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Harmonogram odvozu odpadu v r. 2005
VZN o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom
Škola informuje

Vážení spoluobčania
Na Vianoce sme sa azda všetci uvoľnili,
odstresovali a oddávali tej krásnej domácej
atmosfére a sviatočnej pohode, keď sme sa tešili
zo vzájomnej prítomnosti a lásky a uvedomovali
sme si ako sa veľmi potrebujeme. Vianoce jednoducho majú takú silu a verím, že aj inšpiráciu
na to, ako čeliť tlaku každodenných starostí a
problémov.
Prešiel Silvester, máme rok 2005. Opäť nás
pohltili denné starosti, opäť nás pohlcujú
problémy. Ak sme si však zachovali v sebe kus tej
vianočnej pohody, aby nám občas pripomenuli v
čom je skutočné šťastie, tak dodážeme aj počas
roka 2005 prežiť chvíle, v ktorých dominujú city,
krása a láska, nájdeme aj recept, ako sa nedať
pohltiť len dennými stresujúcimi starosťami a
problémami a budeme mať k ich riešeniu aj
primeraný pokoj.
Samospráva a jej predstavitelia sú službou
občanom. Obce v tomto roku už gazdujú po
novom. Fiškálna decentralizácia určila, že budú
mať viac vlastných prostriedkov, za ktorých
využitie bude zodpovedať iba samospráva.
Začína sa ďalší rok, už 15. rok novodobej
existencie samosprávy. V novom roku 2005 Vám,
vážení spoluobčania, prajem všetkým pevné
zdravie, čo najviac chvíľ prežitých v rodinnej
pohode a vzájomnej tolerancii.
starosta obce
Ing. Karol Strásky

JANUÁR 2005

obr.: Jozef Solár VI. A
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Uznesenie č. 13 / 2004
z riadneho dvadsiatehotrtetieho zasadania Obecného zastupiteľstva
vo Varíne, ktoré sa konalo dňa 16. 12. 2004
7.

Prítomní :
starosta :
poslanci :

Ing. Karol Strásky
Ing. Marián Androvič (23/23), Karol Boka (19/
23), Metod Bukovinský (23/23), Ferdinand
Lopušan (21/23), Pavol Noga (18/23), Rudolf
Pisch (21/23), Ing. Marián Schmidt (23/23), Ing.
Vladimír Štefánik (19/23), Peter Tretina (21/23),
Ján Zelina (18/23), Mária Zelinová (22/23)

neprítomní poslanci:
ostatní prítomní :

prednosta OcÚ, hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne :
I.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Schvaľuje :
Program rokovania OZ
Hlasovanie : za /11, proti / 0, zdržalo sa / 0
Overovateľov zápisnice : Karol Boka, Metod Bukovinský
Hlasovanie : za / 11, proti / 0, zdržalo sa / 0
Rozpočet na rok 2005
VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie : za / 11, proti / 0, zdržalo sa / 0
VZN obce o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
Hlasovanie : za / 11, proti / 0, zdržalo sa / 0
Dodatok č. 4 (sadzobník) VZN o prevádzke Domu smútku a
pohrebiska vo Varíne Hlasovanie : za / 11, proti / 0, zdržalo sa / 0

Zásadu, že komisie na vyhodnocovanie pripomienok k návrhom
VZN sa budú tvoriť podľa vecných oblastí, ktoré VZN rieši
Hlasovanie : za / 10, proti / 0, zdržalo sa / 0
8. Štatút krízového štábu obce
Hlasovanie : za / 11, proti / 0, zdržalo sa / 0
9. Návrh združenia turizmu Terchová na umiestnenie cyklotrás v
katastri obce Varín
Hlasovanie : za / 11, proti / 0, zdržalo sa / 0
10. Návrh jednorázovej výpomoci sociálne odkázaným občanom
Hlasovanie : za / 11, proti / 0, zdržalo sa / 0
11. Inventarizačné komisie pre vykonanie inventúry obecného majetku
Hlasovanie : za / 11, proti / 0, zdržalo sa / 0
12. Predaj pozemkov vo vlastníctve obce pre Urbársku obec ps Varín
na lokalite budúcej záhradkovej osady v cene 35.- Sk/m2
Hlasovanie : za / 11, proti / 0, zdržalo sa / 0
II.
1.

Berie na vedomie :
Informáciu riaditeľky MKS, že obecný ples sa uskutoční dňa 28. 1.
2005
Ing. Karol Strásky
starosta obce

Overovatelia :

Ľubor Panáček
prednosta OcÚ

Karol Boka
Metod Bukovinský

Dodatok č. 5 (sadzobník)
k prevádzke Domu smútku a pohrebiska vo Varíne

Č.

Vý k o n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vykopanie hrobu v dĺžke do 120 cm
Vykopanie hrobu v dĺžke nad 120 cm do hĺbky 160 cm
Vykopanie hrobu v dĺžke nad 120 cm do hĺbky 200 cm
Dom smútku+pevný katafalk
Chladiace zariadenie (do 90 hodín)
Rozlúčka-vystavenie zomrelého v rakve
Účasť organizátora pri pietnom akte
Mikrofón, ozvučenie, ostatné
Poplatok za miesto-dospelý hrob (na 5 rokov)
Poplatok za miesto-detský hrob (na 5 rokov)

Pre občana s trvalým
pre občana s trvalým
pobytom vo Varíne
600,-Sk
2500,-Sk
3000,-Sk
500,-Sk
200,-Sk
100,- Sk
100,-Sk
100,- Sk
200,- Sk
100,- Sk

Pre občana s trvalým
pre občana s trvalým
pobytom mimo Varína
600,-Sk
3500,-Sk
4000,-Sk
500,-Sk
200,-Sk
100,- Sk
100,- Sk
100,- Sk
200,- Sk
100,- Sk

Tento Dodatok VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce 26.11.2004, schválený uznesením OZ vo Varíne dňa 16.12.2004, s účinnosťou od 1.1.2005.
Ing. Karol Strásky
starosta
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Spoločenská rubrika
Novoročný vinš
Prajem vám šťastný nový rok
a úspešný v ňom každý krok.
Prajem vám veľa šťastia, zdravia
a Božieho požehnania.
Prajem všetkým deťom na svete,
aby boli šťastné, usmiate.
Nech majú všetko, po čom ich srdce túži,
nech nad nimi holubica mieru krúži.
Prajem všetkým zdravie, hojnosť,
aby všade vládla svornosť.
Nech vás stretnú samé dobré veci,
aby vám bolo teplo pri srdci.
Juraj Tichý VI. A

/údaje sú z obecnej matriky/
narodili sa:
Alexander Bučo 28.11.2004

80-te
„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.“

Marián Daniš a Anna Bačíková
27.11.2004
„K svadbe iba prianie jedno:
Kráčajte vždy v láske vedno!“

70-te

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a posielame im
nasledovný vinš:
„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.“
Odišli do večnosti:
pani Kristína Jánošíková
❁ 29.11.1934
✙ 25.11.2004

Do nového roku všetkým ľuďom sveta
veľa lásky, mieru, pokoja,
nech sa slzy neronia.

Nech sú všetci šťastní,
nech človek v srdci lásku cíti,
nech každý rád pomôže ti.
Anna Bielková VI. A

75-te

pani Agnesa Bohačiaková
pani Mária Cvachová
pán Dominik Urbánek
pani Margita Surovcová
pán Jozef Fujko
pán Rudolf Cvacho
pán František Kapasný

manželstvo uzatvorili:

Želanie do nového roku

Nech je svet bez vojen,
nech každý žije bez strachu,
nech všetci nad hlavou majú strechu.

pán Ladislav Solár
72.
pán Marián Rendek
72.
pani Matilda Ondrejková 71.
pani Agneša Hliníková
71.
okrúhle narodeniny oslavujú:

pán Milan Ganderák
❁ 20.5.1944
✙ 2.12.2004
naši jubilanti:
v tomto mesiaci oslavujú narodeniny
pani Alžbeta Talafová
pani Mária Bugáňová
pani Mária Lenártová
pán František Pavlíček
pani Mária Mináriková
pani Ľudmila Sušienková
pani Margita Talafová
pán Anton Grenčík
pán Jozef Brežný
pani Mária Korenčiaková
pán Jozef Bobáň
pani Irena Chalupjanská

88.
83.
83.
82.
81.
81.
78.
78.
76.
73.
73.
72.

„Aj trýzeň smútku do nádejí
prekvitá.“
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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 y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1) Obecné zastupiteľstvo vo Varíne podľa § 11 ods.4 písm. d) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len zákon) zavádza s účinnosťou
od 1. januára 2005 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
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v odst. 1 písm.
a, b, e, f a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady je kalendárny rok
3) Miestne dane a miestny poplatok je možné zaviesť, zrušiť, zmeniť
sadzby a podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho
kalendárneho roka.
4) Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na území ktorej sa
nehnuteľnosť nachádza a ich na svojom území zaviedla.
5) 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.
6) Základ dane z pozemkov sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
7) Dane a poplatok sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.
8) V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku sa postupuje podľa
všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov.

Časť II.
článok 1
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

článok 2
DAŇ Z POZEMKOV
1) Daňovníkom dane z pozemkov je :
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu alebo obce zapísaný v katastri
c) fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na
obhospodarovanie náhradné pozemky až do vykonania
pozemkových úprav

2)

3)

4)
5)

d) nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať
najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katasri
e) nájomca, ak má v nájme pozemky spravované Slovenským
pozemkovým fondom
f) ak nemožno určiť daňovníka podľa horeuvedených odsekov, je
daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva
g) ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky
svojho spoluvlastníckeho podielu
h) ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom je jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu
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
Predmetom dane z pozekov nie sú :
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami,
ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov
b) pozemky, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie
Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2.
Hodnoty pozemkov v kú Varín ustanovuje správca dane pre účel
stanovenia dane týmto VZN v zmysle zákona § 7 ods. 4
nasledovne :

Varínčan

6) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov
0,25% zo základu dane, čo pre jednotlivé druhy pozemkov
predstavuje za 1 m2 :

1)

2)

3)

4)

5)

článok 3
DAŇ ZO STAVIEB
Daňovníkom dane zo stavieb je :
a) vlastník stavby
b) správca stavby vo vlastníctve štátu alebo obce
c) nájomca, ak má v nájme stavby spravované Slovenským
pozemkovým fondom
d) aj je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom
dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu
e) 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 :
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
stavby
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, sklenníky, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,
stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej
ako vlastnej pôdohodpodárskej produkcie a stavieb na
administratívu
c) stavby rekreačných chát a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo
bytových domov
e) priemyselné stavby 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
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných alebo podzemných podlaží alebo ich častí spojené so
zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné
rozhodnutie, a ak sa také rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo
ich časti, ktoré sa skutočne užívajú.
Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
Premetom dane zo stavieb nie sú stavby :
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane
z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred
povodňami a rozvodov tepelnej energie.
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.
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Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni
najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
6) Upravená ročná sadzba dane zo stavieb je určená týmto VZN pre
jednotlivé druhy stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovne :

7) Pri viacpodlažných stavbách sa upravená sadzba dane za každý aj
začatý m2 zvyšuje o 1 Sk/m2 za každé ďalšie nadzemné podlažie,
okrem 1. nadzemného podlažia.
8) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená
podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá
stropnú konštruciu, 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, daň sa určí tak, že z jednotlivých pomerných častí základu
dane sa vypočíta pomerná časť dane sadzbou určenou na príslušný
účel využitia stavby. Daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí
dane. Pomerné časti základu dane sa zistia podľa pomeru
podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivé účely
využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

Článok 4
DAŇ Z BYTOV
1) Daňovníkom dane z bytov je :
a) vlastník bytu alebo nebytového priestoru
b) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu alebo
obce
c) ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých
daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník
podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu
d) ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden
z nich a ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu
2) 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.
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3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo
nebytového priestoru v m2.
4) Upravená ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov je
stanovená za každý aj začatý m2 podlahovej plochy na 1,40 Sk / m2.

Článok 5
Oslobodenie od dane z nehnuteľností a
zníženie dane z nehnuteľností
1) Od dane z pozemkov sú oslobodené :
a) pozemky verejne prístupných športovísk
b) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou
slúžiacou na vykonávanie náboženských obradov cirkví a
náboženských spoločností, ďalej so stavbou alebo jej časťou
slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou
správou cirkvi a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a
náboženské spoločnosti registrované štátom
c) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi
(predložiť kópiu rozhodnutia ÚPSVaR o poberaní dávok v
hmotnej núdzi) a tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú
potrebu
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 vlastníkomi
sú občania starší ako 62 rokov a tieto pozemky slúžia výhradne na
ich osobnú potrebu
3) Od dane zo stavieb sú oslobodené :
stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie
náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, stavby
a ich časti slúžiace na úradovne osôb, ktoré sú poverené
duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o
cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom
4) 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 tohoto dôvodu obmedzené (dokladovať stavebným
povolením)
b) pre občanov v hmotnej núdzi (predložiť kópiu rozhodnutia
ÚPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núdzi)
c) pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
(predložiť preukaz)
d) pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu (predložiť preukaz)
e) pre prevažne alebo úplne bezvládnych občanov (predložiť
písomný doklad)
5) Daň zo sklenníkov je znížená o 50 %, ak sú vo vlastníctve fyzických
osôb.
6) 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)
b) pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu (predložiť preukaz) ak garáže slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu.
7) 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.
8) Ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť, ktorá
je predmetom dane z nehnuteľnosti, daňovníkom vzniká nárok na
vrátenie pomernej časti ročnej dane z nehnuteľnosti zaplatenej podľa
stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Vlastník,
ktorý nadobudol nehnuteľnosť v dražbe, zaplatí pomernú časť dane
z nehnuteľnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.

Článok 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník
nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo
k nehnuteľnosti.
2) Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
3) Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
4) 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.
5) 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.

Článok 7
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, 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 vyrúbenie dane z nehnuteľností. Za
zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrúbenie dane sa nepovažuje
zmena sadzieb dane z nehnuteľností.
2) V roku 2005 je termín na podanie daňového priznania k dani z
nehnuteľnosti stanovený do 28. februára 2005.
3) Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie
podá každá fyzická alebo právnická osoba.
4) 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.
5) Daňovník je v priznaní povinný uvieť všetky skutočnosti
rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
6) 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.
7) 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.
8) Osobné údaje sú chránené podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z.

Článok 8
Vyrubenie dane
1) Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane každoročne do 15. marca
bežného zdaňovacieho obdobia.
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2) V roku 2005 daň z nehnuteľností vyrubí správca dane najneskôr
do 30. septembra 2005
3) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu
spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie.
4) Správca dane nebude vyrubovať ani vyberať daň nižšiu ako 70 Sk.

Článok 9
Platenie dane
1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 31. marca bežného
zdaňovacieho obdobia.
2) V roku 2005 vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15. dní
odo dňa doručenia platobného výmeru.

4)
5)
6)

Časť III.
DAŇ ZA PSA
1) Predmet dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou.
2) Predmetom dane nie je :
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je :
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4) Základom dane je počet psov.
5) Sadzbu dane určuje obec na 120 Sk za jedného psa a kalendárny rok.
6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v
ktorom pes dosiahol 6 mesiacov a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom
alebo držiteľom psa.
7) 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.
8) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
9) 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.
10) Správu dane zabezpečuje miestne príslušná obec, na ktorej území
je pes chovaný.

Časť IV.
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 :

7)
8)

9)
10)
11)

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.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné
priestranstvo užíva.
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera
užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
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 hodinu a jedno parkovacie miesto nasledovne:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
2 Sk/m2/deň
b) umiestnenie stavebného zariadenia
2 Sk/m2/deň
c) predajného zariadenia
2 Sk/
m2/deň
d) predajného zariadenia pri miestnych jarmokoch
- do 1 m2
50 Sk/deň
2
100 Sk/deň
- do 10 m
300 Sk/deň
- nad 10 m2
e) zariadenia cirkusu
2 Sk/m2/deň
f) zariadenia lunaparku a iných atrakcií
2 Sk/m2/deň
g) umiestnenie skládky tuhých palív
5 Sk/m2/ za 2.,3. deň
10 Sk/m2/ za ďalšie dni
h) umiestnenie skládky materiálu
2 Sk/m2/1. týždeň
10 Sk/m2/ďalšie dni
i) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
5 Sk/m2/deň
j) dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
5 Sk/parkovacie miesto/polhodina
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva
a zaniká skončením užívania verejného priestranstva
Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane 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 prietranstva (na dobu viac ako 15
dní ). Správca dane podľa rozsahu užívaného verejného
priestranstva a doby vyrúbi platobným výmerom daň za dlhodobé
užívanie verejného priestranstva.
Daňovník zaplatí vyrúbený poplatok do 15. dní odo dňa doručenia
platobného výmeru.
Pre miestne trhovisko platí schválený trhový poriadok.
Správu dane vykonáva miestne príslušná obec, na ktorej území sa
užívané verejné priestranstvo nachádza.

Časť V.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej
osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania
2) Daňovníkom je fyzická osoba , ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje.
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3) Základom dane je počet prenocovaní
4) Sadzbu dane určila obec na 10 Sk na osobu a prenocovanie.
5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskytuje.
6) Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu o ubytovaných
osobách a počte prenocovaní. Mesačne do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca , v ktorom poskytol ubytovanie, písomne zašle správcovi
dane hlásenie o počte osôb a o počte prenocovaní. Správca dane
mu vyrubí daň za ubytovanie platobným výmerom.
Daňovník zaplatí vyrúbený poplatok do 15. dní odo dňa doručenia
platobného výmeru.
7) Správu dane zabezpečuje obec, na ktorej území sa zariadenie
nachádza.

Čať VI.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty,
ktoré vydávajú tovar za odplatu.
2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
predajné automaty prevádzkuje.
3) Základom dane je počet predajných automatov
4) Sadzbu dane určila obec na 1 200 Sk za jeden predajný automat a
kalendárny rok
5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných
automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
6) Daňovník je povinný písomne oznámiť 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 mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť do pokladne obce, poštovou poukážkou alebo
na účet obce. V oznámení uvedie spôsob označenia predajných
automatov a ich lokalizáciu.
7) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
8) 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.
9) Správu dane zabezpečuje miestna príslušná obec, na území ktorej
sa predajné automaty prevádzkujú.

Časť VII.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
1) 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.
2) Nevýherné hracie prístroje sú :
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5) Sadzbu dane určuje obec na 1 200 Sk za jeden nevýherný hrací
prístroj a kalendárny rok.

6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich
prevádzkovania.
7) Daňovník je povinný písomne oznámiť 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 mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť do pokladne obce, poštovou poukážkou alebo
na účet obce. V oznámení uvedie spôsob označenia nevýherných
hracích prístrojov a ich lokalizáciu.
8) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
9) 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.
10) Správu dane zabezpečuje miestna príslušná obec, na území ktorej
sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

Časť VIII.
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 a za drobné stavebné odpady, ktoré
vznikli 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 uzemí obce na účel podnikania
d) 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.
e) poplatníkom nie je osoba, ktorá :
užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie
v zariadení na to určenom,
je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej
starostlivosti,
užíva nehnuteľnosť z dôvodu plnenia povinností z
pracovnoprávneho vzťahu, alebo iného vzťahu s poplatníkom
plní pracovné povinnosti pre poplatníka alebo mu poskytuje iné služby
f) poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a
ručí zaň :
vlastník nehnuteľnosti,
ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi,
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-

g)
h)

i)

3)

4)
-

-

-

-

ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi
vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre
obec vyberie,
správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok
alebo obec (ďalej len platiteľ)
platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci
odvedie priamo poplatník. Za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti
na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je
spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba,
ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky
alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba,
ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť
uvedená v odsekoch a, b, c.

-

-

Vyrubenie poplatku
6)

7)

8)

Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je 0,80 Sk za osobu a kalendárny deň .
Určenie poplatku
Poplatok za určené obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok sa
stanovuje :
pre fyzické osoby ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v roku,
počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo
prechodný pobyt,
užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju užívať
pre právnické osoby alebo podnikateľov ako súčin sadzby
poplatku, počtu kalendárnych dní v roku a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov.
Ukazovateľ dennej produkcie odpadov v roku je :
súčet priemerného počtu osôb v roku, ktoré sú v
pracovnoprávnom vzťahu alebo tvoria jeho štatutárny orgán
(nezapočítavajú sa osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo
prechodný pobyt) a
priemerného počtu ubytovaných alebo hospitalizovaných osôb
(nezapočítavajú sa osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo
prechodný pobyt)
miest určených na poskytovanie služby – reštauračné,
kaviarenské alebo pohostinské (nezapočítavajú sa osoby, ktoré
majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt)
Pre stanovenie ukazovateľa dennej produkcie odpadov je
rozhodujúcim obdobím predchádzajúci kalendárny rok alebo
obdobie povinnosti platiť poplatok.

Ohlasovacia povinnosť
Poplatník je povinný do 28. 2. 2005 a v ďalších zdaňovacích
obdobiach len ak nastali zmeny rozhodujúcich skutočností pre
určenie poplatku
do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
alebo odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik
poplatkovej povinnosti,
alebo od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil
poplatok,

9)
-

-

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrúbi
obec platobným výmerom do 30. 4. v roku.
Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol
poplatníkovi vyrúbený v nesprávnej výške alebo že nastali
skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo
na zánik poplatkovej povinnosti, vydá poplatníkovi dodatočný
platobný výmer do konca októbra v roku.
Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný
uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa
doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia
obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec
nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 70 Sk.

Oslobodenie
Obec poplatok odpustí fyzickej osobe za obdobie, za ktoré
poplatník obci písomne preukáže:
že v určenom období bol dlhodobo vzdialený z obce alebo sa
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej
služby
že je ťažko zdravotne postihnutý (predloží preukaz TŤP)
vo viacdetných rodinách piatemu a ďalšiemu školopovinnému
dieťaťu (aj študentovi SŠ alebo VŠ denného štúdia)
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po
sebe nasledujú- cich dní (predloží lekárske potvrdenie)

Zníženie poplatku
10) Obec poplatok zníži na polovicu za obdobie, za ktoré poplatník
obci písomne
preukáže sociálnu odkázanosť ( pre celú rodinu ) predložením
kópie rozhodnutia ÚPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núdzi.
Splatnosť poplatku
11) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za určené obdobie, ktorým
je kalendárny rok. Termín zaplatenia poplatku je 30.6.
kalendárneho roka. Je možné zaplatiť poplatok aj vo dvoch
častiach k 30.6. a 30.11. kalendárneho roka.

5)

ohlásiť obci
svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje)

ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ : názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO)
identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosť poplatníka
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.

Časť IX.
Záverečné ustanovenia
1)

2)

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce 26. 11. 2004 ,
schválené uznesením OZ vo Varíne dňa 16. 12. 2004, s
účinnosťou od 1. 1. 2005
Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN o miestnych poplatkoch z
roku 2004 a VZN o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území
obce Varín
Ing. Karol Strásky
starosta obce
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Obec Varín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanoveniami § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM
Článok 1
Účel nariadenia
Naridenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb
prevádzkujúcich malé zdroje znečistneia na území obce Varín pri ochrane
ovzdušia znečisťujúcimi látkami, spôsobené ľudskou činnosťou.
Článok 2
Pojmy
Malým zdrojom znečistenia sú technologické objekty obsahujúce
stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším
ako 0,2 MW, zariadenia technologických procesov nespadajúcich do
kategórie veľkých a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sú
vykonávané práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov, odpadov, zachytených exhalátov,
stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.
Článok 3
Prevádzkovateľ malého zdroja
znečisťovania ovzdušia
Prevádzkovateľom malého zdroja je právnická alebo fyzická osoba, ktorá
má právo prevádzkovať tento zdroj a má oprávnenie na podnikanie.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľa
Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s
podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, ktoré stanoví výrobca
alebo orgány ochrany ovzdušia, pokiaľ sprísnil podmienky
stanovené pre prevádzku týchto zariadení výrobcami.
Umožniť povereným pracovníkom OcÚ vo Varíne kontrolu malého
zdroja a poskytnúť všetky potrebné údaje o jeho prevádzkovaní.
Plniť pokyny orgánov ochrany ovzdušia k zjednaniu nápravy.
Oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do
ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého
zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení.
Zaplatiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia, ktorý je príjmom do
rozpočtu obce.
Povinnosť zaplatiť poplatok sa nevzťahuje na:
a) Fyzické osoby prevádzkujúce malé zdorje znečistenia s tepelným
výkonom nižším ako 49 kW, pokiaľ takýto zdroj nie je pravidelne
využívaný na výkon podnikateľskej činnosti.
b) Prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania (lokálne
kúreniská), ktoré sú umiestnené v bytoch, v obytných domoch a
v stavbách na individuálnu rekreáciu.

Článok 5
Výška poplatku
1. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s
tepelným výkonom nižším ako 0,2 MW je 100,- Sk, ak v ňom za
obdobie uplynulého roka spálil:

a) do 1,0 t hnedého uhlia
b) do 2,0 t čierneho uhlia, koksu a ťažkého vykurovacieho oleja
c) do 3,0 t ľahkého vykurovacieho oleja
d) do 6,0 t vykurovacej nafty
e) do 40000 m3 zemného plynu.
2. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobkom 100,- Sk a
podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v odst. 1, najviac
však 10000,- Sk.
3. Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje (za
obdobie kalendárneho roka) ročnou paušálnou sumou od 100,- Sk
do 10000,- Sk úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných
znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva látky, z ktorej
znečisťujúce látky vznikajú.
Článok 6
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí starosta obce.
2. Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške
poplatku.

1.
2.

3.
4.

5.

Článok 7
Sankcie
Za nesplnenie povinnosti uvedenej v článku 4 odst. 2 a 4 uloží starosta
obce prevádzkovateľovi pokutu od 1000,-Sk do 10 000,- Sk.
Za nesplnenie povinnosti v článku 4 odst. 5 je prevádzkovateľ
povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3 % z
vyrubeného poplatku.
Za nesplenenie povinnosti uvedenej v článku 4 odst. 1 a 3 uloží starosta
obce prevádzkovateľovi pokutu od 500,- Sk do 100 000,-Sk.
Pokutu podľa odst. 1 je možné uložiť do jedného roka odo dňa,
kedy sa OcÚ o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr do troch
rokov od porušenia tejto povinnosti.
Na území obce Varín je zakázané spaľovať odpady, mimo zariadení
na spaľovanie určených a schválených a pri činnostiach schválených
orgánom štátnej správy. V prípade porušenia uvedeného zákazu
bude porušiteľovi uložená pokuta do výšky 3000,- Sk.

Článok 8
Spoločné ustanovenie
1. Pri zániku malého zdroja znečistenia je prevádzkovateľ povinný
zaplatiť okrem poplatku určeného podľa skutočností uplynulého
roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom
znečisťoval ovzdušie, kým došlo k zániku malého zdroja znečistenia
do 15 dní na OcÚ vo Varíne.
2. Poplatok a sankcie sú príjmom rozpočtu obce Varín.
3. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce 26.11.2004,
schválené uznesením OZ vo Varíne dňa 16.12.2004, s účinnosťou
od 1.1.2005.
Ing. Karol Strásky
starosta obce
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ŠKOLA INFORMUJE
Škola voňala Vianocami
Záver kalendárneho roka 2004 sa v našej škole tradične nesie v
znamení očakávania najkrajšieho sviatku v roku-Vianoc.
Už v piatok 3. decembra sa vo vestibule školy rozsvietil vianočný
stromček v nádhernej červeno-bielej kombinácii. Ráno 6. decembra
žiaril úžas a prekvapenie z očí všetkých detí pri pohľade naň. Vďaka
štedrému príspevku RZ bol tento deň pre žiakov i dňom bohatej
mikulášskej nádielky-tentoraz v podobe ovocia. Vitamíny, ktoré
posilnia organizmus, sú výborným darčekom v každom ročnom
období.
Vianočná príprava v jednotlivých triedach sa od tohto dňa
rozbehla závratným tempom. Triedy sa premenili na zasnežené
rozprávkové krajinky. Výzdobou sa trblietali dvere, okná, skrine,
nástenky, vzduchom sa vznášali snehové vločky, papierové figúrky
a zvončeky od výmyslu sveta. Z kvetináčov na chodbách sa usmievali
postavičky Mikulášov a strom vo vestibule 1. stupňa sa premenil na
strom splnených vianočných želaní. Z každého kúta školy na nás
dýchli Vianoce.
Slávnostnú atmosféru podčiarkli neutíchajúce koledy, ktoré zneli
zo všetkých tried, kde práve bežala hodina hudobnej výchovy. Na
hodinách slovenčiny sa rodili nové básne a príbehy s tematikou
Vianoc. Vianočné zvykoslovie a tradície predkov sa rozoberali na
triednických hodinách a počas výtvarnej výchovy sa deťom nezastavili
ruky-boli plné práce. Vystrihovalo sa, miesilo sa cesto, rodili sa nové
pohľadnice, svetlo sveta uzreli čarodrásni anjeli i svietniky.
Z kuchynky sa školou niesla nádherná omamná vôňa sviatočného
pečiva. Originalitou nápadov sa mohli popýšiť i členky aranžérskeho
krúžku, ktoré svojimi výrobkami potešili svojich blízkych a priateľov
či už pod vianočnými stromčekmi, alebo pri výzdobe svojich
príbytkov.
Do vyučovacieho procesu všetci vyučujúci vniesli kus svojho
ja, svojich osobných pocitov z prežívania sviatkov. V živých
diskusiách sa z tried šírila pohoda a porozumenie.
13. decembra sa tíško do tried a priestorov školy vkradli Lucie,
ktoré vymietli zlo, nepochopenie a problémy celého minulého roka
a svetlo horiacej sviece malo pripomenúť nádej na lepší a spokojnejší
nový rok.
Folklórne a regionálne prvky oživené slovami básnikov sa
premietli i do príprav na vianočný program pre žiakov. Tentoraz sa
úlohy hostiteľa ujali členovia folklórneho a dejepisného krúžku. V
pásme spevu, tanca, hudby a hovoreného slova priblížili žiakom časy,
ktoré mnohí poznajú len z vysielania televízie. Program bol
príjemným pozastavením sa v čase zhonu a náhlenia, ale mal v sebe
i nostalgiu zašlých čias.
21. decembra sa uskutočnil vianočný basketbalový turnaj
chlapcov, v ktorom si zmerali sily všetci chlapci II. stupňa. Zápasy
mali atmosféru skutočných veľkých turnajov a nechýbalo im ani
adrenalínové vzrušenie.
V posledný deň pred Vianocami lákali k štedrovečernému stolu
nádherné výtvory dievčat z vyšších ročníkov a členiek aranžérskeho
krúžku-slávnostne prestreté stoly, vyzdobené s veľkou dávkou vkusu
a estetického cítenia.
Vianoce a ich čarovná atmosféra urobili malý zázrak. Zmenila
sa nielen škola, ale aj jej „obyvatelia.“ Radostné očakávanie naplnilo
naše srdcia.

Dňa 5. januára 2005 pripravila ZŠ O. Štefku pre všetkých
rodičov a občanov obce slávnostný vianočný program, s ktorým
žiaci vystúpili v Miestnom kultúrnom stredisku.
Program bol spomienkou na pána Emila Cvachu, ktorý sa
veľmi zasadzoval o to, aby staré zvykoslovie prežilo a neupadlo
do zabudnutia. Bol pestrou paletou piesní, tancov, vinšov a hudby
v podaní členov folklórneho a dejepisného krúžku.
Touto cestou chceme zaželať do nového roku 2005 všetkým rodičom,
súčasným žiakom i bývalým absolventom, predstaviteľom obce, Farského
úradu. Školského úradu, Zdravotného strediska, Kultúrneho strediska,
Miestnej knižnici ako i všetkým obyvateľom obce Varín pokojný a šťastný
nový rok a veľa osobných a pracovných úspechov.
Pedagogický kolektív ZŠ

Ďakujeme
16. decembra sme sa zišli na tradičnom vianočnom posedení nášho
krúžku, ktoré sa nieslo v znamení vianočných zvykov a tradícií. Tento raz
sme však boli smutnejší. Miesto pána Cvachu ostalo prázdne. Stál pri zrode
nášho krúžku a prebudil v nás hrdosť na náš región. Je to neuveriteľné, ale
napriek tomu, že už nie je medzi živými, bol tam s nami. Cítili sme jeho
blízkosť a počuli sme, ako sa teší spolu s nami. „Ďakujeme, pán Cvacho!
Veríme, že tam, kde ste dnes, ste šťastný. Nezabudneme na Vás.“
Radi by sme touto cestou poďakovali pani Milovej a členom MO
MS vo Varíne za sladkosti, ktoré spestrili náš štedrovečerný stôl.
Ďakujeme aj študentom SŠ Pavlovi Mikulovi a Jozefovi Orlickému
za príjemné prekvapenie v podobe Mikuláša a čerta, ktorí nás obdarili
sladkosťami v druhej časti nášho posedenia.
Možno o čosi neskôr, ale chceme sa ešte raz i touto cestou
poďakovať za krásny čin rodine pána Miroslava Zimena, pánovi Petrovi
Košútovi a rodine Brežnej z osady Jánošovia, ktorí nám pomohli
úspešne zvládnuť výlet do rodiska J. Jánošíka, ktorý sme absolvovali
začiatkom októbra a nemilo nás zaskočilo hrozné počasie. Ich ľudskosť
a nezištnosť boli nádherným príkladom spolupatričnosti, ktorý zanechal
hlboké stopy v nás všetkých.
Chceme vyjadriť poďakovanie pani Márii Tichej, ktorá nás
previedla históriou miestnej matriky a dovolila nám do nej nazrieť i
napriek tomu, že sme prišli neohlásení a po pracovnom čase. Ďakujeme
aj pánovi Panáčkovi, ktorý prišiel medzi nás, upozornil nás na
zaujímavé zápisy v matrike a venoval nám symbolické darčeky.
Naše poďakovanie patrí i vedeniu našej školy, ktoré má pre naše
aktivity a potreby pochopenie a vychádza nám maximálne v ústrety.
Všetkým, ktorí nám pomohli a zaujímajú sa o našu prácu, prajeme
krásny nový rok 2005.
Členovia dejepisného krúžku
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Vinšujeme vám
Do nového roku
ešte vinšov trochu.
Pokoj a mier svetu,
nech pieseň lásky znie tu.
Radosť a láska nech je,
nech teplo domova zohreje.
Veronika Záhorcová VI. A
Nový rok vám prajem šťastný,
nech život v ňom je krásny.
Želám pokoj, šťastie a zdravie vám,
aby nik nebol v novom roku sám.
Darina Holešová VI. A
Vinšujem vám v roku novom,
nech vykročíte správnou nohou.
Veľa zdravia, šťastia, lásky
a na tvári žiadne vrásky.
Simona Vráblová VI. A
Vinšujem vám v novom roku,
by ste nemali slzu v oku.
Nech je úsmev na tvári,
nech z nej iba radosť žiari.
Vinšujem vám tieto vinše,
čo v nich priať vám mám inšie?
Prajem vám ja more zdravia, lásky,
by ten nový rok bol šťastný.
Natália Šimová VI. A

Stretnutie s Mikulášompoďakovanie
Miestne kultúrne stredisko srdečne ďakuje všetkým štedrým
sponzorom, ktorí prispeli na darčeky pre deti pri príležitosti
sviatku sv. Mikuláša.

Naše poďakovanie patrí:
Kaderníctvu Aja
Varín
Cestovnej kancelárii Selinan
Žilina
p. Jozefovi Brežnému
Varín
Veterinárnej asanačnej spoločnosti Mojšová Lúčka
p. Ľubomírovi Tichákovi
Varín
Ing. Ladislavovi Stráskemu
Varín
predajni TEBY
Varín
Urbárskej obci, poz. spol.
Varín
Ekodondre
Varín
Pekárni Potravinka
Varín
Kvetinárstvu p. Bačinskej
Varín
firme JAVOR
Varín
Santa Márii
Varín
firme SAUER
Varín
prevádzke BOMA
Varín
Ing. Vladimírovi Paňákovi
Varín

Po celý rok nech ste zdraví,
nech sa vám stále darí.
Nech váš úsmev každú tvár vždy pohladí,
nech v núdzi vám každý poradí.
Prajem vám šťastie a veľa radosti,
nech nemáte žiadne starosti.
Nech každý vás má rád,
nech každý je váš kamarát.
Mária Peknušová VI. A
Želám vám šťastný nový rok,
urobte doň správny krok.
Prajem vám veľa šťastia, zdravia,
nech sa vám splnia vaše priania.
Soňa Košturiaková VII. B

Kultúrno-spoločenské podujatia
PIATOK 28. JANUÁRA O 20.00 V MKS
9. REPREZENTAČNÝ OBECNÝ PLES
VSTUPNÉ: 400 SK

MKS

Poďakovanie
Rodičovské združenie pri Základnej škole Ondreja
Štefku vo Varíne ďakuje všetkým rodičom, občanom,
živnostníkom a majiteľom firiem, ktorí v r. 2004 poukázali
2 % svojej zaplatenej dane našej škole. Venovali ste nám
75 304,- Sk, ktoré sa použili na nákup učebných pomôcok
pre všetkých žiakov.
Zároveň Vás prosím, aby ste aj v tomto roku venovali
svoj podiel zaplatenej dane našej škole. Finančné
prostriedky, ktoré sa takto získajú smú byť použité len na
skvalitnenie vyučovacieho procesu, napr. nákup máp,
encyklopédií, audio techniky, výpočtovej techniky a pod.
Tlačivá budú k dispozícii v Základnej škole.
Údaje o prijímateľovi:
Rodičovské združenie pri Základnej škole Ondreja Štefku
M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín
IČO: 17319617206
právna forma: občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.

PREDAJ VSTUPENIEK V MKS

Ďakujeme.

UTOROK 1. FEBRUÁRA O 16.00 V MKS
FAŠIANGOVÝ PROGRAM PRE SENIOROV

Ing. Daniela Barčíková, predsedníčka Rady rodičov

