33 batérie a akumulátory a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické
zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 03 07 objemný odpad
16 01 03 opotrebované pneumatiky
zhromažďovať ich a v rámci separovaného zberu na svojej nehnuteľnosti a odovzdať poverenej
organizácii vyložením na chodník pred svoju
nehnuteľnosť v určenom čase.
čl. 10
Poplatky a kontrola
1. Výška poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce
bude stanovená vo VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2. Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto nariadením je oprávnený vykonávať Obecný
úrad vo Varíne, komisia životného prostredia a
verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve
vo Varíne a hlavný kontrolór obce.
čl. 11
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a. zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore
s týmto VZN,
b. uloží odpad na iné miesto ako na miesto určené
obcou,
c. nesplní oznamovaciu povinnosť,
d. ako vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti neoznámi, že bol na jeho nehnuteľnosti
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN,
e. ako držiteľ komunálneho a drobného stavebného
odpadu odmietne na vyžiadanie obce poskytnúť
pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi.
f. nakladá so stavebnými odpadmi alebo odpadmi
z demolácií v rozpore z týmto VZN
2. Za priestupok podľa odseku 1 bude uložená
pokuta nasledovne:
podľa písmena a)
prvýkrát 500 Sk,
v ďalšom prípade 5 000 Sk,
podľa písmena b)
prvýkrát 1000 Sk,
v ďalšom prípade 5000 Sk,
podľa písmena c)
prvýkrát 100 Sk,
v ďalšom prípade 500 Sk,
podľa písmena d)
prvýkrát 500 Sk,
v ďalšom prípade 5000 Sk,
podľa písmena e)
prvýkrát 1000 Sk,
v ďalšom prípade 5000 Sk.
3. Starosta obce môže právnickej osobe uložiť za
porušenie tohto VZN pokutu do výšky 200 000
Sk v zmysle zákona o obecnom zriadení.
4. Týmto ustanovením nie sú dotknuté sankčné postihy, ktoré je možné uložiť v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.
čl. 12
Spoločné, zrušovacie ustanovenia
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší doterajšie VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady schválené OZ
dňa 14. 12. 2006.
čl. 13
Záverečné ustanovenia
VZN o odpadoch bolo vyvesené dňa 15. 12. 2006
s účinnosťou od 1. 1. 2007.
Ing. Karol Strásky
starosta obce
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Zo škôlky
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým: výboru ZRPŠ, našim
kuchárkam a všetkým sponzorom, ktorí
ochotne prispli našim deťom v MŠ na
vianočné balíčky, a tak pomohli k peknej
oslave „Mikulášskej besiedky“ na konci
roka 2006.
„Luciám“ - žiačkam ZŠ ďakujeme - speváckym vystúpením pobavili deti i kolektív v
MŠ.
Osobitná vďaka patrí p. Karolovi Tichému,
ktorý každý rok ochotne viackrát zavíta do
škôlky a ako dobrý „Mikuláš“ nás pobaví a
rozdá našim deťom sladké darčeky.
Za kolektív MŠ J.G.

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 6. januára

15.30 hod. Farský kostol
Trojkráľový koncert
- účinkuje miešaný spevácky zbor Máj

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
Robertsová, N.
Southwicková, T.
Fieldová, S.
Mcmahonová, B.
Jacobsová, H.
Clarková, L.
Singhová, N.
Braunová, J.
Andersonová, C.

-

Setkání v Bretani
Naoko unesená
Stejně tě dostanu
Snoubenec na jeden večer
Sladká nevěsta
Doktor dětských srdcí
Probuzená vášeň
Výměna životů
Cena za úspech

Piatok 16. februára
11. Obecný ples
Prihlášky MKS

Zariadenie opatrovateľskej
služby Varín, n.o.
Farská 236, 013 03 Varín

Venujte Vaše 2 % z dane
a prispejte k skvalitneniu služieb pre Vašich spoluobčanov v
ZOS Varín, n.o. - Charitný dom!
Obraciame sa na Vás so žiadosťou poukázať 2 % Vašej dane za rok
2006 na naše zariadenie.
Venovaním Vašich 2 % z dane prispejete ku skvalitneniu služieb v
Zariadení opatrovateľskej služby Varín, n.o. - Charitný dom Vašim
spoluobčanom.
Príspevok 2% z dane pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože
ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ, alebo ktorú
odvádzate ako fyzická a právnická osoba daňovému úradu a pritom
vám dáva možnosť pomôcť.
Čo treba urobiť :
• živnostníci a právnické osoby (firmy) vypisujú v daňovom
priznaní kolonku o darovaní 2%
• ak ste právnická osoba, podiel 2% z dane môže byť poukázaný
v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov
Zamestnanci
•Ak ste zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti a funkčných pôžitkov. Zamestnávateľ Vám po vykonaní
tohtoročného zúčtovania vystaví „Potvrdenie o zaplatení dane “,
v ktorom okrem výšky ročnej dane uvedie, že nemáte nedoplatok
na tejto dani.
Najneskôr do 30.4.2007 predložte alebo zašlite poštou „Vyhlásenie
o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane za rok 2006“(tlačivo je
k dispozícii priamo kancelárii Charitného domu) a „Potvrdenie
o zaplatení dane “ daňovému úradu – príslušnému podľa sídla
vášho zamestnávateľa.
Identifikačné údaje o ZOS Varín, n.o. - Charitný dom :
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.
Farská 236, 013 03 Varín, IČO: 37983717

Ďakujeme Vám !

Zamestnanci a obyvatelia ZOS Varín, n.o. - Charitný dom

Zápisné na rok 2007
Deti do15 rokov
Ostatní

10,-sk
20,-sk

Knižnica otvorená
Po. 10 hod. - 18 hod.
Ut.-Pi.13 hod. - 18 hod.
V októbri 2006 bol založený Obecný podnik
služieb Varín, s.r.o.
so 100% účasťou Obce Varín.
Obecný podnik služieb Varín, s.r.o. ponúka občanom tieto služby:
- stavebné práce - murárske a obkladačské
- montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
- demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu
- kladenie plávajúcich podláh
- maliarske a natieračské práce
- lešenárske práce
- pilčícke práce
- zámočnícke a zváračské práce
- tesárske práce
- dopravu materiálu a odvoz materiálu kolesovým traktorom
ZETOR 8441 v cenách:
720.- Sk /hod s DPH
doprava traktorom
50.- Sk /0,25 hod. s DPH prestoj, nakládka, vykládka
150.- Sk /deň s DPH
zapožičanie vlečky na nakládku
Kontakt: Ján Kardoš, OcÚ Varín
tel.: 041/5692 230, mob.: 0903 528 602
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u KUPÓN Č. 1 u KUPÓN Č. 1 u KUPÓN Č. 1 u KUPÓN Č. 1 u

Tajnička z čísla 11/2006 znela:
„...guľomet, ako naša mamička.“
100,- Sk vyhráva pani Dana Zichová, Krasňany
Pomôcky:
Hálek,Agir,enol, Máličko (expr.)
Ki, Albi, avena,
Re, id ,Amasa

Mesto vo
Francúzku

Meno Teodora

3. časť
tajničky

Cudzokrajný
tŕnistý ker

Utajovala

Orientálny
rozprávkový
hrdina

Pozýval (kniž.)

Arabský člen

Druh jaštera

Dobre (z angl.)
Lyžiarska
vetrovka

Beduínsky
plášť
Bratanec
Dávidov

Strach
Druh borovice
Otĺkla

Výhra dvoch
čísel v lotérii
Jestvuj, existuj

Kvalitná
egyptská vlna

Opak

Omotalo

Zabalí

Opica (zastar.)

Meno Alberta

Spona (hud.)
Lovkyňa perál
Pohromade,
vedno

Južný olejnatý
strom

Egyptský pán
neba

Prv
Jeden, po
anglicky

Druh palmy
Očaria

Vyčerpala

Neužitočná
zelina
Odvolanie
(zastar.)

Časť hlavy
Napodobňoval
tetrova

Organická
zlúčenina
Severský boh
mora

Nápecník na
uniforme

Ovos (bot.)
Druh obuvníckeho lepidla
Druh malého
netopiera

Šplhavý vták
Dedko po
nemecky
Sumerský
názov zeme

Strašil

Zrúti, zvalí

Značka
ampérzávitu

Európsky klub

Český
spisovateľ

♣

Akváriová
rybka

Druh papagája

Olejnatá
plodina

Druh traviny

♣

Rímskych 49

Podmienková
spojka
Vyhynuté
kočov. kmene

Plúžil

„Tak čo, Miško, ako si spokojný v manželstve?“
„Nie som spokojný. Chcel som ženu, čo bude variť
ako moja mama.“
(záver je v tajničke krížovky)
2. časť
tajničky

Skratka
telefónu

Dámska taška

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Citoslovce
dôvtipu

Stolík na hru v
kocky

1. časť
tajničky

vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. februára 2007
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

Ihneď

Určil
4. časť
tajničky

Uplietlo

Vychovávateľka

Mužské meno

Rímska minca

Ľahká hudobná
veselohra
Japonský boh
zeme

Gén, idant
Povzdych

Tinktúra na
rany

Kresali

Povaha

Futbalový klub
v Miláne

Poľný hostinec
vTurecku

- 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 2007
Cena 10,- Sk

