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Varínčan

TRETIE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2014
UZNESENIE č. 11/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Možnosť predaja časti pozemku E KN parcela č. 3207 a
časti pozemku C KN parcela č. 818/3 pre žiadateľa Jána Nogu a manž.
Jarmilu Nogovú, obaja trvale bytom Záhrady 680/2, Varín, za cenu
14,00 €/m2 spôsobom určeným zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí.
Hlasovanie číslo 537
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 11/2014.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 11/2014.
UZNESENIE č. 12/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Zámer predať C-KN pozemok p. č. 938/15 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 71 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa Ján Košturiak a
manželka Milena Košturiaková, Fatranská 707/39, Varín, za cenu 14 €/
m2 z dôvodu, že žiadateľ využíva tento pozemok na prístup k svojej
nehnuteľnosti.
Hlasovanie číslo 538
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 2/2014.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 12/2014.
UZNESENIE č. 13/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Možnosť predaja časti pozemku C KN parcela č. 2051/4,
zastavaného stavbou garáže pre žiadateľov Petra Halušku s
manželkou Janou Haluškovou rod. Ďungelovou, bytom Veľká
Okružná 1305/9, 010 01 Žilina za cenu 14,00 €/m2 so započítaním
zaplatenej čiastky 56,93 €, spôsobom určeným zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí.
Hlasovanie číslo 539
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 13/2014.
Prítomnosť/kvórum: /5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 13/2014.
UZNESENIE č. 14/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Žiadosť o prenájom pozemku C-KN parcela č. 2331/1 vo
vlastníctve pani Angeli Chochulovej, bytom Petzvalova 3380/75, 010
15 Žilina.
Hlasovanie číslo 541
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.5/2014.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 14/2014.
UZNESENIE č. 15/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Uzatvorenie zmluvy o správe objektu Chaty Fatranka
postavenom na pozemku C-KN parcela č. 1157/8 evidovanom na liste
vlastníctva č. 1 v k.ú. Varín s Lukostreleckým klubom Varín, Juraja
Jánošíka 881/21, 01303 Varín, IČO: 42218195, na dobu do 31.12.2016

za účelom organizovania voľnočasových aktivít.
Hlasovanie číslo 542
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.15/2014 s pozmeňujúcim návrhom
Ing. Petra Málika.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 15/2014.
UZNESENIE č. 16/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Žiadosť o bezplatný prenájom priestorov Športového
areálu Juraja Sobolu, pre Ľubomíra Sečkára, Záhrady 677/3, Varín na
termín 01.06.2014 z dôvodu konania Medzinárodného dňa detí.
Hlasovanie číslo 543
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.16/2014.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 16/2014.
UZNESENIE č. 17/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Prvá zmena rozpočtu v roku 2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Prvú zmenu rozpočtu v roku 2014 s nasledovnou zmenou:
I.
V kapitole 710 Kapitálový výdavok – územný plán –
8166,20 €
Hlasovanie číslo 545
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.17/2014.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček
proti: 1 Mgr. Karol Tichý
zdržali sa: 1
Ing. Peter Málik
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 17/2014.
UZNESENIE č. 18/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Správa o sociálnej starostlivosti v obci za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Správa o sociálnej starostlivosti v obci za rok 2013
2.
Výročnú správu Zariadenia opatrovateľskej služby Varín,
n.o. za rok 2013
Hlasovanie číslo 546
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.18/2014.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 18/2014.
UZNESENIE č. 19/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Vyhodnotenie kultúrneho života v obci za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Správu o kultúrnom živote v obci za rok 2013.
Hlasovanie číslo 547
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 19/2014.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 19/2014.
UZNESENIE č. 20/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Dotáciu na požadované vybavenie na fungovanie
Dobrovoľného hasičského zboru v maximálnej hodnote do 820,00 €

Varínčan
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Obec Varín oznamuje,
že oslavy 760. výroia prvej písomnej zmienky o obci Varín a sviatku
Medzinárodného da detí sa uskutonia v sobotu 7. júna 2014. Obe podujatia
sa pôvodne mali uskutoni v sobotu 30. júna, ale v tento de sa v našej farnosti
vysluhuje sviatos birmovania a na nedeu 1. júna pripravuje oslavu MDD pán
ubomír Sekár. Obec Varín nechce naruši priebeh týchto podujatí, preto
termín obecných osláv presunula.
akujeme za porozumenie.
Zaiatok o 14.00 hodine na Námestí sv. Floriána vo Varíne. Okrem pestrého
programu na každého aká chutný guláš.

Všetkých srdene pozývame a tešíme sa na stretnutie!

a zabezpečenie vyškolenia 6 členov za 30 €/osoba.
Hlasovanie číslo 548
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 20/2014 s doplneným návrhom
Ing. Michala Cvachu.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 20/2014.
UZNESENIE č. 21/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
b)
Neschvaľuje
1.
Žiadosť o povolenie letnej terasy pri prevádzke Cafe bar
galeria (Námestie sv. Floriána 353, Varín), nakoľko umiestnenie terasy
môže ohroziť bezpečnosť dopravy.
Hlasovanie číslo 549
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 21/2014.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, PaedDr.
Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 1
Ľudmila Porubčanská
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 21/2014.
UZNESENIE č. 22/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Žiadosť o vyhotovenie zmeny územného plánu na
pozemky C KN parcely č. 1117/2, 1117/3 a 1117/4 pre žiadateľa Ing.
Igor Talafa, Letná 418/18, 010 03 Žilina.
Hlasovanie číslo 550
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 22/2014.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Ľudmila Porubčanská,
Štefan Noga, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 22/2014.
UZNESENIE č. 23/2014

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Osamostatnenie
rozvodov
vykurovania
pre
spoluvlastníkov objektu Viacúčelovej budovy číslo súpisné 131 na
ulici Jozefa Martinčeka vo Varíne.
Hlasovanie číslo 551
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 23/2014.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Ľudmila Porubčanská,
Štefan Noga, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 23/2014.
UZNESENIE č. 24/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Žiadosť o rozkopanie ulice Októbrová pre Martina
Škovránka, Severná 29, 010 01 Žilina na napojenie kanalizácie z
pozemku C KN parcela č. 774 v k.ú. Varín.
Hlasovanie číslo 552
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 24/2014.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Ľudmila Porubčanská,
Štefan Noga, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 24/2014.
UZNESENIE č. 25/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Delegovanie zástupcov do Rady školy
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Ruší
1.
Uznesenie č. 13/2011
b)
Deleguje za zriaďovateľa
1.
do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
Ondreja Štefku nasledujúcich členov:
I.
Miroslav Williger
II.
Mgr. Karol Tichý
III.
Ing. Michal Cvacho
IV.
Ľudmila Porubčanská
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Hlasovanie číslo 555
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 25/2014.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie:
za: 6
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Ľudmila Porubčanská,
Štefan Noga, Marek Tabaček
proti: 1 Mgr. Karol Tichý
zdržali sa: 1
PaedDr. Emília Surovcová
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 25/2014.
UZNESENIE č. 26/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013.
Hlasovanie číslo 556
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 26/2014.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 26/2014.
UZNESENIE č. 27/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Doplnenie rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Ruší
1.
Uznesenie č. 13/2013.
b)
Schvaľuje
1.
Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva č.
3/2014 podľa predloženého návrhu s navrhnutou zmenou v § 12 ods.
12:
(12)
Procesné uznesenia sú uznesenia OZ, ktoré sa viažu
k procesu rokovania aktuálneho OZ a ich platnosť je do konca
aktuálneho rokovania Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie číslo 557
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 27/2014.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 27/2014.
UZNESENIE č. 28/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Stav prípravy investičných zámerov na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Správu o stave prípravy investičných zámerov na rok 2014
Hlasovanie číslo 558
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 28/2014.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 28/2014.
UZNESENIE č. 29/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Prerokovanie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Plat starostovi obce v súlade s § 3 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších noviel zvýšený podľa § 4 bodu
2 o 39,82 %, čo predstavuje sumu 2 500 euro (plat starostu obce
zostáva bez zmeny oproti predchádzajúcemu roku).
Hlasovanie číslo 559
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 29/2014.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 29/2014.
UZNESENIE č. 30/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Schválenie právomoci vykonávať rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Starostovi obce právomoc rozhodnúť o zmene rozpočtu
Obce Varín v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením,
ktorým je:
I.
v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných
finančných prostriedkov v rámci jednotlivých úrovní ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória,
položka) a tiež medzi všetkými úrovňami ekonomickej rozpočtovej

Varínčan
klasifikácie navzájom (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka,
podpoložka), pričom nedôjde k zmene celkovej výšky príjmovej časti
rozpočtu (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové finančné
operácie)
II.
vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných
finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov,
podprogramov programového rozpočtu, jednotlivých úrovní
funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória,
kategória, položka) a medzi jednotlivými programami,
podprogramami programového rozpočtu, všetkými úrovňami
funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória,
kategória, položka, podpoložka), pričom nepôjde k zmene celkovej
výšky výdavkovej časti rozpočtu (bežné výdavky + kapitálové
výdavky + výdavkové finančné operácie). Rozpočtové opatrenie
vykoná na základe schválených uznesení Obecného zastupiteľstva.
2.
Starosta obce po rozhodnutí o zmene rozpočtu Obce Varín
v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej
alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom
správu Obecnému zastupiteľstvu vo Varíne a to na jeho najbližšom
zasadnutí.
Hlasovanie číslo 560
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.30 /2014 so zapracovaným
návrhom Ing. Mariána Androviča.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 30/2014.
UZNESENIE č. 31/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Pracovný poriadok
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Ruší
1.
Časť I. Schvaľuje, v ods. 1.25 uznesenia č. 2/2011 zo dňa
13.1.2011.
b)
Schvaľuje
1.
Využívanie služobného mobilného telefónu a služobného
auta starostom obce.
Hlasovanie číslo 561
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.31 /2014.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 31/2014.
UZNESENIE č. 32/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Pracovný poriadok
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Konštatuje, že
1.
S poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov – v otázke dovolenky starostu považuje
za primerané uplatnenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov a starosta obce má nárok na dovolenku
v rovnakej výmere ako jemu podriadení zamestnanci v rovnakej
vekovej skupine,
2.
Na základe § 152 ods. 8 písm. c) zákona č. 311/2001 Z.z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí starostovi obce
stravné v rovnakej forme a v rovnakom rozsahu ako zamestnancom
obecného úradu,
b)
Poveruje starostu obce
1.
doplniť Pracovný poriadok Obce Varín o konštatovanie
uvedené v časti a) tohto uznesenia.
Hlasovanie číslo 562
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.32 /2014.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 32/2014.
UZNESENIE č. 33/2014
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2014,
konaného dňa 30.04.2014
k bodu Pracovný poriadok
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Poveruje starostu obce
1.
doplniť Pracovný poriadok Obce Varín o ustanovenie:
„Na zástupcu starostu, ktorý je dlhodobo plne uvoľnený zo
zamestnania na výkon funkcie podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa v otázkach
stravovania a výmery dovolenky uplatňujú rovnaké pravidlá ako na
starostu obce.
Hlasovanie číslo 563
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.32 /2014.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 33/2014.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
(údaje sú z obecnej matriky)

Naši jubilanti:

Narodili sa:
1.
2.

Samuel Cvacho
Lukáš Priputen

V máji okrúhle narodeniny oslavujú:

Zosobášili sa:
1. Peter Hanus a Dana Srníková
2. Lukáš Košút a Jana Zbyňovská

26.4.2014
3.5.2014

Opustili nás:
1. Rudolf Šugár
2. Peter Podhorský
3. Margita Svetlovská

04.07.1947
21.04.1961
18.10.1931

14.04.2014
02.05.2014
09.05.2014

Milí Varínčania!
Chceli by sme Vás informovať, že redakčná rada časopisu
Varínčan, ktorá pôsobila pod vedením Ľubomíra
Sečkára, ukončila svoju činnosť číslom časopisu
12/2013. Počas trvania realizácie časopisu našou
redakčnou radou sa nám veľmi dobre spolupracovalo
s občanmi Varína, za čo vám všetkým úprimne a veľmi
pekne ďakujeme. Vďaka vašim predmetným a vždy
aktuálnym námetom si časopis získal mnohých z vás.
A práve z dôvodu vašej aktívnej spolupráce ste sa stali
jeho spolutvorcami. Milí a vážení spoluobčania a na
záver nám, prosím, dovoľte popriať každému z vás
všetko najlepšie.
S pozdravom Ľubomír Sečkár

Chovanová Etela
Chabadová Alžbeta
Muráriková Anna
Cigániková Helena
----------------------------Jánošíková Kamila
Zimenová Irena
Bohačiak Martin
Synáková Justína
Gáborová Antónia
Pallová Anna
Káčerová Eva
Kapasná Magdaléna
Milová Albína
Verčíková Žofia
Ondrejka Aladár
Chabadová Margita
Piš Jozef
Synáková Anna
Štefanatný Ján
Macáková Irena
Žáková Emília
Peťková Kornélia
Cvacho Viktor
Hodoňová Marta
Martinčeková Gabriela
Tomová Marta
Zimenová Margita

75
75
75
75
91
86
83
83
82
82
81
79
78
78
78
78
77
76
76
74
73
73
73
73
72
72
71

V minulom ísle „ zaúradoval tlaiarenský
škriatok“ a niektorí z Vás nemali dodaný
kompletný asopis.V mene tlaiarne sa
ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Z dôvodu zjednodušenia vydávania
mesačníka Varínčan, (čo zabezpečovalo v
minulosti MKS Varín, neskôr oddelenie kultúry
pri OcÚ Varín) prevzala od januára 2014 túto
organizačnú záležitosť na seba priamo Obec
Varín. Každý, kto má záujem prispievať do
časopisu, môže svoje príspevky v úradných
hodinách doručovať osobne do podateľne na
Obecný úrad vo Varíne, prípadne ich môže
odoslať mailom na adresu: sekretariat@varin.sk,
obecnyurad@varin.sk.
Redakčnej rade, ktorá prechodné obdobie
zabezpečovala organizačné záležitosti okolo
vydávania časopisu, aj touto cestou ďakujeme.
Veríme, že Varínčan bude i naďalej zdrojom
informácií o živote v obci a o podujatiach, ktoré
sa v nej konajú. Našou snahou je i do budúcnosti
vyčleniť v rozpočte obce potrebné financie, aby
aj naďalej mohli byť obľúbené obecné noviny
zdarma doručované do každej domácnosti.

Veká noc
Na Vekú noc
majú chlapci vekú moc.
Chlapci pletú korbáe,
až kým dieva neskáe.
Chlebíky nám chystajú
a vajíka dávajú.
Trošku vône, trošku vody,
y,
to dievatám neuškodí.
Bežia, kriia, ujujú,
kde sa ony chovajú.
Takto koní Veká noc,
aká bude alší rok?
žiaci ŠKD
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POHĽAD DO RASTLINNEJ RÍŠE MALEJ FATRY
Keď vyjdeme do najvyšších
polôh Malej Fatry, očaria nás
výhľady, kľukatiaci sa hrebeň, týčiaci
sa Rozsutec. Súčasťou atmosféry sú
rozľahlé hole a skaly s množstvom
farebných kvetov. Stojí za to sa
pri nich zastaviť, mnohé z nich sú
pamiatkou na minulosť (relikty),
iné žijú len v Západných Karpatoch
(endemity). Aj podhorské a horské
lúky a pasienky sú domovom
mnohých vzácnych rastlín.

Pre Malú Fatru je typické
pestré geologické podložie meniace
sa v rýchlom slede, má veľké výškové
rozpätie od 350 m n.m. v meandri
Krivé po 1671 m n. m. vysoký Veľký
Kriváň. Od rôznorodého reliéfu
závisia mikroklimatické podmienky.
To všetko, spolu s faktom, že Malá
Fatra je najzápadnejším vysokým
pohorím Karpát a je vystavená
vetrom zo severných smerov, sa
podpísalo na jej druhovej pestrosti,
vrátane výskytu subalpínskych
rastlín a ich spoločenstiev v
pomerne nízkej nadmorskej výške.
Hole sú výsledkom spoločného
pôsobenia človeka – pastiera a
prírody. Hoci ich vytvorili v 16
storočí Valasi, neznamená to, že
v období predtým bol všade les
a kosodrevina. Na extrémnych
stanovištiach, ako sú strmé svahy,
skalné steny, vyfukávané miesta,
závery lavínových žľabov a snehové
výležiská zostávalo bezlesie. Bezlesie
udržiavali aj stáda živočíchov, ktoré
tu žili. Odtiaľto sa rastliny šírili po
odlesnení do okolia a výsledkom sú
vysokohorské lúky, ktoré ponúkajú
pestrý pohľad už od jari. Prvé sa
objavujú prvosienky vyššie (Primula
elatior), snežienky jarné (Galanthus
nivalis) a fialové strapaté zvončeky
soldanelky karpatskej (Soldanella
carpatica), ktorá je endemitom
Západných Karpát. Mnohí poznajú
fialové záplavy šafránu spišského
(Crocus discolor). Čoskoro potom
hole a skaly zakvitnú žltožiariacami
prvosienkami
holými
(Primula

auricula)a
modrými
horcami
Clusiovými (Gentiana clusii) a
horcami jarnými (Gentiana verna).
Skaly v Tiesňavách, na Rozsutci
ale i na Suchom zdobí poniklec
slovenský (Pulsatilla slavica), ktorý
je západokarpatským endemitom
celoeurópsky chráneným. Biele
kvety glaciálneho reliktu dryádky
osemlupienkovej (Dryas octopetala)
môžeme vidieť od konca mája do
júna. V Chlebských kotloch tvoria
celé koberce, ale rastú aj okolo
turistických chodníkov. Keď sa lepšie
zahľadíme do zeleného koberca
pod našimi nohami napríklad popri
chodníku na Chleb alebo na Veľký
Kriváň, môžeme rozpoznať drobné
lesklé lístky tohto kríčka, spolu
s lístkami kríčkovitých plazivých
vŕb – vŕby alpínskej (Salix alpina) a
ďalšieho glaciálneho reliktu vŕby
sieťkovanej (Salix reticulata). Sú to
všetko subalpínske druhy, ktoré
sú pozostatkom obdobia, keď na
Malej Fatre vládol ľad a chlad. Od
včasného leta medzi nimi, ale aj na
skalách a horských lúkach môžeme
vidieť západokarpatský endemit
klinček lesklý (Dianthus nitidus),
s ružovými kvetmi a lesklými, na
konci rozšírenými listami. Tento
európsky významný druh má v
Malej Fatre centrum rozšírenia.
Kosodrevinové
porasty
medzi
Suchým a Malým Kriváňom majú
jedinečné druhové zloženie typické
pre Malú Fatru. Tu v júni rozkvitá
tmavoružovými kvetmi jarabina
Margittaiho (Sorbus x margittaiana),
ktorá je endemitom nášho pohoria
(rastie iba tu). V tomto období sa
vápencové skaly belejú rozkvitnutou
kuričkou vápencovou (Minuartia
langii) a drobným lomikameňom
sivým (Saxifraga caesii). Hole
postupne
nadobúdajú
žiarivé
farby – typický je modrý aspekt
tvorený vysokohorským ľanom
konáristým (Linum extraaxilare)
a fialovkastým pakostom lesným
(Geranium sylvaticum). Na skalách
sa v najvyšších polohách objavujú
svetlofialový kozinec alpínsky (
Astragalus alpinus), fialovočervená
sekernica
tmavá
(Hedysarum
hedysaroides),
drobné
biele
iskerníky alpínske (Ranunculus
alpestris). Júl a august sa nesú v
znamení vysokých tmavomodrých
celoeurópsky chránených prilbíc
tuhých moravských (Aconitum
firmum ssp. moravicum), v žľaboch
je
nápadná
ružovokvitnúca

mačucha
cesnačkolistá
(Adenostyles
alliariae),
žlté
kamzičníky austrálske (Doronicum
austriacum),
modré
mliečivce
alpínske (Cicerbita alpina). Exoticky
pôsobí hviezdovitý čiernomodrý
kropenáč trváci (Swertia perennis).
Na holiach sa objavuje atraktívna
ľalia zlatohlavá (Lilium martagon),
ktorá je v nižších polohách lesným
druhom. Na chudobnejších kyslých
plochách, hlavne na kremencoch
kde sa udržuje vlhko, vznikajú
vankúše rašelinníkov s kríčkami
brusnicou pravou (Vaccinium vitisidaea), brusnicou čučoriedkovou
(Vaccinium myrtillus) množstvom
lišajníkov a šuchou obojpohlavnou
(Empetrum hermafroditum). V
rôznych spoločenstvách sa objavuje
do jesene kvitnúci tmavomodrý,
európsky významný druh zvonček
hrubokoreňový
(Campanula
serrata). Zaujmú nás aj predstavitelia
plavúňov ako je maličká plavúnka
brvitá (Selaginella selaginoides),
chvostník
jedľovitý
(Huperzia
selago) a najmä vzácny plavúnik
alpínsky (Diphasiastrum alpinum),
ktorý je viazaný na kyslé sutiny.
Na holiach vidíme aj naše orchideje,
na jar kvitne žiarivo červeno fialový
vstavač mužský (Orchis mascula), v
letnom období je hojný pavstavač
hlavatý (Traunsteinera globosa). Už
lepšie sa treba pozerať aby sme videli
menšie orchideje ako sú zelenkasto
kvitnúci
vemenníček
zelený
(Coeloglossum viride) a drobný
bieloprst
belavý
(Pseudorchis
albida). Okrem posledného všetky
tieto druhy nájdeme aj na predhorí
Malej Fatry, na jej kvetnatých
podhorských lúkach ale aj priamo
v jej srdci – v okolí Štefanovej
a na Medziholí. Tieto druhovou
bohatosťou v ničom nezaostávajú za
vysokohorskými spoločenstvami. Tu
sa môžeme tešiť s množstva ružových
vstavačovcov Fuchsových pravých
(Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii)
ale aj jeho snehobieleho poddruhu
vstavačovca Fuchsovho sooovho
(Dactylorhiza fuchsii ssp. sooiana),
útlych
päťprstníc
obyčajných
(Gymnadenia conopsea) ale aj
voňavých a mohutných päťprstníc
hustokvetých
(Gymnadenia
densiflora). V lete rozkvitajú divé
gladioly, ružové mečíky strechovité
(Gladiolus imbricatus), lúky v
Zázrivej zdobí ľalia cibuľkonosná
(Lilium bulbiferum) a žltohlav
najvyšší (Trollius altissimus).
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Takže
kochajme
sa,
foťme,
vnímajme atmosféru. Väčšinu tejto
krásy môžeme vidieť z turistického
chodníka. Preto kráčajme len po
ňom, každým krokom mimo neho
môžeme ohroziť chránené a vzácne
druhy rastlín, o ktorých tu píšeme,
ale aj ďalšie, na ktoré nám už
nezostalo miesto.

MATIČNÉ OKIENKO
Máj je mesiacom lásky. Je to krásny mesiac, v
ktorom nerozkvitajú do plnej krásy len stromy a kvety,
ale i vo vnútri loveka sa dejú zázrané zmeny. Prispieva
ku nim niekto, kto je úastníkom mohutného citu,
ktorým je l á s k a.
Podobný nádych v sebe oddávna skrýva tradícia
stavania májov. V stredu 30. apríla 2014 sa stretli
lenovia MO – MS vo Varíne a pri Dome spoloenských
organizácií na Hrniarskej ulici vo Varíne postavili
krásny máj. I takúto milú tradíciu z minulosti treba
zachováva a udržiava.
MO-MS

Autorka článku: Anna Dobošová

PANI UČITEĽKA
Je šastím, ke žiak môže spomína na asy prežité s
výnimoným lovekom, akým bola naša pani uiteka

B o ž e n a S k u t e c k á.
Dožila sa 97 rokov. V piatok 13. júna 2014 , v de
jej nedožitých 100. narodenín, budeme na spolonom
stretnutí žiakov ZŠ vo Varíne (rok narodenia 1951 a 1952)
spomína a akova za všetko, o do nás s tokou láskou
vštepovala. o vo svojom živote dávala, to do našich s dc
zasiala - lásku, um a dobrotu.
Nezabudneme, ešte raz sa stretneme..
Spomínajú bývalí žiaci ZŠ Varín

Prevencia úrazov v domácnosti
Aktívna a pasívna ochrana dieaa
Deti do 3 rokov by mali byť v sprievode
dospelého neustále, v kúpeľni aj staršie deti treba
neustále kontrolovať a deti mladšie ako 12 rokov by
nemali rodičia nechávať doma samé. Dohľad nad
dieťaťom predstavuje aktívnu ochranu dieťaťa. Ale
až 19 % rodičov necháva deti bez dozoru aj na štyri
hodiny a 18 % maximálne 1 hodinu. Paradoxne,
veľa úrazov sa stáva práve vtedy, keď je okolo
dieťaťa viacero dospelých, napríklad pri rodinnej
oslave.
K úrazom malých detí dochádza často za
prítomnosti dospelých. Preto sa rodičia nemôžu
spoliehať na to, že deti ustriehnu. Už pri jednom
dieťati je to veľmi náročné. Preto dôležitým
krokom v prevencii úrazov detí v domácnosti je
pasívna ochrana dieťaťa, spočívajúca vo vytvorení
bezpečného domova.

Dohľad staršieho súrodenca nad mladším
V prípade malého vekového rozdielu medzi
súrodencami, starší súrodenec nemôže sám dávať
pozor na mladšieho. Staršie dieťa môže súrodenca
nechtiac zhodiť, upustiť z rúk, obariť, prevrátiť v
kočíku. Veľakrát je to aj prejav lásky, ale malé dieťa
nevie správne predvídať následky svojho konania.
Taktiež treba brať v úvahu, že dieťa nevie správne
riešiť krízové situácie, napríklad mladší súrodenec
sa začne topiť v detskom bazéniku na dvore a starší
súrodenec sa zľakne a utečie sa schovať namiesto
toho, aby riešil vzniknutú krízovú situáciu, volal o
pomoc a privolal rodiča.
Ľubomír Sečkár
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ŠKOLSKÉ RÁDIO
SKVeR – Školské Varínske Rádio
Od tohto školského
roka na našej škole funguje
žiacke školské rádio. Žiaci si, v
spolupráci s pani zástupkyou
Rafajdusovou,
vytvorili
moderátorské dvojice a ráno
pred
vyuovaním
púšajú
hudbu,
posielajú
odkazy,
pozdravy a blahoželania svojim
spolužiakom. Zatia u nás
pracujú títo moderátori: Jakub a
Erik, Lucia a Erika, Silvia a Pea.
Ak máte doma moderátorský
talent, povzbute ho, aby sa k
nám pridal :).
Žiaci si sami vymysleli
názov rádia a potom na škole
prebehla súaž o nové logo
školského rádia. Zo všetkých
nápadov, ktorých bolo naozaj
dos, žiacka školská rada
vybrala hlasovaním logo, ktoré
navrhla Andrea Boková, žiaka
7. roníka.
Logo sme dali natlai na triká,
priom Andrea dostala prvý
vytlaený kus ako odmenu.

A toto je víazné logo,
ktoré bude znakou nášho
školského rádia:

Z triieek máme dámske aj pánske

Z triiek máme dámske aj pánske
modely. Obidva modely sa dajú
zakúpi v škole. Budeme radi, ak
nám budete robi reklamu.

Varínčan
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DARUJ KNIHU KNIŽNICI !!!!
Obecná knižnica vo Varíne vyzýva Teba, ktorý rád ítaš a chceš sa podeli o svoj zážitok s ostatnými

DARUJ KNIHU – KNIŽNICI
A nielen to – ak chceš, aby aj ostatní vedeli o tvojich pocitoch pri ítaní, môžeš do
knihy napísa svoje venovanie alebo svoj názor pre každého, kto bude knihu íta
po Tebe. Pokia máš doma knihu, ktorá a neoslovila, je šanca, že osloví iných,
dones ju do knižnice.
Podmienky:
- neponúkneš knižnici knihu, ktorá Ti iba zavadzia na polike, ale jej dáš knihu, o
ktorej vieš, že knižnicu a jej itateov obohatí,
- kniha musí by dar, knižnica od súkromných osôb knihy
nenakupuje,
- kniha je v dobrom fyzickom stave a bola vydaná po roku 2000,
- knižnica má právo knihu nespracova do fondu pokia knihu už vo fonde má
- kniha má ISBN
Za všetkých itateov vopred akujeme!

Kto je figliar? „Figliar robí figy.“
o je kefír? „Kefír je kefa.“
o je bažant? „Vyzerá ako sliepka, ktorá žije v lese.“
o sú sadze? „Nieo podobné ako malta. Ke niekto nieo sadí.“
o je zjazdovka? „Tadia chodíme na bicykli.“
o je fašírka? „Je to zelené a je to pri zemiakoch.“
o znamená, ke niekto faxuje? „Že športuje.“

POVEDALI
PRVÁCI ...
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Voľnočasové aktivity v obci Varín
Od roku 2007, presnejšie od 1.9.2007, boli voľnočasové aktivity v obci Varín organizované a zastrešované
školským zariadením, ktoré všetci poznáme pod názvom Centrum voľného času (ďalej len CVČ). V CVČ Varín sa
tejto činnosti venoval na plný pracovný úväzok jeden zamestnanec a niekoľko ďalších zamestnancov na dohody.
Založenie takejto inštitúcie v tom čase umožnila novovzniknutá legislatíva.
Bol to chvályhodný krok vlády Slovenskej
republiky, ktorá sa zavedením vhodnej legislatívy a
poskytnutím finančných prostriedkov na financovanie
činnosti CVČ ako školských zariadení, snažila dostať deti,
mládež a dospelých (do 30 rokov) k aktívnemu tráveniu
voľného času, k rozvíjaniu ich záujmov, schopností
a k športovým aktivitám. Myslím si, že to bol jeden z
najlepších úkonov vlády Slovenskej republiky na úseku
boja proti obezite a drogám, posun na posilnenie
kolektívneho cítenia a sociálneho správania sa. Štát
musel nájsť vo svojom rozpočte nemalé finančné zdroje
a použiť ich na financovanie uvedených aktivít.
Avšak čoskoro s vynaliezavosťou nám vlastnou
sa začal uvedený systém podpory voľnočasových
aktivít zneužívať. Vyústilo to až k takým absurditám, že
v systéme CVČ bolo zaregistrovaných viac mladých ľudí,
ako skutočne žilo na Slovensku. Skrátka, niektorí ľudia
boli registrovaný aj v štyroch CVČ naraz. To vyústilo v
neudržateľnú situáciu a bolo potrebné nájsť riešenie, v
ideálnom prípade formou sprísnenia legislatívy.
Ale vláda Slovenskej republiky vyriešila tento
problém originálne. Od 1.1.2013 zrušila financovanie
CVČ zo štátneho rozpočtu a namiesto toho poskytla
kompenzáciu vo forme nepatrného zvýšenia príspevkov
z podielových daní do rozpočtov obcí. Celé toto opatrenie
nemá logiku, pretože pri financovaní cez CVČ išli (alebo
aspoň mali ísť) peniaze priamo tým inštitúciám, ktoré
naozaj voľnočasové aktivity s mládežou vykonávali,
teda presne na účel, na ktorý boli určené. Po novom išli
priamo do rozpočtov obcí bez ohľadu na to, či daná obec

podporuje voľnočasové aktivity, alebo nie. Niektorým
obciam to čiastočne pomohlo zalátať diery v rozpočtoch.
Ako to bolo s fungovaním krúžkovej činnosti,
členmi a financiami u nás vo Varíne od roku 2011?
(Zámerne berieme rok 2011 ako medzník, nakoľko
prišlo k výmene vo vedení obce). Cieľom tohto článku
je informovať o krokoch a rozhodnutiach terajšieho
vedenia obce.
Dovoľte mi krátke zhrnutie:
V rokoch 2011, 2012 a 2013 Obec Varín celkovo
zvýšila reálnu dotáciu pre CVČ Varín a obecné krúžky o 13
769,53 €. Spočítané a podtrhnuté - máme čisté svedomie,
pretože sme si z voľnočasových aktivít neurobili biznis
na financovanie iných výdavkov rozpočtu na úkor
detí, ale naopak, museli sme ešte voľnočasové aktivity
dofinancovať vlastnými zdrojmi z obecného rozpočtu
(celkovo sa jedná o sumu 13 769,53 €), nakoľko sa štát
uvedenej úlohy úspešne pozbavil.
Fungovanie krúžkovej činnosti a počty členov:
V roku 2014 došlo k zmene fungovania krúžkov
(z vyššie uvedených dôvodov), kedy sme pozastavili
činnosť CVČ a voľnočasové aktivity začala organizovať
a zastrešovať priamo Obec Varín. Samozrejme, zniesla
sa na nás príslušná vlna kritiky, ale tú pravdepodobne
z väčšej časti zapríčinilo nedostatočné prediskutovanie
danej transformácie s verejnosťou. Vychádzali sme z
chladnej logiky, že na udržanie CVČ ako organizácie
(samostatná školská organizácia zo zákona musí mať
predpísané personálne obsadenie, riaditeľa, vlastné
účtovníctvo, atď.) a zároveň na vykonávanie krúžkovej

Financie:

Rok 2011

počet členov

štátna dotácia v €

skutočná štátna
dotácia v €

skutočne obcou
odovzdaná
dotácia CVČ v €

výška dotácie pre
CVČ navyše od
Obce v €

311

59234,3

53310,87

57794

4483,13

počet členov

štátna dotácia v €

skutočná štátna
dotácia v €

skutočne obcou
odovzdaná
dotácia CVČ v €

výška dotácie pre
CVČ navyše od
Obce v €

447

85824

77241,6

75480

1761,6

počet členov

štátna dotácia v €

skutočná štátna
dotácia v €

skutočne obcou
odovzdaná
dotácia CVČ v €

výška dotácie pre
CVČ navyše od
Obce v €

451

28277

22452

33500

11048

počet členov

štátna dotácia v €

skutočná štátna
dotácia v €

skutočne obcou
odovzdaná
dotácia CVČ v €

výška dotácie pre
CVČ navyše od
Obce v €

397

27500

?

30000

2500

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014
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činnosti (teraz už bez priamej podpory štátu) nebude
dosť peňazí. Prioritu dostalo zabezpečenie krúžkovej
činnosti, ale už len pre občanov Varína. A tak od školského
roku 2013/2014 CVČ Varín nevykonáva žiadnu činnosť
a krúžky sú organizované priamo Obcou. Koordináciu
činnosti, účtovníctvo, personalistiku, údržbu a správu
priestorov zabezpečujú zamestnanci obecného úradu v
rámci svojho doterajšieho úväzku.
Len takýmto radikálnym racionalizačným
opatrením môžu záujmové krúžky fungovať ďalej.
Samozrejme len v určitom štandarde. Sami musíte
uznať, že keď na tú istú činnosť ste mali v minulosti 70
000,- € a teraz si musíte vystačiť s 30 000,- €, musí sa to
niekde odzrkadliť. Uznávame, že vedúci krúžkov majú
raz do roka o trochu menší komfort pri registrácií členov.
Prioritou pre nás bolo zabezpečiť pre krúžky vyhovujúce
priestory, zabezpečiť lektorov, poistenie pre členov a
základné pomôcky pre činnosť jednotlivých krúžkov.
Na zvyšok musia svojím deťom prispieť rodičia. A ako
dopadli uvedené racionalizačné kroky?
V roku 2013 bolo v CVČ Varín 451 členov. Z
tohto počtu bolo 306 občanov Varína. Ostatní členovia

boli z okolitých obcí. V roku 2014 máme v 24 obecných
krúžkoch 397 členov, ktorí sú občania Varína. Oproti roku
2013 (posledný rok CVČ) je to nárast o 29,7 % (91 členov).
Tento nárast nás samozrejme teší.
Pre porovnanie uvádzam CVČ Spektrum v Žiline,
ktoré vzniklo v lete roku 2013 spojením CVČ Spektrum a
CVČ Žirafa, v ktorých bolo spolu 10 000 členov. Avšak dnes
má aktuálne (podľa štatistického výkazu podávaného k
15. 9. 2013) evidovaných 2 656 členov (pokles o 7344
členov), čo predstavuje 3,15 % zo všetkých obyvateľov
Žiliny.
Naproti tomu obec Varín má dnes
organizovaných už spomínaných 397 členov (nárast o
91 členov) čisto Varínčanov, čo je 10,73 % zo všetkých
občanov Varína. Či to je veľa, alebo málo, neviem. Ale
viem, že je to trikrát viac, ako má Žilina. A to je, myslím
si, slušné číslo. Nehovoriac o tom, že máme ešte viac
členov, ako predtým. Preto považujeme cestu, ktorou
sme sa takto pred rokom vydali, za dobrú.
(Zdroj údajov o CVČ Žilina: článok na stránkach www.
ŽilinaDnes.sk z 25.2.2014.)

Financovanie Centra voľného času vo Varíne v rokoch 2008 - 2010
Všetko sa to pre Varín začalo 1.9.2007, kedy oficiálne vzniklo CVČ Varín. Jeho financovanie bolo plánované
tak, že štát určil veľkosť dotácie na 1 člena (každý rok v inej výške), tá sa vynásobila počtom členov podľa stavu
vykázaného v štatistickom výkaze ministerstva školstva. Výslednú výšku dotácie poslal štát na obec vo forme
podielových daní (štátna dotácia). Veľkosť dotácie na člena x počet členov podľa štatistiky = štátna dotácia.
Pre objektivitu treba povedať, že štát zo štátneho rozpočtu počas roka poslal v skutočnosti inú sumu,
oproti tej, akú plánoval (skutočná štátna dotácia).
Obec potom túto dotáciu poslala na účet CVČ. Ale pozor, nemusela ju poslať celú, mohla si časť ponechať
na krytie iných svojich výdavkov (skutočne obcou odovzdaná dotácia CVČ).

Rok 2008
počet členov

štátna dotácia v €

skutočná štátna
dotácia v €

skutočne obcou
odovzdaná
dotácia CVČ v €

rozdiel v €

545

123027,52

110724,77

59350,73

51374,04

počet členov

štátna dotácia v €

skutočná štátna
dotácia v €

skutočne obcou
odovzdaná
dotácia CVČ v €

rozdiel v €

634

139973,89

149772,06

74999

74773,06

počet členov

štátna dotácia v €

skutočná štátna
dotácia v €

skutočne obcou
odovzdaná
dotácia CVČ v €

rozdiel v €

311

55636,35

57639,25

64406

Rok 2009

Rok 2010

V priebehu rokov 2008, 2009 a 2010 Obec Varín skrátila
reálnu dotáciu pre CVČ Varín o 119 380,35 €, ktoré
použila na krytie iných výdavkov rozpočtu (mala na to
právo).
Pre objektivitu treba dodať, že v roku 2007 a
v roku 2008 obec preinvestovala do svojho majetku
- budovy CVČ - sumu 117 572,68 € a v roku 2009
ešte ďalších 10 104,37 € za zateplenie budovy (zdroj
informácií: záverečné účty Obce Varín z rokov 2007,
2008, 2009). To, v akom stave je dnes budova CVČ

-6766,75

zvonku, každý vidí.
Kladieme si otázku, či za rekonštrukciu
jednopodlažnej budovy a jej pivníc (pritom ešte stále
nie je dokončené zateplenie a ani vonkajšia fasáda) je
cena 127 677,05 € (t.j. 3 846 398,- Sk ) primeraná? Sme
toho názoru, že takto by nemalo vyzerať hospodárne
nakladanie s finančnými prostriedkami obce a že
za takú sumu by sa dalo postaviť celé CVČ nanovo a
nielen rekonštruovať staré.
Na otázku, kto realizoval túto lukratívnu zákazku
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odpovedáme, že Obecný podnik služieb Varín. Takže
vykonané a slušne zaplatené práce Obec Varín nemá
u koho reklamovať, keď jediný vlastník Obecného
podniku služieb Varín je Obec Varín. Zaujímavé je aj to,
že v roku 2009 si Obec Varín objednala od Obce Varín
(Obecného podniku služieb Varín) zatepľovacie práce,
ktoré boli v určitej časti aj vyfakturované, odsúhlasené
vtedajšou pani riaditeľkou CVČ Varín (zriaďovateľom
ktorého je opäť Obec Varín) a Obcou Varín boli aj
zaplatené. Ale do dnešného dňa neboli zrealizované v
takom rozsahu, ako bolo uvedené na faktúre. Kde má
Obec Varín reklamovať dokončenie uvedených prác?
Zaujímavá je aj skutočnosť, že vtedajšej pani
riaditeľke CVČ počas celého roku 2010 neprekážalo, že
sa zaplatilo niečo, čo nebolo v plnom rozsahu dodané.
Na uvedenú skutočnosť upozornila až nové vedenie
obce v roku 2011.
Keď už by si Obec Varín robila všetky práce sama,
predpokladalo by sa, že aspoň za dobrú cenu. Ale
zaplatené sumy dokazujú, že ani toto nie je správna
úvaha. Za vyplatenú sumu (a možno aj nižšiu) by sa
o danú zákazku určite zaujímalo viacero stavebných
firiem, ktoré by museli znášať aj záruku a reklamácie.
Mementom a výstrahou pre nás všetkých nech
ostane terajšia budova CVČ. Budova, ktorá mala
byť zateplená, mala byť prevedená vo farebných
omietkach, budova na ktorej bolo preinvestovaných
127 677,05 €.

Čistenie brehov rieky Varínky
Sobotu, 3. mája 2014, venovali členovia MO-MS vo Varíne, rodičia detí z varínskeho skautingu
a niekoľko občanov našej obce vyčisteniu brehov rieky Varínky. Nie je im ľahostajné, v akom prostredí
vyrastajú ich deti a ako vyzerá rieka, ktorá obmýva korene majestátnej Jedľoviny.
Záštitu nad celou akciou prevzal Varínčan, pán Ľubomír Sečkár, poslanec zastupiteľstva ŽSK. Pre
účastníkov zabezpečil nielen vlečku na odpad, gumené rukavice a vrecia, ale aj občerstvenie. Účastníci sa
stretli o 9,00 hod. na parkovisku po farským úradom. Jedna skupina zbierala odpady od mosta Za rieku
smerom na Koňhoru, druhá smerom na Nezbudskú Lúčku a Strečno. Aj napriek nepriazni počasia sa
zišlo 15 dobrovoľníkov a na uvedenom úseku vyzbierali 40 m3 ton odpadu. Pri pohľade na plnú vlečku
- časti nábytkov, plastové obaly, hygienické potreby, šatstvo a sklo ich hrial príjemný pocit a vedomie, že
aspoň trocha prispeli k skrášleniu nášho Varína. Bohužiaľ, stále sa medzi nami nájdu aj takí, ktorí sa ešte
nenaučili, že odpadky patria do popolníc a nie k brehom rieky.

Deň, ktorý sme venovali našej Varínke, stál za to!

Eva Sauerová – predseda MO-MS

Varínčan
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AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD DO NITRY
V sobotu 10. mája – deň pred nedeľou
Dobrého Pastiera, sa varínski farníci vybrali
na autobusový zájazd na miesta označované
aj ako korene kresťanstva na našom území.
Šesťdesiatčlenná výprava mala namierené do Nitry,
kde nás čakal bohatý program.
V úvode sme si prezreli historické časti
mesta ako Horné mesto a areál Nitrianskeho hradu
s pamiatkami. O desiatej hodine sme sa zúčastnili
na slávnostnej svätej omši v katedrálnom chráme
– Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval rektor
Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Mons. Pavol
Zahatlan. Potom sme sa odobrali pred brány tzv.
Malého seminára, kde sa slávnostným prestrihnutím
pásky oficiálne začal Deň otvorených dverí. Nahliadli
sme do priestorov a zákutí kňazského seminára,
kde v ostatné dni roka noha návštevníka nevkročí.
Prezreli sme si aulu, terasovitú záhradku nad
átriom, spoločenské miestnosti, interiér izieb, ale
zo všetkého najviac na nás zapôsobila meditatívna
a hlavná seminárska kaplnka, zasvätená patrónovi
seminára – sv. Gorazdovi. Navštívili sme i jedného z
našich bohoslovcov – Paľa.
V budove Veľkého seminára sme si pozreli
novokňazské tablá absolventov Teologického
inštitútu
Rímskokatolíckej
cyrilo-metodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v
Nitre. Tam na nás čakal aj obed. Posilnení sme sa
odobrali do átria kňazského seminára, kde začínal
zábavný program, spojený s tombolou, ktorý si
pre návštevníkov pripravili samotní seminaristi. Po
programe nasledovala adorácia za kňazské povolania
so záverečným eucharistickým požehnaním. Tým
končil oficiálny program Dňa otvorených dverí v
seminári, ale zďaleka nie program nášho výletu.
Tí z nás, ktorí mali záujem, si znovu
poprezerali areál Nitrianskeho hradu, pokochali sa
výhľadom z hradieb a navštívili Diecézne múzeum.
Potom nasledoval spoločný presun autobusmi

na Šindolku, kde sme mali dohodnuté stretnutie
u rehoľných sestier Služobníc Ducha Svätého
ustavičnej poklony, ktoré sú podľa farby svojho
odevu ľudovo nazývané aj „ružové sestričky“.
Návšteva začala tichou adoráciou v kaplnke, kde
majú sestry nepretržitú poklonu. Neskôr sme
sa odobrali do prednáškovej sály, kde sme sa
porozprávali so sestrou Máriou Faustínou, ktorá nám
ochotne odpovedala na množstvo otázok. Návšteva
kláštora v mnohých zanechala hlboké dojmy.
Napokon sme sa odobrali na Kalváriu, kde
nás čakal páter Martin Madassery z Indie, ktorý
nás previedol Misijným múzeom a porozprával
nám o službe misionárov v rôznych končinách
sveta. Nasledoval ešte krátky film o zakladateľovi
Spoločnosti Božieho slova – sv. Arnoldovi Jansenovi
a o nitrianskom kláštore Služobníc Ducha Svätého
ustavičnej poklony, ktorý sme v ten deň navštívili.
Cestou z Kalvárie sme sa zastavili na osviežujúcu
zmrzlinu. Tým sa program nášho výletu naplnil do
bodky a nič nám nebránilo vydať sa na cestu domov.
Počas nej sme začali absorbovať množstvo zážitkov,
ktoré sme cez náročný deň nazbierali.
Veľká vďaka patrí Pánu Bohu, ktorý nám
doprial prežiť krásny a obohacujúci deň. Vďaka aj
pánu Hodoňovi za ústretovosť pri sprostredkovaní
autobusov a dvom pánom šoférom za bezpečnú
jazdu. Poďakovanie samozrejme patrí aj Obci
Varín, ktorá umožnila 32 členom miništrantského
a speváckeho krúžku zúčastniť sa tohto podujatia
a uhradila za nich finančné náklady. A na záver
vďaka aj všetkým zúčastneným – dospelým z
Varína, Krasňan, Nezbudskej Lúčky i deťom, ktoré
navštevujú miništrantský a spevácky krúžok pri Obci
Varín, za vytvorenie príjemného spoločenstva počas
celého dňa.
Michal Tichý
Foto: Veronika Krajčíková
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VARÍNSKI HASIČI OSLÁVILI SVIATOK SVOJHO PATRÓNA
Sv. Florián je považovaný
za patróna hasičov, pekárov,
hrnčiarov, hutníkov, ale i
ochrancom pred búrkou, suchom
či neúrodou.
Florián,
plukovník
legionárskeho vojska rímskeho
cisára v Cesii, sa v roku
304
postavil na obranu 40
zatknutých
a
uväznených
kresťanských legionárov. Za
pokus o ich vyslobodenie bol
zatknutý a odsúdený na smrť.
Poprava sa konala dňa 4. mája
304 na brehu rieky Enns (v tej
dobe nazývanej Aniza). Na krk
mu priviazali mlynský kameň a
následne ho utopili vo vodách
Enns. Nie je zistené, v akom
veku bol popravený. Floriánove
ostatky sa našli v 13. storočí.
V roku 1942 boli objavené aj
ostatky 40 mučeníkov, za ktorých

svätec položil život. Kult patróna
hasičov bol neskôr rozšírený po
celej strednej Európe. Postavilo
sa veľké množstvo jeho sôch na
ochranu pred požiarmi.
Aj tento rok si členovia DHZ
Varíne uctili pamiatku svojho
patróna. V predvečer sviatku sv.
Floriána, v sobotu 3. mája, sa
spoločne s deťmi z hasičského
krúžku a s bratmi hasičmi z
Krasňan zúčastnili slávenia sv.
omše vo Farskom kostole Najsv.
Trojice vo Varíne.
V deň sviatku sv. Floriána
sa členovia DHZ Varín, starosta
obce Varín, pán Miroslav
Williger i ostatní hasiči okrsku
č.5 zúčastnili v Gbeľanoch
slávnostnej sv. omše. Ako súčasť
bohoslužby odovzdali obetné
dary - hasičskú prilbu, prúdnicu,
vodu a sochu sv. Floriána -

symboly
hasičstva.
Svojou
odvahou, vernosťou svojmu
presvedčeniu a obetavosťou
nasadiť svoj vlastný život pre
záchranu iných, je sv. Florián
dôstojným patrónom hasičov.

HASIČI POSTAVILI MÁJ
Každoročne s príchodom jari a mesiaca
lásky sa oživí aj jedna z najznámejších
starodávnych tradícií – stavanie májov. Tento
veľmi romantický zvyk poznali už starovekí
Etruskovia a Rimania. Májovej zeleni a
stromčekom pripisovali magické účinky.
V stredoveku sa mladé stromčeky stavali
pred kostolom, radnicou a pred domami
významných mešťanostov. Boli vyjadrením
úcty a lásky a túžby zabezpečiť si zdravie a
krásu. Už v 16. storočí bolo postavenie mája
prejavom vážneho záujmu mladého muža o
priazeň milovaného dievčaťa.
Ako v dnešnej dobe vyzerá máj? Pekný
vysoký ihličnatý strom očistený od kôry, na

ktorom zostanú len vrchné konáre a tie sa
bohato ozdobia pestrými stužkami či mašľami.
Aj keď táto tradícia stále viac upadá do
zabudnutia, v našej obci sa uchováva vďaka
členom Dobrovoľného hasičského zboru vo
Varíne. Tohto roku už koncom apríla si máje
pripravili a posledný aprílový deň ich osadili
na Námestí sv. Floriána a pri Farskom kostole
Najv. Trojice vo Varíne. Takéto spoločné máje
symbolizujú zdravie pre všetky ženy a dievčatá
z obce a sú oslavou zdravia a vitality nositeliek
života.
Za zachovávanie tejto milej tradície aj
touto cestou ďakujeme ochotným členom
Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne.

Varínčan
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TAJNIČKA
Výherca tajničky z čísla 4/2014 Justína Synáková, Záhrady 678, 013 03 Varín
 KUPÓN č. 4  KUPÓN č. 4  KUPÓN č. 4 

Pomôcky:
Mahen,ti,
AP, linarit,
Degen,ri,

Hlavica
antických
stpov

eský
spisovate

Okolo(bás.)

Miesto
venej
blaženosti

Rozrývaj

1. as
tajniky

Zväzok
raždia

úbostne
(hud.)

Zrazia sa dve autá. Vodi z prvého vyskoí a
text"No
tajničky
spoluvolá
s nalepeným
bežíVylúštený
k druhému:
jasne,"
"ženská za
kupónom
pošlite do
15.ste
júnavy2014
volantom!"
"Poujte,
robili
niekedy
vodiák?"...(odpove
je v tajnike)
na adresu redakcie.

Hazardná
kartová hra

Majstr.
Európy
Austrálsky
medvedík

Pozdrav
mladých

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 5 €
Kopnutie
Verenie

Sloní zub

Zrazia sa dve autá. Vodič z prvého vyskočí a beží k druhému:
„No jasne,“ volá „ženská za volantom!“ „Počujte, robili ste vy
niekedy vodičák?“...(odpoveď je v tajničke)
Autor:
Jozef Blaho

Starobabylonské
mesto

Japonská
džková
miera

Vodný vták

Umelá re

Jeden, po
francúzsky
MPZ áut
Peru

Listová
skratka
St.ínska
flauta
Zalep
Klesal na
zem

Zaželaj
Namotaj!

Usmeruje

Mazavá
hmota

Španielska
rieka
Dradanský
krá

Neprízvu- es.hovoroná stopa
vý súhlas
(metr.)
Mrano

Znaka
milimetra
Modrý
nerast

Dymia
Noný
sovovitý
vták

Japonská
lovkya
perlorodiek

Ženské
meno
Nemecký
skladate

Balkánska
píšala
Vlastne
(ast.)

Redakná
rada

Portugalský
moreplavec
íslovka

Ukazovacie
zámeno
pavok

Stupil

Krík

Ihlinatý
strom
Dôchodok
(zastar.)

Odporovacia spojka

Pomeril
Mesto na
Považí

Meno Ivana
Štvorek
(typ.)

Hlasný
hovor

Poské
vlákno
Horské
jazero

Krájaj

V, vo(lek.)

Literárny
pracovník

Druh
bociana
Prevaril

4. as
tajniky

Varínan

Oznaenie
lietadiel
pakistanu

Trojitá
pápežská
koruna
Zavinul

2. as
tajniky

Varínan

Prevážaj
Znášajú
utrpenie

Cverny
Alka(zool.)

Telúr(zn.)
Akže

Grécke
písmeno

Solmizaná
slabika
Kórejská
dynastia

Omámila
(expr.)
Zn.ampérzávitu

Útok

3. as
tajniky

Meno
Kazimíra

Morský vták

Druh palmy
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DEŇ MATIEK
Druhá májová nedea už tradine patrí mamám
V nedeu 11. mája 2014 sme vo Varíne oslávili sviatok všetkých mám, mamiiek, starkých, babiiek. Tradiná
oslava sa z Námestia sv. Floriána pre upršané poasie presunula do kinosály, kde nás svojimi melódiami prizvala
dychová hudba Varínanka. Úvodné slovo patrilo starostovi obce, pánovi Miroslavovi Willigerovi. Všetkých
prítomných svojím vystúpením roztlieskali deti zo Základnej školy s materskou školou O. Štefku vo Varíne. Nedené
popoludnie spríjemnila aj ažká muzika a Trio z chotára z Terchovej.

Aj touto cestou prajeme
všetkým mamám všetko
najlepšie, hodne zdravia
a pohody.
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