Rok 2008
Január
6. januára – v kinosále Miestneho kultúrneho strediska sa uskutočnilo hudobno-zábavné
pásmo pod názvom Večer trojkráľový, na ktorom účinkovali žiaci Základnej školy
s materskou školou Ondreja Štefku vo Varín pod odborným vedením PaeDr. Romana Bienika
a členov pedagogického zboru školy, taktiež členovia mládežníckej organizácie eRko.
20. januára – v požiarnej zbrojnici vo Varíne sa konalo Valné zhromaždenie členovi
Hasičského dobrovoľného zboru Varín za účasti delegát Okresného výboru požiarnej ochrany
p. Gabriel Trizuliak.
24. januára – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa o 16.00 hodine uskutočnilo
spoločenské posedenie – Fašiangový program pre dôchodcov spojený s kultúrnym
programom.
26. januára – o 15.00 hodine sa Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne uskutočnil detský
disko karneval pre škôlkarov a školákov.
Od 30. januára sa bude vykonávať denný a nočný odchyt túlavých psov s neobmedzenou
dobou trvania. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2002 o podmienkach držania
psov je v katastri obce Varín mimo súkromných oplotených pozemkov voľný pohyb psov
zakázaný, a preto z dôvodu ohrozovania občanov, ale najmä detí voľne sa pohybujúcimi
psami obec pristúpila k tomuto opatreniu.
Február
1. februára – uskutočnil sa 12. obecný ples so začiatkom o 20.00 hodine. V programe
vystúpili mažoretky, tanečný súbor Exthad a hudobná skupina Bonita z Považskej Bystrice.
2. – 3. februára – aj napriek nepriaznivému počasiu vyšli do ulíc varínski hasiči v maskách
(turoni) a postupne navštevovali jednotlivé domácnosti v obci, čím zavŕšili fašiangové oslavy.
7. februára – o 16.oo hodine sa v zasadačke obecného úradu konalo deviate riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstvo vo Varíne, ktoré schválilo:
- všeobecno-záväzné nariadenie č. 1/2008 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Varín,
- zamestnancov Obecného úradu Varín p. Darina Cvachová (matrika), slečna Jana Mihová
(podateľňa a sekretariát starostu obce) určených na overovanie podpisov a fotokópií,
- v rámci stavby „Stavebné úpravy objektu Základnej školy s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne“:
a/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na
realizáciu projektu, ktorý je realizovaný pre Obec Varín a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a strednodobými prioritami obce,
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NPF
c/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov (66,452.795 Sk x
1,035 (3,5%) = 68,778.643 Sk) na projekt, t. j. vo výške 3,438.932 Sk,
- návrh hlavnej inventarizačnej komisie na vyradenie majetku s pripomienkami poslancov
s výnimkou majetku chaty „Fatranka“
- likvidačnú komisiu v zložení: Ing. Jozef Kabatier – predseda a členovia: p. Janka
Zaparaníková, p. Metod Bukovinský, p. Patrik Miho a p. Jozef Rovňan,
- v zmysle zákona č. 314/2001 Zbierky zákona o ochrane pred požiarmi Obecný hasičský zbor
vo Varíne,
- umiestnenie základňovej stanice spoločnosti Telefónica OS Slovakia v zastúpení
spoločnosťou Arbor, s.r.o. na streche hasičskej zbrojnice (parcela číslo 351) a zároveň
splnomocňuje starostu obce rokovať o výške ceny za nájom strechy,
- zmenu predajnej doby v prevádzke Potraviny/drogéria, Námestie sv. Floriána 348, p. Milena
Rosenbergová,

- odpredaj časti obecného pozemku od parcely čísl 1035/1 p. Pavlovi Gáborovi podľa
geometrického plánu (Ing. Mária Koššuthová, 8. 6. 2007) v sume 100 Sk/m2,
- zmenu umiestnenia ambulancie pre deti a dorast MUDr. Janka Kapitulčinová Milová do
nebytových priestorov domu č. 264/13 – M. R. Štefánika a ordinačné hodiny,
- prenájom nebytových priestorov pre MUDr. Erika Hanáková, zriadenie ambulancie
všeobecného lekára v priestoroch súčasnej detskej ambulancie prevádzkovanej MUDr. Jankou
Milovou a ordinačné hodiny,
- plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok roku 2008.
Berie na vedomie:
- na základe kontroly plnenia uznesenia č. 8/2007 zo dňa 14. 12. 2007 správu predsedu
stavebnej komisie Ing. Jozefa Kabatiera o prejednaní stavby na súkromnom pozemku p.
Stanislava Androviča a správu predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku p.
Karola Boku o neprístojnom správaní sa p. Androviča voči svojmu susedovi,
- žiadosť p. Mariána Lorinca, Hájik o výnimku územného rozhodnutia pre novostavbu
rodinného domu na parcele č. 2041/8, Hájik,
- žiadosť p. Vilmy Ondrušovej, Meszároša 749, 013 03 Varín o prenájom nehnuteľnosti na
ulici Alexandra Trizuliaka na podnikateľské účely (predajňa mäso, údeniny a potravinársky
tovar),
- žiadosť p. Zuzany Bugáňovej, P. O. Hviezdoslava 582, 013 03 Varín o odpredaj pozemku
v majetku Obce Varín parc. KN č. 145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2 pre
účely výstavby rodinného domu,
- žiadosť p. Ladislava Zvaríka – Zámočníctvo, Limbová 18, 010 07 Žilina o vydanie
rozhodnutia o umiestnení prevádzky v budove súpisného čísla 1054 na pozemku parcely číslo
48/6 a 48/7,
- žiadosť AS KOVO s.r.o., Poľnohospodárska 1037, 013 01 Teplička nad Váhom o vyjadrenie
zámeru obecného úradu o zaradení lokality,
- správu starostu obce o stave priemyselného parku Varín,
- správu starostu obce o stave novovybudovanej kanalizácie v obci a postupe pri odsúhlasení
a realizovaní domovej kanalizačnej prípojky,
- informáciu poslanca p. Metoda Bukovinského o príčinách porúch na verejnom osvetlení
v obci vplyvom vetra,
- požiadavku poslanca Ing. Vladimíra Štefánika o možnosť zabezpečenia obecného časopisu
„Varínčan“ pre poslancov na rokovaniach obecného zastupiteľstva,
- informáciu starostu obce a zástupcu starostu o stave prác na chate Fatranka ako aj
povoleniach na prevádzkovanie chaty,
- informáciu poslancov p. Karola Boku a p. Metoda Bukovinského o veľmi zlom stave strechy
a o zatekaní na budove súpisné číslo 175 (budova Matice slovenskej),
- informáciu poslanca p. Metoda Bukovinského – stav stromov popri ceste na železničnú
stanicu, ktoré svojím zlým stavom ohrozujú rozvody verejného osvetlenia a obecného
rozhlasu,
- návrh poslanca p. Juraja Kurnocíka na elektronizáciu podkladov k zasadnutiu obecného
zastupiteľstva prípadné použitie videoprojektora,
- informáciu starostu obce o stave výkupu pozemkov pre IBV na Záhumní, 1. časť,
- informáciu starostu obce o majetkovoprávnom stave potoka v obci Varín a o prípadných
rizikách rekonštrukcie potoka,
- informáciu poslanca Ing. Jozefa Kabatiera na parkovanie vozidiel priamo na chodníku na
Martinčekovej ulici a znemožňovanie pohybu chodcov a detí po tomto chodníku,
- informáciu starostu obce o stave výkupu pozemkov pod plánovaný nový cintorín.
Ukladá:

hlavnej inventarizačnej komisii predložiť zoznam nefunkčného a opotrebovaného
majetku chaty Fatranka určeného na vyjadrenie,
- likvidačnej komisii predložiť správu o spôsobe likvidácie vyradeného majetku
schváleného obecným zastupiteľstvom,
- spracovať štatút Obecného hasičského zboru vo Varíne a Všeobecne záväzné
nariadenie o požiarnom poriadku obce v zmysle zákona č. 314/2001 Zbierky zákona
o ochrane pred požiarmi,
- písomne požiadať p. Ladislava Zvaríka o podrobnejšiu špecifikáciu podnikateľského
zámeru a druhu vykonávaných prác v uvedenej lokalite,
- písomne vyzvať nájomcu p. Jozefa Dávidíka otvoriť prevádzku Mäso – údeniny na
Trizuljakovej ulici,
- písomne vyzvať Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja Ing. Milan Puchoň
o stave pripravenosti stavieb v správe VÚC v obce Varín (most cez Varínku, pešia
zóna)ˇ. Zároveň požiadať správu ciest o nápravu dopravného značenia so zákazom
parkovania na chodníku,
- písomne vyzvať Proma, s. r. o. o stave výkupu pozemkov, pripravenosti
priemyselného parku Varín, zazmluvnených investoroch, plánovaných termínoch
realizácie,
- písomne vyzvať majiteľov stromov popri ceste na železničnú stanicu (Železnice
Slovenskej republiky, Správa ciest ŽSK( o ich úpravu, respektíve výrub, nakoľko
svojím stavom ohrozujú rozvody verejného osvetlenia a obecného rozhlasu.
18. februára – na chovateľskej stanici Pod Vajánkom vo Varíne sa o 10.00 hodine
uskutočnili súťaže pre deti spojené s obhliadkou psíkov, ktoré sú chované na tejto stanici.
Jednalo sa o šteniatka aljašských malamutov v jednej z najväčších chovných staníc na
Slovensku.
21. februára – o 14.00 hodine sa v telocvični Základnej školy vo Varín uskutočnil priateľský
turnaj medzi žiakmi Centra voľného času Varín a Základnej školy Krasňany. Víťazom sa stala
Základná škola Krasňany. Taktiež sa uskutočnil turnaj v minibasketbale, kde zvíťazili žiaci
z Krasňan.
26. februára - v noci sa neznámy páchateľ vlámal do predajne Cyklošport a majiteľovi p.
Mihovi odcudzil viacero bicyklov a finančnú hotovosť.
27. februára – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo autobusový zájazd do
Jablonky.
-

Marec
6. marca – konalo sa mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne o 16.00
hodine v zasadačke obecného úradu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- na základe uznesenia č. 3/2007 zo dňa 29. marca 2007 a nových požiadaviek Správy
katastra nehnuteľností v Žiline odpredaj a zámenu pozemkov pre IBV Záhumnie, 1.
časť nasledovne:
- na základe geometrického plánu č. 379/6, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 odpredaj pozemku vo
vlastníctve Obce Varín v celosti C KN parcely číslo 2151/233 orná pôda o výmere 735
m2 v katastrálnom území Varín Ing. Jozefovi Rovňanovi, nar. 25. 4. 1974, trvale
bytom Dr. J. Tisu 716, 013 03 Varín v sume 900,– Sk/m2
na základe geometrického plánu č. 379/6, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 odpredaj pozemku vo
vlastníctve Obce Varín v celosti C KN parcely číslo 2151/234 orná pôda o výmere 209
m2 a C KN parc. číslo 2151/235 orná pôda o výmere 511 m2 v katastrálnom území

-

-

-

-

-

Varín Ing. Jozefovi Repáňovi, nar. 16. 6. 1982, trvale bytom A. Bernoláka 438, 013 03
Varín v sume 900,– Sk/m2
na základe geometrického plánu č. 379/6, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 odpredaj pozemku vo
vlastníctve Obce Varín v celosti C KN parcely číslo 2151/201 orná pôda o výmere 876
m2 a C KN parc. číslo 2151/202 orná pôda o výmere 224 m2 v katastrálnom území
Varín p. Darine Duľovej, nar. 28. 6. 1978, trvale bytom Kubíková 3, 013 05 Belá
v sume 900,– Sk/m2
na základe geometrického plánu č. 379/6, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 odpredaj pozemku vo
vlastníctve Obce Varín v celosti C KN parcely číslo 2151/155 orná pôda o výmere 811
m2 v katastrálnom území Varín Ing. Štefanovi Cingelovi, nar. 19. 8. 1981, trvale
bytom Májová 420, 013 06 Terchová a manželke Anne Cingelovej, nar. 31. 3. 1983,
trvale bytom Okružná 165, 013 03 Krasňany v sume 900,– Sk/m2
na základe geometrického plánu č. 379/6, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 odpredaj pozemku vo
vlastníctve Obce Varín v celosti C KN parcely číslo 2151/170 orná pôda o výmere 77
m2 v katastrálnom území Varín Ing. Ladislavovi Slotovi, nar. 29. 7. 1956, trvale
bytom Revolučná 3289/1, 010 01 Žilina a manželke Anne Slotovej, rodenej Šuchovej,
nar. 18. 8. 1958, trvale bytom Revolučná 3289/1, 010 01 Žilina v sume 900,– Sk/m2
na základe geometrického plánu č. 379/6, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 a geometrického plánu č.
142/07, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra
v Žiline dňa 25. 1. 2007 odkúpenie spoluvlastníckych podielov v C KN parc. č.
2151/94 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 415 m2 v katastrálnom území Varín
od vlastníkov Ladislava Staníka, nar. 2. 2. 1943, trvale bytom Súmračná 19,
Bratislava, Evy Staníkovej, nar. 28. 2. 1941, trvale bytom Rajecká 2799/7, Žilina
a Daniely Jurkovičovej, rod. Staníkovej, nar. 8. 8. 1944, trvale bytom Partizánska
26/37, Bánovce nad Bebravou v sume 350,– Sk/m2, a zámenu pozemkov C KN
parcely číslo 2151/137 orná pôda o výmere 424 m2, C KN parcely číslo 2151/138 orná
pôda o výmere 735 m2, C KN parcely číslo 2151/152 orná pôda o výmere 429 m2 a C
KN parcely číslo 2151/153 orná pôda o výmere 726 m2 vo vlastníctve Ladislava
Staníka, nar. 2. 2. 1943, trvale bytom Súmračná 19, Bratislava, Evy Staníkovej, nar.
28. 2. 1941, trvale bytom Rajecká 2799/7, Žilina a Daniely Jurkovičovej, rod.
Staníkovej, nar. 8. 8. 1944, trvale bytom Partizánska 26/37, Bánovce nad Bebravou za
C KN parcely číslo 2151/121 orná pôda o výmere 308 m2, C KN parcely číslo
2151/124 orná pôda o výmere 53 m2, C KN parcely číslo 2151/167 orná pôda
o výmere 297 m2, C KN parcely číslo 2151/182 orná pôda o výmere 307 m2, C KN
parcely číslo 2151/185 orná pôda o výmere 246 m2, C KN parcely číslo 2151/197 orná
pôda o výmere 339m2, C KN parcely číslo 2151/200 orná pôda o výmere 254 m2, C
KN parcely číslo 2151/229 orná pôda o výmere 312 m2, C KN parcely číslo 2151/232
orná pôda o výmere 94 m2, všetky v katastrálnom území Varín vo vlastníctve Obce
Varín.
na základe geometrického plánu č. 326/98, vypracovaného Ing. Jurajom Rosinčinom
GEODAT, schváleného správou katastra v Žiline dňa 26. 2. 2008 odkúpenie pozemku
v celosti C-KN parcely číslo 1720/104 orná pôda o výmere 15 000 m2 v katastrálnom
území Varín vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Varín, Farská 326, 013
03 Varín v cene 280,– Sk/m2 pre účely výstavby nového cintorína. Obec Varín na
vlastné náklady vypracuje geometrický plán.

na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 9/2008 zo dňa 7. 2. 2008 bod 11)
a nových požiadaviek Správy katastra nehnuteľností v Žiline odkúpenie a odpredaj
pozemkov nasledovne:
na základe geometrického plánu č. 987/07, overeného Ing. Františkom Sýkorom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 2. 7. 2007 odkúpenie pozemku v celosti C
KN parcely číslo 1018/502 ost. pl. o výmere 28 m2 v katastrálnom území Varín
nasledovne: diel 6 od C KN parcely číslo 1018/150 ost. pl. o výmere 8 m2 vo
vlastníctve Ing. Jána Peknušu, nar. 2. 11. 1956 a Anny Peknušovej r. Gáborovej, nar.
22. 9. 1953, trvale bytom Borová 1, Žilina v sume 100,– Sk/m2 diel 5 od C-KN
parcely číslo 1018/149 ost. pl. o výmere 20 m2 vo vlastníctve Pavla Gábora, nar. 22. 4.
1972, trvale bytom Nábrežie Rajčianky 468/42, 010 04 Žilina – Závodie v sume 100,–
Sk/m2
- na základe geometrického plánu č. 987/07, overeného Ing. Františkom Sýkorom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 2. 7. 2007 odpredaj časti pozemku vo
vlastníctve Obce Varín C-KN parcela číslo 1018/1 ost. pl. O výmere 48 m2 Pavlovi
Gáborovi, nar. 22. 4. 1972, trvale bytom Nábrežie Rajčianky 468/42, 010 04 Žilina –
Závodie v sume 100,– Sk/m2
- v zmysle schváleného rozpočtu obce pre rok 2008 bankový úver vo výške 6 600 000,–
Sk z Dexia banky a.s.
- krytie schváleného úveru vo výške 6 600 000,– Sk zmenkou
- odkúpenie 629 akcií spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. v cene
1069,– Sk/akciu v celkovej kúpnej cene 672 410,– Sk
- doplnenie štatútu neziskovej organizácie Zariadenie opatrovateľskej služby Varín v čl.
7 Hospodárenie neziskovej organizácie nasledovne: príjmami z vlastnej činnosti sú:
jednorazový vstupný poplatok, ktorého výška je špecifikovaná podľa toho, či ide
o občana obce alebo mimo obce opakovaný mesačný poplatok za poskytovanie
služieb.
- Zriadenie stávkovej kancelárie Fortuna v reštaurácii Amfora, Námestie svätého
Floriána č. 247
- Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6. 3. 2008
Ukladá:
- spracovať zoznam evidovaných žiadostí o kúpu stavebných pozemkov pre účely výstavby
rodinných domov v lokalite IBV Záhumnie.
15. marca - o 15tej hodine sa v dome Matice slovenskej konala výstava ručných prác
s názvom „Prebúdzanie jari“. Účastníci si mohli prezrieť názorné ukážky prác, ako sú: výplet
veľkonočného venca, maľovanie kraslíc, pletenie vŕbových korbáčov, taktiež mohli získať
viaceré recepty na veľkonočné koláče.
16. marca – Inaugurácia biskupa – v priestoroch žilinskej športovej haly sa uskutočnila
inaugurácia biskupa Tomáša Galisa, 57-ročného rodáka zo Selíc, ktorý svoje detstvo a
mladosť prežil vo Vrútkach. Začiatok a koniec búl Sv. otca Benedikta o zriadení Žilinskej
diecézy a o menovaní Tomáša Galisa za žilinského diecézneho biskupa predniesol v latinčine
Gianfranco Gallone. Slovenský preklad prítomným predniesol žilinský dekan Ladislav
Stromček. Po liturgii slova, príhovore nového biskupa, po liturgii eucharistie, modlitbách
veriacich a po obrade prijímanie nasledoval podpis zápisnice, na základe ktorej Tomáš Galis
kánonický prevzal úrad diecézneho biskupa v Žiline. Pozdravy novému biskupovi predniesli
cirkevní hodnostári, ale aj primátor Žiliny Ivan Harman.
-

Žilinská diecéza má už aj svoj erb, ktorého základom je dvojkríž z erbu Nitrianskej diecézy,
ktorý zároveň pripomína cyrilo-metodské obdobie diecézy a má byť pripomienkou toho, že
Žilinská diecéza vznikla odčlenením časti územia Nitrianskej diecézy. Božie oko v
trojuholníku, v pravom hornom rohu štítu, symbolizuje zasvätenie katedrály v Žiline

Najsvätejšej Trojici. Mušľa, v ľavom hornom rohu štítu, pochádza z erbu pápeža Benedikta
XVI. Jeho základná farba je modrá. Osobný erb prináleží i biskupovi Tomášovi Galisovi. Je
štvrtený, v prvom a štvrtom poli je erb diecézy, v druhom a v treťom osobný erb biskupa. Ten
tvoria skrížené kopije a strieborná ľalia. Latinský procesiový kríž a zelený biskupský klobúk
so šiestimi zelenými strapcami na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky
biskupovi. Kancelárie biskupského úradu sú zatiaľ na Mariánskom námestí v kláštore
kapucínov. Jeho súkromná rezidencia bude v budove doterajšej fary na Ulici republiky.
21. marca – sa konala krížová cesta v rímsko-katolíckom kostole vo Varíne z dôvodu
nepriaznivého počasia.
23. marca – varínski seniori slávili svoj sviatok – október – mesiac úcty k starším. Vystúpili
deti zo Základnej školy s Materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, v slávnostnom duchu
sa nieslo celé kultúrne podujatie. Seniorom sa prihovorili najmenší, ako aj starosta obce a
správca farnosti. Seniori sú nám oporou pri rôznych životných skúškach.
30. marca – sa uskutočnilo Valné zhromaždenie varínskych matičiarov za účelom
vyhodnotenie minulého roku a plánom činností na rok 2008.
Apríl
10. apríla – konalo sa 10-te riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne o 16.00
hodine v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- všeobecne - záväzné nariadenie č. 2/2008 Požiarny poriadok obce Varín
- odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Varín pôvodným vlastníkom C-KN parcely
číslo 145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2, C-KN parcely číslo 147
zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2, CKN parc. č. 148 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 57 m2, CKN parcely číslo 149/1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 114 m2 v katastrálnom území Varín p. Ivete Michálkovej, rod. Cvachovej,
nar. 11. 6. 1960 a manželovi Ing. Jánovi Michálkovi, nar. 1. 9. 1953, trvale bytom
Hviezdoslavova 556, Varín v rume 300,– Sk/m2
- Ing. Jozefa Kabatiera ako osobu oprávnenú sobášiť
- Prof. Ing. Jána Košturiaka, PhD. Za člena komisie životného prostredia a verejného
poriadku
- Ing. Milenu Košturiakovú, Ing. Vladimíra Štefánika, Ing. Alexandra Maloyera a Ing.
Alicu Maloyerovú za členov komisie životného prostredia a verejného poriadku
- Prevádzku a otváracie hodiny spoločnosti Auto-Moto-Raj, s. r. o. v budove na Ulici J.
Martinčeka 80
- na základe geometrického plánu č. 925/04, vypracovaného Ing. Róbertom Pilarčíkom
Geoplány, schváleného správou katastra v Žiline dňa 13. 7. 2004 a geometrického
plánu č. 1317/07, vypracovaného Ing. Vladimírom Hrivíkom Geomer, schváleného
správou katastra v Žiline dňa 15. 8. 2007 zámenu spoluvlastníckeho podielu 7/40
v CKN parcely č. 120/2 – zastavaná plocha o výmere 300 m2 vo vlastníctve Amálie
Franekovej, rodenej Harvančíkovej, nar. 7. 6. 1931, trvale bytom Hviezdoslavova 456,
Varín za pozemok vo vlastníctve Obce Varín CKN parcely č. 126/3 záhrada o výmere
108 m2, pričom rozdiel v ploche bude odpredaný v sume 300,– Sk/m2
- uznesenie č. 10 zo dňa 10. 4. 2008 s výnimkou schváleného bodu rokovania č. 1.12,
z dôvodu nesúhlasu starostu obce v zmysle § 13 ods. 8) zákona č. 369/1990 Zbierky
o obecnom zriadení s uvedeným schváleným bodom rokovania. Uvedený bod
rokovania bude opätovne prerokovaný v zmysle § 13 ods. 8) zákona č. 369/1990
Zbierky o obecnom zriadení na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Neschvaľuje:
- návrh hlavnej inventarizačnej komisie na vyradenie a preradenie inventáru chaty
Fatranka

odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Varín pôvodným vlastníkom C-KN parcely č.
145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2, C-KN parcely číslo 147 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 91 m2, CKN parcely č. 148 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 57 m2, C-KN parcely č. 149/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2
v katastrálnom území Varín p. Ivete Michálkovej, rodenej Cvachovej, nar. 11. 6. 1960
a manželovi Ing. Jánovi Michálkovi, nar. 1. 9. 1953, trvale bytom Hviezdoslavova
556, 013 03 Varín v sume 250,– Sk/m2
- odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Varín pôvodným vlastníkom C-KN parcely č.
145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2, C-KN parcely č. 147 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 91 m2, CKN parcely č. 148 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 57 m2, C-KN parcely č. 149/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2
v katastrálnom území Varín p. Ivete Michálkovej, rod. Cvachovej nar. 11. 6. 1960
a manželovi Ing. Jánovi Michálkovi, nar. 1. 9. 1953, trvale bytom Hviezdoslavova
556, 013 03 Varín v sume 236 Sk/m2
- návrat k rozprave o zámene spoluvlastníckeho podielu 7/40 v C-KN parcely číslo
120/2 – zastavaná plocha o výmere 300 m2 vo vlastníctve Amálie Franekovej, rod.
Harvančíkovej, nar. 7. 6. 1931, trvale bytom Hviezdoslavova 456, Varín za pozemok
vo vlastníctve Obce Varín C-KN parcely č. 126/3 záhrada o výmere 108 m2 p.
Jozefovi Franekovi, nar. 11. 11. 1924 a manželke Amálii Franekovej, rod.
Harvančíkovej (pôvodní vlastníci), pričom rozdiel v ploche bude odpredaný v sume
300,– Sk/m2.
Berie na vedomie:
- žiadosť p. Ivety Michálkovej, rod. Cvachovej o odpredaj obecnej parcely C-KN
parcely č. 145, 147, 148, 149 a jej ústne odôvodnenie na zasadnutí obecného
zastupiteľstva,
- žiadosť p. Anny Paňákovej, rod. Akantisovej, nar. 14. 4. 1925, bytom J. Fándlyho
2192/29, 010 01 Žilina zastúpenej p. Milanom Akantisom s manželkom Magdalénou
Akantisovou o prevod pozemku parcely č. 3342/6 vo vlastníctve obce (novovytvorená
parcela v zmysle geometrického plánu č. 167/08 overenou správou katastra v Žiline
dňa 12. 2. 2008 spracovaným firmou Geometra Žilina, s. r. o. z pôvodnej parcely č.
3342/1 na Ulici P. O. Hviezdoslava),
- stanovisko Ing. Mileny Košturiakovej a neprítomného manžela Prof. Ing. Jána
Košturiaka, PhD. K zvoleniu za členov komisie životného prostredia a verejného
poriadku
- správu likvidačnej komisie pre vyradený majetok obce Varín odsúhlasený obecným
zastupiteľstvom na základe uznesenia č. 9/2008 zo dňa 7. 2. 2008
- upresnenie typu prevádzky k žiadosti p. Ladislava Zvaríka – Zámočníctvo, Limbová
19, 010 07 Žilina o vydanie rozhodnutia o umiestnení prevádzky v budove súpisného
čísla 1054 na pozemku parcely č. 48/6 a 48/7,
- správu o znovuotvorení prevádzky Predajňa Mäso-údenny, Jozef Dávidík, Ulica A.
Trizuliaka,
- správu starostu obce a vedúcej Miestneho kultúrneho strediska p. K. Schmidtovej
o nutnosti zakúpenia technického zariadenia na snímanie zvuku z filmovej kópie pre
kino Kriváň Varín,
- žiadosť p. Juraja Janošeka o určenie a označenia parkovacieho miesta pre osoby
s telesným postihnutím pri obecnom úrade alebo pri zdravotnom stredisku,
- informáciu poslanca Ing. V. Štefánika na sťažnosti občanov o zabezpečenie zvýšenej
kontroly počas diskoték na ihrisku,
- správu riaditeľa Správy ciest žilinského samosprávneho kraja (ďalej len SC ŽSK) Ing.
Milana Puchoňa o pripravenosti stavieb v správe SC ŽSK v obci Varín, ako aj
-

k umiestneniu dodatkovej tabule „Zákaz parkovania na chodníku“ na Martinčekovej
ulici,
- správu Ing. M. Mihála – Proma, s. r. o. o stave prípravy Priemyselného parku Varín,
- správu zástupcu starostu o plánovanom výrube stromov v majetku Žilinského
samosprávneho kraja na Železničnej ulici ohrozujúce občanov, premávku na ceste
a majetok obce,
- požiadavku poslankyne p. Zaparaníkovej na úpravu dvora v areáli materskej školy pre
deti,
- informáciu poslanca p. Bukovinského na veľké znečistenie okolia Varínky a Váhu
(Vodné dielo Žilina a v úseku horárne po železný most na Starohradskej ulici),
- správu hlavného kontrolóra obce p. Rovňana o neplatičoch za komunálny odpad a
o výškach nedoplatkoch,
- správu starostu obce o pripravovanom projekte na rekonštrukciu Základnej školy
s materskou školou Ondreja Štefku vo výške cca 42. mil. Sk, o prípravných prácach na
novom cintoríne v lokalite pri ihrisku, o stave výkupu pozemkov na Záhumní, 1. časť,
o plánovanom projekte rekonštrukcie hasičskej zbrojnice financovaného z eurofondov,
o príprave, podrobnostiach a termíne podania žiadosti na rekonštrukciu miestnych
komunikácií financovaných z eurofondov v náväznosti na schválený rozpočet obce pre
rok 2008,
- požiadavku poslanca Ing. V. Štefánika na predloženie projektu rekonštrukcie
a rozšírenia mosta cez rieku Varínka a presmerovanie cesty na ulicu A. Trizuliaka na
12-te riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
- požiadavku poslanca Ing. V. Štefánika na predloženie dispozičného a priestorového
riešenia priemyselného parku na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ukladá:
- písomne požiadať firmu Monys, s. r. o. o predloženie položkového rozpočtu
prestavanosti v roku 2007, plánovaných prácach pre rok 2008 a písomné stanovisko
k predpokladanému termínu otvorenia a sprístupnenia chaty Fatranka pre verejnosť,
- písomne požiadať p. Ladislava Zvaríka o doloženie stanoviska RÚVZ v Žiline
(hygiena) k zriadeniu prevádzky zámočníctvo
- pre zabezpečenie čistoty v obci: zmapovať nelegálne skládky vrátane identifikácie
parciel, na ktorých sa nachádzajú, zorganizovať stretnutie s občanmi obce s témou
„Čistota obce“,
- zvolať do 14 dní mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na opätovné
prerokovanie zámeny spoluvlastníckeho podielu 7/40 v C-KN parcely číslo 120/2 –
zastavaná plocha o výmere 300 m2 vo vlastníctve p. Amálie Franekovej, rod.
Harvančíkovej, nar. 7. 6. 1031, trvale bytom Hviezdoslavova 456, Varín za pozemok
vo vlastníctve obce C-KN parcely číslo 126/3 a stanovenie kúpnej ceny pre rozdiel
v ploche pozemkov,
- požiadať riaditeľa Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja Ing. Milana Puchoňa
o predloženie projektu rekonštrukcie a rozšírenia mosta cez rieku Varínka, štúdie
výstavba kruhového objazdu na Námestí svätého Floriána a presmerovanie cesty 3.
triedy Varín – Nezbudská Lúčka cez Ulicu A. Trizuljaka na rekonštruovaný most na
12te riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
- požiadať firmu Proma, s. r. o. o predloženie štúdie dispozičného riešenia
a priestorového usporiadania priemyselného parku na nasledujúce riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
11. apríla – pri príležitosti Dňa narcisov Základná organizácia Únie žien vo Varíne sa 8. krát
zapojila do dobrovoľnej zbierky „Žltý narcis“. Zbierku každoročne organizuje Liga proti

rakovine. Dobrovoľníci vyzbierali celkom 15 430,– Sk. Do zbierky sa zapojili aj žiaci
základnej školy.
12. apríla - Miestne kultúrne stredisko a Miestny odbor Matice slovenskej zorganizovali pri
príležitosti historického výstupu štúrovcov na hrad Devín autobusový zájazd do Bratislavy
spojený s výstupom na Devín, návštevou Bratislavského hradu a hrobu prvého prezidenta
Slovenského štátu Dr. Jozefa Tisa na Martinskom cintoríne.
19. apríla – uskutočnil sa pútnický autobusový zájazd do Svätyne Božieho milosrdenstva
v poľskom Krakove. V programe púte bolo zahrnuté aj požehnanie slovenskej kaplnky, ktorej
vybudovanie schválila v roku 2005 Konferencia biskupov Slovenska. Požehnanie vykonal
košický pomocný biskup Stanislav Stolárik a pútnikov tiež oboznámil s históriou jej vzniku.
20. apríla – sa uskutočnila schôdza varínskych záhradkárov.
23. apríla – o 16-tej hodine sa v zasadačke obecného úradu uskutočnilo mimoriadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Na základe geometrického plánu č. 925/04, vypracovaného Ing. Róbertom Pilarčíkom
Geoplány, schváleného správou katastra v Žiline dňa 13. 7. 2004 a geometrického plánu č.
1317/07, vypracovaného Ing. Vladimírom Hrivíkom Geomer, schváleného správou katastra
v Žiline dňa 15. 8. 2007 zámenu spoluvlastníckeho podielu 7/40 v CKN parcely číslo 120/2 –
zastavaná plocha o výmere 300 m2 vo vlastníctve Amálie Franekovej, rod. Harvančíkovej,
nar. 7. 6. 1931, trvale bytom Hviezdoslavova 456, Varín za pozemok vo vlastníctve Obce
Varín CKN parcely číslo 126/3 záhrada o výmere 108 m2 pričom rozdiel v ploche bude
odpredaný v sume 120 Sk/m2,
Neschvaľuje:
Na základe geometrického plánu č. 925/04, vypracovaného Ing. Róbertom Pilarčíkom
Geoplány, schváleného správou katastra v Žiline dňa 13. 7. 2004 a geometrického plánu č.
1317/07, vypracovaného Ing. Vladimírom Hrivíkom Geomer, schváleného správou katastra
v Žiline dňa 15. 8. 2007 zámenu spoluvlastníckeho podielu 7/40 v CKN parc. č. 120/2 –
zastavaná plocha o výmere 300 m2 vo vlastníctve Amálie Franekovej, rod. Harvančíkovej,
nar. 7. 6. 1931, trvale bytom Hviezdoslavova 456, Varín za pozemok vo vlastníctve Obce
Varín CKN parcely číslo 126/3 záhrada o výmere 108 m2 pričom rozdiel v ploche bude
odpredaný v sume 100 Sk/m2.
30. apríl – sa uskutočnilo tradičné stavanie májov po obci, pred základnou školou, na námestí
a pri farskom kostole.
Máj
4. mája – sa na Námestí svätého Floriána konala slávnostná svätá omša so začiatkom o 10.3o
hodine pri príležitosti spomienky na svätého Floriána – patróna hasičov.
10. mája – „Najlacnejší výlet do Afriky“ zorganizovalo Centrum voľného času vo Varíne.
Výlet bol určený pre deti s rodičmi – zájazd do ZOO Dvúr Králové v Českej republike.
11. mája – pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek sa na Námestí svätého Floriána
o 16.00 hodine uskutočnil slávnostný program venovaný všetkým mamám. O kultúrny zážitok
sa spevom, tancom a recitáciami postarali deti zo základnej a materskej školy.
16. mája – sa konal 1.školský majáles, ktorý organizovala Základná škola s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne so začiatkom o 18.30 hod. v sále Miestneho kultúrneho strediska vo
Varíne.
18. mája – konali sa farské hody. V popoludňajších hodinách sa na námestí uskutočnil
kultúrny program, v ktorom vystúpili mažoretky tanečnej skupiny Trend z Prievidze
a mandolínový súbor Žiarinka z Nesluše.
21. mája – Miestne kultúrne stredisko Varín zorganizovalo pre občanov Varín autobusový
zájazd do Jablonky.

24. mája – uskutočnil sa pútnický zájazd do benediktínskeho arciopátstva Pannonhalma
(Maďarsko), ktorého dejiny sú bezprostredne spojené s dejinami Nitrianskej diecézy.
V programe bola zahrnutá prehliadka arciopátstva, svätá omša a návšteva kláštorných vínnych
pivníc.
25. mája – na námestí sa konalo hudobné popoludnie. Vystúpila hudobno-spevácka skupina –
ľudová muzika Juraja Jánošíka. Predstavenie sa uskutočnilo o 16.00 hodine.
30. mája - Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa uskutočnil školský program:
- škôlkari a žiaci prvého stupňa mali pripravené zábavné hry a súťaže v Autokempingu Varín,
ktoré pripravilo Centrum voľného času. Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili Prechádzky
rozprávkovým lesom, ktorú zabezpečilo eRko so svojím zástupcom Martinom bokom.
Popoludní o 14.00 hod. v kine Kriváň premietala animovaná filmová rozprávka Pán Včielka.
30. mája – Materská škola vo Varíne zorganizovala pre deti a ich rodinných príslušníkov
výlet do zoologickej záhrady Zlín – Lešná.
30. mája – v miestnej kinosále sa uskutočnila verejná schôdza občanov Varín na tému
„Čistota obce“ so začiatkom o 19.00 hodine.
V úvode schôdze starosta obce Ing. Karol Strásky vysvetlil platný zákon č. 223/2001 Zbierky
zákona o odpadoch a všeobecne záväzné nariadenie obce týkajúce sa taktiež produkcie,
separácie a likvidácie odpadov v obci.
Zástupca starostu obce prezentoval foto materiál, ktorý poukazoval na nelegálne skládky
v rámci obce a najčastejšie chyby občanov pri nakladaní s odpadmi, nedôslednosť občanov
pri domácich stavebných prácach, ako aj nepovolené zábery verejných priestranstiev.
Nasledovala diskusia.
- p. Matušek – ostro kritizoval prezentovaný foto-materiál, ktorý podľa jeho názoru
nezodpovedal skutočnosti,
- Prof. Ing. Košturiak, PhD. – poďakoval vedeniu obce za zorganizovanie stretnutia
s deťmi základnej školy a občanmi Varína, za prípravu kvalitného foto materiálu,
poukázal na to, že je dôležité hlavne vlastným pričinením pomôcť zveľadeniu obce.
Vyzval k lepšej informovanosti občanov o možnostiach nakladania s odpadom,
o možnosti uloženia odpadu v priestore ihriska do separovaných veľkoobjemových
kontajnerov. Navrhol, aby podmety k zabezpečeniu čistoty v obci boli iniciované od
vedenia obce,
- Ing. Štefánik – poukázal, že niektorí občania nie sú informovaní o možnostiach
likvidácie odpadu, hlavne čo sa týka stavebného odpadu, M. Rendek – vyjadril veľkú
nespokojnosť so stavom okolia hlavne na Ulici kpt. Pfliegla, poukázal na prebytočné
štrky po kanalizácii. Navrhol vybudovať zábrany a závory na zamedzenie vstupu do
rizikových častí Varína s tým, že budú uzamknuté a kľúče budú vlastniť len obec,
majitelia, prípadne zainteresované organizácie (napr. Železnice Slovenskej republiky).
Zároveň ponúkol bezplatne sadenice na výsadbu stromovej aleje pozdĺž tejto ulice pre
zamedzenie vstupu na priľahlé pozemky,
- veľkoobjemového odpadu a prebytočných výkopov,
- p. Holúbková – poukázala na to, že vo Varíne chýba viac odpadkových košov pre
náhodných okoloidúcich a turistov. Zároveň podotkla, že veľmi dlho trvá samotné
vyprázdňovanie košov pokiaľ sú plné, v obci je malá pružnosť pri odstraňovaní
nahromadeného odpadu napríklad pri čistení potoka, cintorína,
- p. Cvacho – upozornil na otvorený kanál z Farskej ulice,
- p. Verčík – zdôraznil, že ochrana životného prostredia je hlavne v nás občanoch, lebo
ináč tu podľa súčasného trendu „zhnijeme“,
- p. Akantis – vyslovil názor a presvedčenie, že akékoľvek porušovanie zákona
o odpadoch a znečisťovanie okolia Varíne je nutné finančne sankcionovať

s maximálnymi pokutami. Pokiaľ niektorí občania nepocítia tvrdý finančný postih,
naďalej budú porušovať zákon,
- p. Janoušek – opýtal sa, či v súčasnosti ešte platí zákon s povinnosťou majiteľa starať
sa o svoj pozemok vrátane kosenia trávy. Poukázal na to, že schátralé kontajnery –
búdy na Ulici kpt. Pfliegla sú po stavbe kanalizácie. Zároveň sa opýtal, ako funguje
ČOV vo Vápenke, keď v súčasnosti nepreteká obcou potok, do ktorého bola zaústená,
- p. Porubčanský – navrhol, či nie je možné namontovať infrakamery do lokalít ku
kontajnerom na lepšiu identifikáciu občanov, ktorí zneužívajú tieto kontajnery pre iný
účel, ako je určené (lokalita Koňhora, pod Horárňou),
- p. Rovňan – priblížil občanom možné finančné pokuty za porušovanie zákona,
- p. Franek – zdôraznil, že je nutné lepšiť osvetu občanov o nakladaní s odpadmi
a o možnosti ich uloženia. Poukázal, že „odpad produkuje odpad“. Navrhol zriadiť
verejnú nástenku pre nespratníkov a opakovať takéto stretnutie a osvetu s občanmi
Varína a žiakmi základnej školy. Vyzdvihol mimoriadny význam iniciátora pri
organizovaní akcií s cieľom zabezpečiť vyčistenie verejných priestranstiev v obci, a to
konkrétne na vlastnom príklade v lokalite Koňhora, kde si občania zorganizovali
brigádu a vyčistili celé okolie Koňhory. Zároveň vyzval obec na možnosť iniciatívy
pri organizovaní brigád na vyčistenie verejných priestranstiev.
Starosta obce a zástupca starostu obce v prvom rade poukázali, že predložený foto-materiál
nie je adresný, má len poukázať na tvoriace sa nelegálne skládky v okolí Varína a časté chyby
občanov pri nakladaní s odpadmi, znečisťovaní verejných priestranstiev a dočasných záberov
verejných plôch. Zároveň sa snažili všetkým občanom odpovedať na ich otázky
a pripomienky a zaviazali sa, že všetky podnetné návrhy zapracujú do programu zabezpečenia
čistoty a zveľadenia obce.
Jún
1.júna – konalo sa 1. sv. prijímanie detí z Varína a Krasňan so začiatkom o 10.30 hodine vo
farskom kostole vo Varíne. Zároveň popoludní o 15.oo hodine sa na Námestí svätého Floriána
vo Varíne uskutočnilo kultúrne podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí – zábavný
program pre deti s kúzelníkom a rôznymi atrakciami.
5. júna – o 16.00 hodine sa v zasadačke obecného úradu konalo 11-te riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- všeobecno – záväzné nariadenie č. 3/2008 Povodňový plán záchranných
a zabezpečovacích prác obce Varín
- predsedu miestnej povodňovej komisie – starostu obce Ing. Karola Stráskeho
- podpredsedu miestnej povodňovej komisie – zástupcu starostu obce Ing. Jozefa
Kabatiera
- vedúceho technického štábu miestnej povodňovej komisie – p. Jána Kardoša
- veliteľa Obecného hasičského zboru – p. Jána Kardoša
- preventinára požiarnej ochrany obce – p. Jozefa Čepelu
- poplatok 30,– Sk/t za uloženie stavebnej sute a výkopovej zeminy, minimálne však
50,– Sk
- odpredaj majetku obce – nehnuteľnosti (Iná stavba) na Hrnčiarskej ulici, súpisné číslo
223 vedenej správou katastra Žilina v katastrálnom území Varín na liste vlastníctva č.
1 na parcele číslo 535 (85 m2) v cene 1000,– Sk/m2 pozemku a 200 000,– Sk/stavbu
p. Anne Buchtovej, Elektro AB, Krivánska 806/1, 013 03 Varín
- detailnejšie rozpracovanie územného plánu obce v časti Námestie sv. Floriána
z finančných prostriedkov získaných odpredajom nehnuteľnosti na Hrnčiarskej ulici č.
223

-

vypracovanie zmeny doplnku územného plánu obce pre nový cintorín v lokalite
Zátepličie,
na základe uznesenia OZ č. 3/2007 zo dňa 29. 3. 2007 a nových požiadaviek Správy
katastra nehnuteľností v Žiline odkúpenie a odpredaj pozemkov pre IBV Záhumnie, 1.
časť rodine Beniačovej (spoluvlastníci E-KN parcely číslo 2126 – orná pôda o výmere
16 902 m2 v katastrálnom území Varín vedenej Správou katastra v Žiline na liste
vlastníctva číslo 1877 a v pozemkovej knihe zapísaná vo vlastníctve číslo 998)
v zmysle návrhu kúpnej zmluvy nasledovne: na základe geometrického plánu č.
1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra
v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06, vypracovaného Ing.
Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 odkúpenie
spoluvlastníckych podielov od Jána Beniača v 18/40-inách, Anny Hrivovej v 4/40inách, Ing. Mariána Beniača v 5/40-inách, Rudolfa Beniača v 5/40-inách, Kataríny
Beniačovej v 2/40-inách a Pavla Beniača, nar. 22. 3. 1929 v 1/40-ine
v novovytvorených parcelách, t.j. diel 1 o výmere 2397 m2 z C-KN parcely číslo
2151/74, diel 2 o výmere 2221 m2 z C-KN parcely číslo 2151/75, diel 3 o výmere
2442 m2 z C-KN parcely číslo 2151/76, v C-KN parcely číslo 2151/76, v C-KN
parcely číslo 2151/217 – orná pôda o výmere 308 m2 všetky v katastrálnom území
Varín v kúpnej cene 400 Sk za m2, v C-KN parcely číslo 2151/98 – orná pôda
o výmere 477 m2 a v C-KN parcely číslo 2151/203 – orná pôda o výmere 427 m2
všetky v katastrálnom území Varín v kúpnej cene 250 Sk za m2. Na základe
geometrického plánu č. 1843/05 vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného
správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa
28. 3. 2006 odpredaj Rudolfovi Beniačovi, nar. 23. 8. 1985, trvale bytom Kamence
700/11, 013 03 Varín v celosti C-KN parcely číslo 2151/137 – orná pôda o výmere
426 m2 a C-KN parcely číslo 2151/136 – orná pôda o výmere 285 m2 v katastrálnom
území Varín v sume 500 Sk za m2. Na základe geometrického plánu č. 1843/05
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa
29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 279/06, vypracovaného Ing. Milanom
Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 odpredaj Ing.
Pavlovi Šťastnému a jeho manželke Bc. Adriane Šťastnej, rod. Beniačovej, trvale
bytom Chomutov, Václavská 4049 v celosti C-KN parcely číslo 2151/139 – orná pôda
o výmere 60 m2 a C-KN parcely číslo 2151/138 – orná pôda o výmere 739 m2
v katastrálnom území Varín v sume 500 Sk za m2. Na základe geometrického plánu č.
1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra
v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06, vypracovaného Ing.
Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 odpredaj
Ing. Mariánovi Beniačovi, nar. 25. 11. 1976 trvale bytom P. O. Hviezdoslava 809/46,
013 03 Varín spoluvlastnícky podiel 11/12-in v C-KN parcely číslo 2151/112 – orná
pôda o výmere 154 m2 a v C-KN parcely číslo 2151/111 – orná pôda o výmere 646 m2
v katastránom území Varín v sume 500 Sk za m2. Na základe geometrického plánu č.
1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra
v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06, vypracovaného Ing.
Milanom Kubáňom schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 odpredaj
MUDr. Jánovi Beniačovi, trvale bytom Hviezdoslavova 522, 013 03 Varín v celosti CKN parcely číslo 2151/153 – orná pôda o výmere 726 m2, C-KN parcely číslo
2151/151 – orná pôda o výmere 292 m2, C-KN parcely číslo 2151/152 – orná pôda
o výmere 429 m2 a C-KN parcely číslo 2151/154 – orná pôda o výmere 69 m2
v katastránom území Varín v sume 500 Sk za m2. Na základe geometrického plánu č.

1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra
v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06, vypracovaného Ing.
Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 odpredaj
MVDr. Petrovi Beniačovi, trvale bytom Sučany, Osloboditeľov 18 v celosti C-KN
parcely číslo 2151/114 – orná pôda o výmere 178 m2 a C-KN parcely číslo 2151/113 –
orná pôda o výmere 373 m2 a v C-KN parcely číslo 2151/128 – orná pôda o výmere
365 m2 všetky v katastrálnom území Varín v sume 500 Sk za m2. Na základe
geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č.
379/06, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra
v Žiline dňa 28. 3. 2006 odpredaj Ing. Pavlovi Beniačovi a jeho manelke Mariane rod.
Tomášikovej, trvale bytom Juraja Jánošíka 866/8, 013 03 Varín spoluvlastnícky podiel
11/12-in v C-KN parcely číslo 2151/127 – orná pôda o výmere 159 m2 a v C-KN
parcely číslo 2151/126 – orná pôda o výmere 639 m2 v katastrálnom území Varín
v sume 500 Sk za m2. Na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného
Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005
a geometrického plánu č. 379/06, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3. 2006 odpredaj Anne Hrivovej, trvale
bytom Varín 289, 013 03 Varín svoj spoluvlastnícky podiel 7/8-in v C-KN parcely
číslo 2151/194 – orná pôda o výmere 235 m2 v katastrálnom území Varín v sume 500
Sk za m2.
- zriadenie jedného parkovacieho miesta pre osoby telesne postihnuté na parkovisku pri
obecnom úrade,
- plán hlavného kontrolóra obce pre 2. polrok 2008,
- odpredaj majetku obce – nákladné skriňové vozidlo Praga V3S v sume 100 tis. Sk,
- finančnú pôžičku obce 100 tis. Sk pre obecný podnik služieb na nákup motorového
vozidla na obdobie max. 4 roky.
Berie na vedomie:
- v rámci kontroly plnenia uznesení informáciu starostu obce o zaradení lokality pod
starým mlynom do obytnej zóny vo veci žiadosti p.Zvaríka na zriadenie prevádzky.
- v rámci kontroly plnenia uznesení o trvaní úlohy písomne požiadať Správu ciest ŽSK,
Ing. Milan Puchoň – riaditeľ o predloženie projektu rekonštrukcie a rozšírenia mosta
cez rieku Varínka, štúdie výstavba kruhového objazdu na Námestí svätého Floriána a
presmerovanie cesty III.tr. Varín – Nezbudská Lúčka cez ulicu Alexandra Trizuliaka
na rekonštruovaný most na 12-te riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
- v rámci kontroly plnenia uznesení rozpočtovú uzávierku investícií na chate
„FATRANKA“ za rok 2007, súpis plánovaných prác pre rok 2008 a správu nájomcu
f.MONYS s.r.o. o predpokladanom otvorení chaty pre verejnosť v mesiaci júl 2008,
- správu o stave priemyselného parku v lokalite za Vápenkou a o stretnutí so zástupcami
f.PROMA s.r.o. na konci júna,
- zápisnicu z verejnej schôdze občanov Varína s témou „Čistota obce“, správu starostu
obce o spôsobe a možnostiach likvidácie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu v obci, pridelenie ulíc obce jednotlivým poslancom (príloha
uznesenia č.1) a ďalšie kroky obce v zabezpečení čistoty v obci,
- správu stavebnej komisie vo veci sťažnosti p.Zuzany Salátovej,
- list p.Rudolfa Piovarčiho k výstavbe obecného cintorínu – pohrebiska,
- žiadosť p.Rudolfa Kubíka o odkúpenie pozemku,
- žiadosť Ing.Jána Bugáňa o odkúpenie pozemku,
- na základe výsledkov správy komplexnej inšpekcie Základnej školy s materskou
školou O. Štefku vo Varíne list riaditeľky CVČ a informáciu predsedu rady školy

o nutnosti uvoľnenia súčasných priestorov kancelárie riaditeľa Centra voľného času
v Materskej škole vo Varíne a o potrebe zriadenia náhradných priestorov,
- správu poslanca Karola Boku o stave nefunkčných rozvodov káblovej TV v blízkosti
rodinného domu súpisné číslo 657 a stĺpa na pozemku Zuzany Brežnej a o požiadavke
majiteľa na demontáž stĺpa vrátane nefunkčných rozvodov,
- požiadavku poslankyne Janky Zaparaníkovej na zriadenie spomaľovacích retardérov
pri škole a osadenie zrkadla na križovatke ulíc Hrnčiarska a Májová pre zlepšenie
prehľadnosti križovatky,
- informáciu starostu obce o plánovanom zriadení spomaľovacích retardérov v rámci
rekonštrukcie cesty A. Bernoláka s využitím Eurofondov,
- informáciu poslanca Metoda Bukovinského o diere v zábradlí mosta cez Varínku,
požiadavku na zriadenia info tabúľ v obci, návrh na odstránenie kríkov v lokalite pod
farou popri Varínke ako mieste častej likvidácie odpadov občanmi, Informáciu
poslanca Mariána Androviča o potrebe zriadenia WC v suteréne viacúčelovej budovy
pre dychovkárov, návrh na zriadenie 1 (jedného) parkovacieho miesta pre osoby
telesne postihnuté a parkovisku pri obecnom úrade,
- informáciu poslanca Ing. Vladimíra Štefánika o prameni FÉLIX v lokalite Pod
Jedľovinou, upozornenie na nevyhovujúci stav cesty III.tr. na ul.Farská pri charitnom
dome, doporučenie na zriadenie spomaľovacích retardérov na ul.O.Mezsároša, návrh
na spracovanie typového projektu krýpt na starom cintoríne, požiadavku na
predloženie stanoviska obce k výstavbe IBV v časti Koňhora v zmysle schváleného
územného plánu a jej možnosti a návrh na zaradenie TV stanice LUX do káblovej TV
obce,
- opätovnú požiadavku neprítomného poslanca Juraja Kurnocíka (podal poslanec Ing.
Jozef Kabatier) na zdravie a život ohrozujúcu a oplotením nezabezpečenú stavbu na
pozemku Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín v časti Koňhora.
Ukladá:
- písomne osloviť prenajímateľa chaty „FATRANKA“ f.MONYS s.r.o. o doplnenie
finančného rozsahu plánovaných prác - položkového rozpočtu pre rok 2008 k
vzájomnému odsúhlaseniu a zároveň potvrdiť akceptáciu termínu otvorenia chaty pre
verejnosť,
- požiadať f. PROMA s.r.o. o stretnutie s predstaviteľmi obce a s poslancami a
o predloženie štúdie dispozičného riešenia a priestorového usporiadania
priemyselného parku,
- pre zabezpečenie čistoty v obci: Vyzvať majiteľov nehnuteľností ohľadom čistoty
v obci písomne informovať všetkých občanov obce o podmienkach rekonštrukčných a
udržiavacích
prác na cintoríne a o spôsobe likvidácie odpadov na cintoríne spracovať harmonogram
spoločného dobrovoľného čistenia ulíc občanmi obce min 2x ročne zorganizovať verejnú
schôdzu s občanmi obce a žiakmi ZŠ s témou „Čistota obce“ a s hodnotením pozitívnych
stránok,
- osloviť architektov a urobiť prieskum trhu na riešenie urbanistickej štúdie upresnenia
územného plánu obce v časti Námestie sv. Floriána,
- písomne odpovedať na list p.Rudolfa Piovarčiho,
- písomne odpovedať p.Rudolfovi Kubíkovi na žiadosť o odkúpenie pozemku, uvedená
žiadosť bude prerokovaná na nasledujúcom riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva,
- písomne odpovedať Ing.Jánovi Bugáňovi na žiadosť o odkúpenie pozemku, uvedená
žiadosť bude prerokovaná na nasledujúcom riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva,

spracovať finančný rozbor nákladov na uvedenie budovy CVČ do čiastočného
užívania,
- písomne vyzvať správcu káblovej televízie v obci TES Slovakia s.r.o. o demontáž
nefunkčných rozvodov a stĺpa pri rodinnom dome súp.č.657,
- spracovať typový návrh spomaľovacieho retardéra vrátane ich vzdialeností pre
navrhovanú rýchlosť 20 km/hod a 40 km/hod,
- písomne vyzvať realizačnú firmu na opravu info tabule na Námestí svätého Floriána,
- preveriť možnosť výrubu kríkov s majiteľom pozemku v lokalite medzi Varínkou
a Priemyselnou ulicou ako miesta častej likvidácie odpadov,
- písomne vyzvať správu ciest Žilinského samosprávneho kraja k oprave zábradlia na
moste cez Varínku na ceste III.tr.,
- preveriť technické možnosti zriadenia WC v suteréne viacúčelovej budovy
a predpokladané finančné náklady,
- zabezpečiť spracovanie chemického rozboru vody prameňu FÉLIX v lokalite Pod
Jedľovinou,
- spracovať návrh typového projektu krýpt na starom cintoríne,
- zorganizovať stretnutie so zástupcami Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín
za účelom výstavby IBV Koňhora a predložiť správu na nasledujúce riadne zasadnutie
OZ,
- písomne osloviť firmu TES Slovakia s.r.o. o možnosti zaradenia TV stanice LUX do
káblovej televízie obce,
- opätovne písomne vyzvať Urbársku obec, pozemkové spoločenstvo Varín
o odstránenie zdravia a životu ohrozujúcej stavby v časti Koňhora a jej dočasné
zabezpečenie oplotením
proti nežiaducemu vstupu hlavne detí.
8. júna – „Úsmev, prosím“ Hudobno - zábavný program s pesničkami v netradičnej úprave,
úsmevnými scénkami, imitáciami známych osobností sa uskutočnil v miestnej kinosále. V
progame účinkoval imitátor Števo Hruštinec.
11. júna – uskutočnil sa autobusový zájazd do Jablonky.
15. júna – na námestí sa konal program žiakov Základnej školy s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne pod názvom „Kamera D“.
22. júna – v rámci kultúrneho leta sa konal Koncert Varínskeho speváckeho zboru a tanečné
vystúpenie detí z CVČ Varín so začiatkom o 16.oo hodine.
26. júna – uskutočnilo sa mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.00 hodine.
Obecné zastupiteľstvo ruší:
- bod z uznesenia č. 11/2008 zo dňa 5. 6. 2008 – odkúpenie a odpredaj pozemkov pre IBV
Záhumnie, 1. časť rodine Beniačovej (spoluvlastníci E-KN parcely číslo 2126 – orná pôda
o výmere 16 902 m2 v katastrálnom území Varín vedenej Správou katastra v Žiline na liste
vlastníctva číslo 1877 a v pozemkovej knihe zapísaná vo vlastníctve číslo 998) v zmysle
návrhu kúpnej zmluvy nasledovne:
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006 odkúpenie spoluvlastníckych podielov od Jána Beniača v 18/40-inách, Anny Hrivovej
v 4/40-inách, Ing. Mariána Beniača v 5/40-inách, Rudolfa Beniača v 5/40-inách, Ing. Pavla
Beniača v 5/40-inách, Kataríny Beniačovej v 2/40-inách a Pavla Beniača, nar. 22. 3. 1929
v 1/40-ine v novovytvorených parcelách, t.j. diel 1 o výmere 2397 m2 z C-KN parc. č.
2151/74, diel 2 o výmere 2221 m2 z C-KN parc. č. 2151/76, v C-KN parc. č. 2151/217 – orná
pôda o výmere 308 m2 všetky v katastrálnom území Varín v kúpnej cene 400 Sk za m2, v C-

KN parc. č. 2151/203 – orná pôda o výmere 427 m2 všetky v katastrálnom území Varín
v kúpnej cene 350 Sk za m2,
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dˇan 28. 3.
2006 odpredaj Ing. Pavlovi Šťastnému a jeho manželke Bc. Adriane Šťastnej rod. Beniačovej,
trvale bytom Chomutov, Václavská 4049 v celosti C-KN parc. číslo 2151/139 – orná pôda
o výmere 60 m2 a C-KN parc. číslo 2151/138 – orná pôda o výmere 739 m2 v katastrálnom
území Varín v sume 500,– Sk za m2.
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006 odpredaj Ing. Mariánovi Beniačovi, nar. 25. 11. 1976, trvale bytom P. O. Hviezdoslava
809/46, 013 03 Varín spoluvlastnícky podiel 11ú12-in v C-KN parcely číslo 2151/112 – orná
pôda o výmere 154 m2 a v C-KN parcely číslo 2151/111 – orná pôda o výmere 646 m2
v katastrálnom území Varín v sume 500,– Sk za m2.
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006 odpredaj MUDr. Jánovi Beniačovi, trvale bytom Hviezdoslavova 522, 013 03 Varín
v celosti C-KN parcely číslo 2151/153 – orná pôda o výmere 726 m2, C-KN parcely číslo
2151/151 – orná pôda o výmere 292 m2, C-KN parcely číslo 2151/152 – orná pôda o výmere
429 m2 a C-KN parcely číslo 2151/154 – orná pôda o výmere 69 m2 v katastrálnom území
Varín v sume 500,– Sk za m2.
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006 odpredaj MVDr. Petrovi Beniačovi, trvale bytom Sučany, Osloboditeľov 18 v celosti CKN parcely číslo 2151/114 – orná pôda o výmere 179 m2 a spoluvlastnícky podiel 11/12-in v
C-KN parcely číslo 2151/113 – orná pôda o výmere 373 m2 a v C-KN parcely číslo 2151/128
– orná pôda o výmere 365 m2 všetky v katastrálnom území Varín v sume 500,– Sk za m2.
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006odpredaj Ing. Pavlovi Beniačovi a jeho manželke Mariane, rod. Tomášikovej, trvale
bytom Juraja Jánošíka 866/8, 013 03 Varín spoluvlastnícky podiel 11/12-in v C-KN parcely
číslo 2151/127 – orná pôda o výmere 159 m2 a v C-KN parcely číslo 2151/126 – orná pôda
o výmere 639 m2 v katastrálnom území Varín v sume 500,– Sk za m2.
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006 odpredaj Anne Hrivovej, trvale bytom Varín 289, 013 03 Varín spoluvlastnícky podiel
7/8-in v C-KN parcely číslo 2151/194 – orná pôda o výmere 235 m2 v katastrálnom území
Varín v sume 500,– Sk za m2.
Schvaľuje:
- záverečný účet obce Varín za rok 2007,
- na základe uznesenia obecného zastupiteľstvo č. 3/2007 zo dňa 29. 3. 2007 a nových
požiadaviek Správy katastra nehnuteľností v Žiline odkúpenie a odpredaj pozemkov pre IBV
Záhumnie, 1. časť rodine Beniačovej (spoluvlastníci E-KN parcely číslo 2126 – orná pôda
o výmere 16 187m2 v katastrálnom území Varín vedenej Správou katastra v Žiline na liste

vlastníctva číslo 1877 a v pozemkovej knihe je zapísaná vo vl. Č. 998) v zmysle notárskej
zápisnice a kúpnej zmluvy nasledovne:
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006 odkúpenie spoluvlastníckych podielov od Anny Hrivovej v 4/40-inách, Ing. Mariána
Beniača v 5/40-inách, Rudolfa Beniača v 5/40-inách, Ing. Pavla Beniača v 5/40-inách,
Kataríny Franekovej rod. Beniačovej v 2/40-inách, Kataríny Franekovej rod. Beniačovej
v 2/40-inách a Pavla Beniača, nar. 22. 3. 1929 v 1/40-ine, spolu 22ú40-in v novovytvorených
parcelách, t. j. v dieli 1 o výmere 2397 m2 z C-KN parcely číslo 2151/74 (na prevádzaný
spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 1318,35 m2), v dieli 2 o výmere 2221 m2 z C-KN
parcely číslo 2151/75 (na prevádzaný spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 1221,55 m2),
v dieli 3 o výmere 2442 m2 z C-KN parcely číslo 2151/98 – orná pôda o výmere 477 m2 (na
prevádzaný spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 262,35 m2) a v C-KN parcely číslo
2151/203 – orná pôda o výmere 427 m2 (na prevádzaný spoluvlastnícky podiel pripadá
výmera 234,85 m2) a v C-KN parcely číslo 2151ú217 – orná pôda o výmere 308 m2 (na
prevádzaný spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 169,40 m2) všetky v katastrálnom území
Varín v cene 80% z celkovej výmery 8272 m2 v kúpnej cene 400,– Sk za m2 a 20% z celkovej
výmery 8272 m2 v kúpnej cene 350,– Sk za m2, t. j. kúpna cena je stanovená celkom sumou
1 774 344,– Sk.
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006 odpredaj Rudolfovi Beniačovi, nar. 23. 8. 1095 a jeho manželke Ivane Beniačovej rod.
Kavecnej, trvale bytom Kamence 700/11, 013 03 Varín v celosti C-KN parcely číslo
2151/137 - orná pôda o výmere 426 m2 a C-KN parcely číslo 2151/136 – orná pôda o výmere
285 m2 v katastrálnom území Varín v sume 500,– Sk za m2,
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006 odpredaj Ing. Mariánovi Beniačovi a jeho manželke Márii, rodenej Tarabovej, trvale
bytom P. O. Hviezdoslava 809/47, 013 03 Varín v celosti C-KN parcely číslo 2151/139 - orná
pôda o výmere 60 m2 a C-KN parcely číslo 2151/138 – orná pôda o výmere 739 m2
v katastrálnom území Varín v sume 500,– Sk za m2,
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006 odpredaj Ing. Mariánovi Beniačovi a jeho manželke Márii rodenej Tarabovej, trvale
bytom P. O. Hviezdoslava 809/47, 013 03 Varín spoluvlastnícky podiel 11/12-in v C-KN
parcely číslo 2151/112 - orná pôda o výmere 154 m2 a C-KN parcely číslo 2151/111 – orná
pôda o výmere 646 m2 v katastrálnom území Varín v sume 500,– Sk za m2,
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,
vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006 odpredaj Ing. Pavlovi Beniačovi a jeho manželke Ing. Mariane rodenej Tomašikovej,
trvale bytom Juraja Jánošíka 866/8, 013 03 Varín spoluvlastnícky podiel 11ú12-in v C-KN
parcely číslo 2151/127 - orná pôda o výmere 159 m2 a C-KN parcely číslo 2151/126 – orná
pôda o výmere 639 m2 v katastrálnom území Varín v sume 500,– Sk za m2,
- na základe geometrického plánu č. 1843/05, vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 29. 12. 2005 a geometrického plánu č. 379/06,

vypracovaného Ing. Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28. 3.
2006 odpredaj Jozefovi Hrivovi, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 569/38, 013 03 Varín svoj
spoluvlastnícky podiel 7/8-in v C-KN parcely číslo 2151/194 - orná pôda o výmere 235 m2
v katastrálnom území Varín v sume 500,– Sk za m2,
- odpredaj majetku obce pozemku, na ktorom sú postavené stavby bez súpisného čísla
parcelné číslo 524 (23 m2) na Hrnčiarskej ulici vedený správou katastra Žilina v katastrálnom
území Varín na liste vlastníctve č. 1 v cene 1000,– Sk/m2 pozemku p. Anne Buchtovej,
Elektro AB, Krivánska 806/1, 013 03 Varín,
- sobotu ako sobášny deň v sobášnej miestnosti Námestie svätého Floriána 131/4.
Berie na vedomie:
- správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Varín k 31. 12. 2007,
- správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Varín za rok 2007,
- výročnú správu Obce Varín za rok 2007.
29. júna – na Námestí svätého Floriána vo Varíne sa uskutočnila Prehliadka dychových
súborov, spojená s koncertným vystúpením dychových hudieb Strečnianka a Varínčanka.
Začiatok podujatia bol o 16.oo hodine.
Júl
5. júla – sa uskutočnil vo Varíne nultý ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce
Varín. Zúčastnilo sa ho osem mužstiev. Zápasy boli vyrovnané. Varínske mužstvo sa dostalo
až do finále, kde však prehralo s Belou 4:2.
18. júla – sa o 19.oo hodine na Námestí svätého Floriána uskutočnila oslava výročia
Zvrchovanosti Slovenskej republiky.
23. júla - sa uskutočnil autobusový zájazd pre deti, rodičov, starých rodičov do Zoologickej
záhrady v Bojniciach.
24. júla – sa uskutočnilo 12.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal
starosta obce Ing. Karol Strásky zastupiteľstvo so začiatkom o 16.00 hod. v zasadačke
Obecného úradu vo Varíne.
August
6. augusta – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo autobusový zájazd do
Výchylovky.
15. augusta - o 16,oo hodine sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
v zasadačke obecného úradu. Jedným z bodov rokovania bolo v zmysle zákona Slovenskej
národnej rady č.369/1990 Zbierky o obecnom zriadení návrh a schválenie VZN č.4/2008 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovnovzdelávacích zariadení.
Komentár k hlasovaniam:
- Hlasovanie za návrh poslanca Ing. Vladimíra Štefánika o výške príspevku pre ŠKD
ponechať v sume 150 Sk/mesiac a žiaka, pričom výška príspevku sa upraví v budúcom
roku podľa skutočných nákladov za prevádzku ŠKD.
- Hlasovanie za návrh poslankyne Ľudmily Porubčanskej – výška príspevku pre ŠKD
bude 200 Sk/mesiac a žiaka.
- Hlasovanie za návrh poslanca Juraja Kurnocíka – výška príspevku pre ŠKD bude 250
Sk/mesiac a žiaka, čo približne predstavuje náklady na prevádzku ŠKD.
- Hlasovanie za návrh starostu obce Ing. Karola Stráskeho – výška príspevku pre ŠKD
bude 200 Sk/mesiac a žiaka, pričom navýšenie pôvodnej sumy bude použité na nákup
vybavenia a pomôcok pre ŠKD.

Hlasovanie za schválenie výšky príspevku pre Centrum voľného času (ďalej len CVČ)
v sume 10 Sk/mesiac a jeden záujmový krúžok pre osoby do 23 rokov a v sume 20
Sk/mesiac a jeden záujmový krúžok pre osoby nad 23 rokov.
- Hlasovanie za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovnovzdelávacích zariadení so schválenými úpravami.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- návrh starostu obce Ing. Karola Stráskeho na výšku príspevku pre ŠKD v sume 200
Sk/mesiac a žiaka (6,64 €/mesiac a žiaka), pričom navýšenie pôvodnej sumy bude
použité na nákup vybavenia a pomôcok pre ŠKD,
- výšku príspevku pre CVČ v sume 10 Sk/mesiac a jeden záujmový krúžok (0,33
€/mesiac a jeden záujmový krúžok) pre osoby do 23 rokov a v sume 20 Sk/mesiac
a jeden záujmový krúžok (0,66 €/mesiac a jeden záujmový krúžok) pre osoby nad 23
rokov,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení so schválenými
úpravami.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
- návrh poslanca Ing. Vladimíra Štefánika ponechať výšku príspevku pre ŠKD v sume
150 Sk/mesiaca žiaka 4,98 eur na mesiac na žiaka, pričom výška príspevku sa upraví
v budúcom roku podľa skutočných nákladov za prevádzku ŠKD,
- návrh poslankyne p. Ľudmily Porubčanskej na výšku príspevku pre ŠKD v sume 200
Sk/mesiac a žiaka 6,64 eur za mesiac na žiaka,
- návrh poslanca p. Juraja Kurnocíka na výšku príspevku pre ŠKD v sume 250
Sk/mesiac a žiaka 8,30 eur za mesiac na žiaka.
-

September
20. septembra - od 10.00 hod. sa na Námestí sv. Floriána konal štvrtý dožinkový a
remeselnícky jarmok spojený s predvádzaním remesiel a výstavou ovocia a zeleniny.
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa uskutočnila výstava rastlín, ovocia a zeleniny, ktoré
obyvatelia Varína vypestovali vo svojich záhradách. Celú akciu zastrešovala Základná
organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Varín, ktorej členovia poukazovali svoje
najväčšie skvosty. Jarmok však bol aj o remeslách, ukážky z tejto činnosti tiež nemohli
chýbať. Bolo možné vidieť rôzne perníky, košíky či čipku. Svoje obdivuhodné umenie
predviedli Veronika a Jozef Šulekovci, ktorí predávali výrobky z prútia. Takisto, priamo na
námestí predviedli aj ich výrobu. Ako sa vyrába paličkovaná čipka prišla ukázať Mária
Hnídková – vedúca Klubu paličkovanej čipky v Žiline. Počas jarmoku sa mohli návštevníci
občerstviť teplým vareným gulášom a vypočuť si dychovú hudbu Varínčanka. Popoludní
vystúpila Akordeonika z Bojníc.
21. septembra – o 10.30 hod. sa vo farskom kostole vo Varíne slúžila svätá omša –
poďakovanie za tohtoročnú úrodu. Popoludní o 16.oo hodine na Námestí svätého Floriána
vystúpili mažoretky Trend z Prievidze.
21. septembra – bol požiar v Pizzerii Stanka na Martinčekovej ulici.
21. septembra – o 10.30 hod. sa vo farskom kostole vo Varíne slúžila svätá omša –
poďakovanie za tohtoročnú úrodu. Popoludní o 16.oo hodine na Námestí svätého Floriána
vystúpili mažoretky Trend z Prievidze.
25. septembra – sa o 16.oo hodine konalo trináste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
vo Varín v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program 13.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,

overovateľov zápisnice: Ing. Marián Androvič, p. Karol Boka,
vybudovanie predĺženia vodovodu na ulici Koňhorská v dĺžke 147,0 m v lokalite
Varín-Koňhora,
- starostovi obce rokovať s Ing. Cáderovou vo veci nájmu pozemku pod chodníkom na
ulici A. Bernoláka potvrdený listom vlastníctva v cene 1,-- Sk/m2 do vysporiadania
pozemkov pod miestnymi komunikáciami v rámci zákona Slovenskej republiky,
- smernicu k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Varín č.4/2008 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích
zariadení na posudzovanie žiadostí o zníženie alebo odpustenie príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov školského klubu detí (ŠKD) a centra voľného času (CVČ),
- zmenu rozpočtu obce pre rok 2008,
- na základe geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006 odpredaj spoluvlastníckeho
podielu 11/12-in v C-KN parcely číslo 2151/141 - orná pôda o výmere 634 m2 (na
uvedený spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 581,16 m2) a v C-KN parcely číslo
2151/142 - orná pôda o výmere 161 m2 (na uvedený spoluvlastnícky podiel pripadá
výmera 147,58 m2), obidve v katastrálnom území Varín Ing. Antonovi Vojtekovi, nar.
09.06.1978 a jeho manželke Ing. Márii Vojtekovej rod. Andrejdesovej, nar.10.12.1979
v sume 900,-- Sk za m2 v lokalite IBV Záhumnie,
- starostovi obce rokovať vo veci vypovedania nájomnej zmluvy pre chatu
FATRANKA s nájomcom – firmou MONYS s.r.o. z dôvodu porušovania nájomnej
zmluvy,
- prípravu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre IBV Varín-Koňhora,
- na základe geometrického plánu č.517/08, vypracovaného Ing. Vladimírom Hrivíkom
-GEOMER, schváleného správou katastra v Žiline dňa 9.4.2008 odpredaj časti
pozemku vo vlastníctve obce parc.č.1552 o výmere 226,0 m2 p.Rudolfovi Kubíkovi v
sume 400,- Sk/m2 v lokalite spojnica ul.Starohradská a ul.Pltnícka,
- zriadenie 1,5 m širokej prístupovej uličky k pozemkom pri zdravotnom stredisku
z ulice M.R.Štefánika,
- zmenu pracovnej doby v predajni Irena Šimlíková – SEMKO,
- na základe žiadosti odpustenie splátky nájmu za 3.kvartál p. Ľubomíre Gabrielovej.
Neschvaľuje:
- zrušenie bodu 4. v časti I. Schvaľuje uznesenia OZ č.3/2006 zo dňa 23.2.2006 vo veci
odpredaja časti pozemku vo vlastníctve obce C-KN parc.č.3342/5 o výmere 233 m2 za
cenu určenú v tajnom hlasovaní 305,-- Sk/m2 p. Ladislavovi Paučinovi s manželkou.
Berie na vedomie:
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce o rokovaní so zástupcami
Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín vo veci IBV Varín- Koňhora,
predpokladané finančné náklady na vybudovanie kompletných inžinierskych sietí
vrátane komunikácie (bez ochranných opatrení SPP a.s.), písomné stanovisko
Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín vo veci odpredaja pozemkov pod
prístupovú komunikáciu a uznesenie z valného zhromaždenia členov Urbárskej obce,
pozemkové spoločenstvo Varín konaného dňa 13.4.2008 o 13,00 hod.,
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu zástupcu starostu obce k žiadosti p.Rudolfa
Kubíka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo 1552 v lokalite
spojnica ulíc Starohradská a Pltnícka,
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce a podrobný komentár k
1.zmene rozpočtu obce pre rok 2008 (zabezpečenie dostavby CVČ a jeho uvedenie do
užívania),
-

-

-

-

-
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-

v rámci kontroly plnenia uznesení správu zástupcu starostu obce vo veci odstránenia
nelegálnej skládky stavebného odpadu na pozemku vo vlastníctve Urbárskej obce,
pozemkové spoločenstvo Varín, parcelné číslo 3069/6 v lokalite Varín-Koňhora. Obec
podala písomný podnet na Obvodný úrad ŽP v Žiline v zmysle zákona č.223/2001
Zbierky zákona o odpadoch,
v rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce o doplnených podkladoch
firmy EKODEMOLÁCIE – SK s.r.o. k žiadosti o vyjadrenie k podnikateľskému
zámeru (prevádzkový poriadok, súhlas krajského úradu ŽP v Žiline na zhodnocovanie
odpadov mobilným zariadením - drviacou jednotkou) ako aj o chýbajúcom a obecným
zastupiteľstvom požadovanom stanovisku RÚVZ v Žiline k uvedenému typu
prevádzky z pohľadu dlhodobosti prevádzky, prašnosti a hlučnosti,
v rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce o príprave zákona, ktorý má
riešiť vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami (z rokovania ZMOS-u
s vládou),
v rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce o aktuálnom stave
majetkového vysporiadania domov na Hrnčiarskej ulici a o prebiehajúcom dedičskom
konaní. Po ukončení dedičského konania vstúpi obec do rokovania s vlastníkom
nehnuteľnosti,
v rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce o momentálnom stave
stavebného povolenia rozšírenia vodovodu v časti Varín-Koňhora, o stanovisku
SEVAK-u k zaradeniu predĺženia vodovodu do investičného programu pre rok 2008
na základe žiadosti obce, o rokovaní s majiteľmi pozemkov a ich ochote podieľať sa
na spolufinancovaní výstavby vodovodu,
v rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce o vytýčení podzemných
existujúcich inžinierskych sietí na ulici Železničná ako aj o plánovanom stretnutí so
zástupcami SEVAK-u vo veci upresnenia napojenia občanov na verejnú kanalizáciu,
v rámci kontroly plnenia uznesení správu hlavného kontrolóra obce o zverejnení
oznamu o zabezpečení volieb prísediacich Okresného súdu Žilina,
v rámci kontroly plnenia uznesení správu zástupcu starostu obce o stave predloženia
cenovej ponuky rekonštrukcie a zaizolovania rozvodov chladu v Dome smútku na
cintoríne,
návrh zmluvy o dielo s firmou EURODOTÁCIE, agentúrou zabezpečujúcou
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre stavbu “Prístavba, nadstavba
a stavebné úpravy objektu HZ, súp.č.1015, Varín“,
žiadosť o vysporiadanie pozemku p. Ladislava Paučina s manželkou ako aj jeho
nesúhlas s obecným zastupiteľstvom schválenou cenou 305,-- Sk/m2 v uznesení
č.3/2006 zo dňa 23.2.2006,
stanovisko a vysvetlenie Ing. Evy Cáderovej k predloženému návrhu kúpnej zmluvy
na odpredaj pozemkov v jej vlastníctve pod komunikáciou na ulici Antona Bernoláka,
žiadosť o sfunkčnenie miestneho potoka pre potreby občanov podpísanú občanmi
Varína (105 podpisov),
žiadosť p. Jána Cvachu o trvale vyriešenie prístupu na záhradu,
žiadosť f.MONYS s.r.o. o schválenie otváracích hodín pre prevádzku chaty
FATRANKA,
oznámenie firmy ROCKER-ZJK s.r.o. o zrušení prevádzky na ulici J. Martinčeka
č.116 a otvorení novej prevádzky na ulici M. R. Štefánika č.451 od 1.9.2008,
oznámenie o zmene majiteľa predajne POTRAVINY-DROGÉRIA, Námestie sv.
Floriána č.348,
žiadosť Irena Šimlíková – SEMKO o zmenu pracovnej doby,
žiadosť p. Ľubomíry Gabrielovej o odpustenie splátky nájmu za 3.kvartál,

žiadosť p. Dušana Kubalu o záväzné stanovisko obce o plánovanom zaradení lokality
Záhumnie II. v blízkosti predajne automobilových súčiastok a doplnkov AZ-CAR
ohraničenú plánovanou komunikáciou II/583, cestou III.tr. do Varína a ochranným
pásmom VTL plynu.
Ukladá:
- opätovne písomne osloviť realizačnú firmu o predloženie cenovej ponuky
rekonštrukcie a zaizolovania rozvodov chladu v Dome smútku na cintoríne,
- po ukončení dedičského konania vstúpiť do rokovania s vlastníkom nehnuteľnosti na
Hrnčiarskej ulici,
- predložiť do najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva finančnú správu
riaditeľky ZOS o stave navýšenia platov zamestnancov ZOS,
- zvolať verejnú schôdzu s občanmi Varína na základe žiadosti občanov o sfunkčnenie
miestneho potoka,
- písomne požiadať p. Dušana Kubalu o podrobnejšiu špecifikáciu a upresnenie
investičného zámeru.
30. septembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovala zájazd do Divadla
Andreja Bagara v Nitre na operetu Gejzu Dusíka Modrá ruža. V operete odzneli známe piesne
- Tak nekonečne krásna, Tá modrá ruža, Ružičky červené, Keď harmonika tíško znie...
-

Október
15. októbra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do
Jablonky.
17. októbra – sa o 19tej hodine v miestnej kinosále uskutočnila verejná schôdza občanov
Varín s témou „Varínsky potok“.
V úvode verejnej schôdze na tému „Varínsky potok“ privítal starosta obce Ing.Karol Strásky
všetkých prítomných. Následne oboznámil všetkých zúčastnených o dôvodoch zvolania
verejnej schôdze a o požiadavke občanov potvrdenú vlastnoručnými podpismi (106 podpisov)
o sfunkčnenie miestneho potoka. Starosta obce vysvetlil snahu obce v minulosti využiť
„Nórske fondy“ na obnovu miestneho potoka. Vysvetlil občanom, že je spracovaný
kompletný projekt obnovy miestneho potoka, kde rekonštrukcia koryta sa týka hlavne úseku v
časti Koňhora, v úseku vo Varíne sa uvažuje len s úpravou a vyspravením existujúceho
koryta. Projekt potoka je pre občanov Varína verejne prístupný a je k nahliadnutiu v úradné
hodiny na obecnom úrade. Predpokladaný finančný náklad rekonštrukcie predstavuje cca 22,0
mil. Sk. Nakoľko nie je miestny potok evidovaný na liste vlastníctva obce, žiadosti
o pridelenie financií nebolo vyhovené. Zároveň starosta obce vysvetlil občanom, že obec
Varín nie je schopná finančne zabezpečiť obnovu potoka z vlastných zdrojov, nakoľko sa
jedná o finančne veľmi náročný projekt. Poukázal aj na v súčasnosti prebiehajúce hlavné
aktivity obce čo sa týka jej rozvoja (IBV Záhumnie – infraštruktúra, výstavba nového
cintorína, rekonštrukcia základnej školy – projekt z eurofondov a spolufinancovanie obce,
projekt separácie odpadu – eurofondy a spolufinancovanie obce) a na nutnosť ich finančného
zabezpečenia. Ďalej starosta obce oboznámil občanov s písomným nesúhlasným stanoviskom
majiteľov nehnuteľností so znovuobnovou miestneho potoka, s jeho prípadným trasovaním
popod nehnuteľností v ich vlastníctve. Podľa ich písomného vyjadrenia dochádza k
znehodnocovaniu nehnuteľností vlhkosťou, v horšom prípade sadaním konštrukcií vplyvom
podmáčania základov netesnosťou betónových konštrukcií na odvod vody (viď
fotodokumentácia). Zároveň starosta obce podotkol, že pre uvedené nehnuteľnosti nie je
evidovaná ťarcha na liste vlastníctva čo sa týka miestneho potoka. Zástupca starostu Ing.Jozef
Kabatier prezentoval fotodokumentáciu súčasného stavu potoka, stav koryta napájacieho
zdroja zo Želehosti a jeho priame zaústenie do Varínky, stav poklesu koryta rieky Varínky za
posledné roky, hydrologické pomery v trase potoka. Pán Anton Cvacho vysvetlil históriu

potoka, jeho využitie v minulosti a navrhoval zrealizovať priehradku v hornej časti potoka,
ktorá by zásobovala vodou potok. Alternatívne navrhol požiadať správcu toku Varínky o
navýšenie dna rieky na pôvodnú úroveň a zabezpečenie prítoku zo Želehosti. Do diskusie sa
zapojili viacerí občania Varína, ktorí poukazovali na to, že potok tu existoval dlhú dobu a
majitelia si boli vedomí tejto skutočnosti pri kúpe nehnuteľností. Pán Androvič vyslovil
názor, že neobnovenie potoka má za následok zvyšovanie prašnosti v lokalite čo môže viesť
aj k zhoršenému zdravotnému stavu občanov. Starosta obce predložil alternatívne riešenie
využiť koryto potoka na pokládku dažďovej kanalizácie so štrkovým obsypom a tým by sa
vyriešilo odvodnenie ulice Hrnčiarska ako aj odvod dažďových vôd. Zároveň by sa aj
rozšírila celá ulica o šírku potoka. V súčasnosti je už v určitých úsekoch potok prekrytý
cestnými panelmi. Opätovne však vzniká problém s trasou potoka popod nehnuteľnosti za
Námestím sv. Floriána. Starosta obce predložil koncepciu presmerovania dažďovej
kanalizácie v rámci rekonštrukcie cesty III.tr. Varín – Nezbudská Lúčka do vyústenia
dažďovej kanalizácie v spodnej časti ul. A. Trizuliaka a následne jej zaústením do Varínky. V
závere verejnej schôdze dal starosta obce hlasovať: za ponechanie a obnovu potoka – za bolo
26 prítomných za vybudovanie dažďovej kanalizácie v koryte potoka, jeho zasypanie
s plánovaným rozšírením cesty – za bolo 10 prítomných S výsledkom hlasovania bude
oboznámené obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí a téma „Varínsky potok“
bude jedným s bodov programu.
21. októbra – 14-ročná žiačka spolu so svojou kamarátkou prechádzala cez železničnú trať,
zachytil ju vlak. Spôsobil jej ťažké zrazenia, z ktorých sa bude liečiť približne pol roka.
23. októbra – pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším sa v Miestnom kultúrnom
stredisku vo Varíne uskutočnil kultúrny program pre dôchodcov, ktorí zabezpečili deti zo
základnej a materskej školy.
November
3. – 6. novembra – sa konal plavecký výcvik žiakov tretích ročníkov základnej školy
v bazéne Základnej školy Martinská v Žiline.
Počas štyroch dní sa žiaci naučili plávať a oboznámili sa s viacerými plaveckými štýlmi
a technikami.
9. novembra – v miestnej kinosále sa uskutočnilo predstavenie svetoznámej komédie od J. B.
Moliéra pod názvom „Lakomec“, s ktorou sa predstavili študenti Gymnázia svätého Františka
z Assisi v Žiline.
10. novembra – v Základnej škole vo Varíne získal platnosť nový školský zákon – program
ISCED 1, ktorý umožňuje vyučovanie prvákov v blokoch.
Prváci takto preniknú v rámci výuky Regionálnych tradícií do tajov niektorých starých
remesiel, ručné práce starých materí, tradícia výroby vianočných ozdôb a medovníkov.
19. novembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo zájazd do Jablonky.
24. novembra – konala sa oslava narodením Varínčanov, ktorí sa dožili 70, 80 a 90-tich
rokov. Starosta obce všetkým poďakoval za to, čo robia dlhé roky pre svoje rodiny, obec
a celú spoločnosť a do ďalších rokov im poprial pevné zdravie, duševnú pohodu, pokoj
a radosť do života.
25. novembra – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa už tradične uskutočnilo vítanie
16 najmenších spoluobčanov.
27. novembra – konalo sa 14te riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, o 16.00
hodine v zasadačke Obecného úradu Varín. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- dofinancovanie originálnych kompetencií vyplývajúcich zo zákona 245/2008 Z. z. –
školský zákon a prípravy stravy pre Zariadenie opatrovateľskej služby Varín (ZOS),
- účelovú dotáciu školskej jedálne vo výške 250 000,– Sk určenej na nákup zariadenia
a vybavenia školskej jedálne,

rekonštrukciu chladenia v dome smútku na cintoríne vo výške 51 658,– Sk v zmysle
cenovej ponuky Chladenie – Štefan Podkopčan, ktorú je nutné zapracovať do rozpočtu
obce pre rok 2009,
- investičný zámer firmy Pefastav, s.r.o. – p. Dušan Kubala v lokalite ohraničenej
rekonštruovanou cestou II/583 Žilina – Terchová, ochranným pásmom VTL
plynovodu a cestou III. triedy do Varína /lokalita pri sv. Antonkovi/,
- zmluvu u uzavretí budúcej nájomnej zmluvy medzi Obcou Varín a firmou Sevak, a. s.
pre predĺženie vodovodu na Koňhorskú ulicu v dĺžke 147 metrov,
- dodávku, osadenie a napojenie revíznych kanalizačných šácht na hlavnú kanalizačnú
sieť na Železničnej ulici vrátane výkopu pre revíznu šachtu,
- všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole vo Varíne,
- návrh zmeny článkov vo Všeobecne záväznom nariadení obce č. 10/2006 o poriadku
pre pohrebiská,
- integrovanú stratégiu rozvoja územia Mikroregiónu Terchovskej doliny pre prístup
Leader,
- doplnenie znaleckého posudku k navrhovanej cene za odpredaj pozemku pod
chodníkom na Bernolákovej ulici od vlastníka – Ing. Cáderová s manželom,
- odpredaj pozemku vo vlastníctve obce C-KN parc. č. 1018/49 – ostatné plochy
o výmere 483 m2 firme Anveza, s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina v sume 400 Sk za
m2 ,
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce (1/2) v C-KN parc. č. 454 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 71 m2 p. Jozefovi Jánošíkovi s manželkou Márikou, rod.
Benkovou, Farská č. 248/9, 013 03 Varín v sume 305 Sk za m2.
Neschvaľuje:
- odpredaj pozemku vo vlastníctve obce C-KN parc. č. 1018/49 – ostatné plochy
o výmere 483 m2 firme Anveza, s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina v sume 450 Sk za
m2 ,
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce (1/2) v C-KN parc. č. 454 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 71 m2 p. Jozefovi Jánošíkovi s manželkou Márikou, rod.
Benkovou, Farská č. 248/9, 013 03 Varín v sume 400 Sk za m2.
Ruší:
- Uznesenie č. 9/2008 v časti 1. Schvaľuje, bod 11. vo veci odpredaja časti obecného
pozemku od parc. č. 1035/1 p. Pavlovi Gáborovi podľa geometrického plánu (Ing.
Mária Koššuthová, 8. 6. 2007) v sume 100 Sk za m2.
Berie na vedomie:
- v rámci kontroly plnenia uznesení cenovú ponuku firmy Chladenie – Štefan
Podkopčan na rekonštrukciu chladenia v dome smútku na cintoríne vo výške 51 685
Sk,
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu p. Ľubora Panáčka, štatutára Zariadenia
opatrovateľskej služby vo veci stanovenia platov zamestnancov a úhrady platov
zamestnancov zo zdrojov VÚC,
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce o verejnej schôdzi občanov
Varína vo veci „Varínsky potok“ a predpokladanom finančnom objeme na
rekonštrukciu potoka,
- v rámci kontroly plnenia uznesení podrobnejšiu špecifikáciu a upresnenie investičného
zámeru firmy Pefastav, s.r.o. – p. Dušan Kubala v lokalite ohraničenej
rekonštruovanou cestou II/583 Žilina – Terchová, ochranným pásmom VTL
plynovodu a cestou III. triedy do Varína (lokalita pri sv. Antonkovi),
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

žiadosť p. Jána Vojteka o zapracovanie do Všeobecne záväzného nariadenia obce č.
6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2009 zníženie poplatku za komunálny odpad,
pokiaľ sa osoba dlhodobo zdržiava mimo trvalého bydliska na území Slovenskej
republiky a predloží potvrdenie o úhrade poplatku za komunálny odpad v mieste
prechodného pobytu (jedná sa hlavne o príslušníkov armády SR) a pripomienku na
stav vzdušného vedenia káblovej televízie na Ulici Dr. Jozefa Tisu – káble sú príliš
nízko,
návrh zmluvy o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy medzi obcou Varín a Sevak-om,
a.s., ako správcu verejnej kanalizácie a záporné stanovisko k možnosti vybudovania
súbežnej zbernej kanalizácie v zelenom páse,
návrh zmeny článkov vo Všeobecne záväznom nariadení obce č. 10/2996 o poriadku
pre pohrebiská,
správu starostu obce k integrovanej stratégii rozvoja územia Mikroregiónu
Terchovskej doliny pre prístup Leader a požiadavku poslancov o dodatočné
predloženie tejto stratégie rozvoja v elektronickej podobe,
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny
rok 2009, postrehy a pripomienky poslancov pri organizácii sobotňajších brigád
v rámci programu „Čistota obce“,
žiadosť riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
o dofinancovanie originálnych kompetencií vyplývajúcich zo zákona 245/2008
Zbierky zákona – školský zákon a prípravy stravy pre Zariadenie opatrovateľskej
služby Varín,
žiadosť riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
o účelovú dotáciu školskej jedálne vo výške 250 000,– Sk určenej na nákup zariadenia
a vybavenia školskej jedálne,
návrh rozpočtu obce pre rok 2009 vrátane podrobného rozpisu kapitálových výdavkov,
písomnú odpoveď Ing. Evy Cáderovej vo veci odpredaja pozemku pod chodníkom na
Bernolákovej ulici,
žiadosť Slovenského červeného kríža o príspevok darcom krvi za obec Varín – zlatá
plaketa Ján Hošták 1952, Juraj Piatnica 1970, bronzová plaketa Mário Bobáň 1975,
oznámenie p. Dušana Šadibola o zmene nájomcu a otváracích hodín predajného
stánku v areáli základnej školy, ako aj správu riaditeľa Základnej ľkoly s materskou
školou Ondrja Štefku vo Varíne o vypovedaní nájomnej zmluvy z dôvodu jej
porušenia,
správu zástupcu starostu obce vo veci vypovedania nájomnej zmluvy firme Monys,
s.r.o. pre chatu Fatranka,
žiadosť firmy Anveza, s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce C-KN parcely číslo 1018/49 – ostatné plochy o výmere 483 m2,
žiadosť p. Jozefa Jánošíka s manželkou Máriou, rod. Benkovou, Farská 238, 013 03
Varín o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce v C-KN parcely číslo 454 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2 (jedná sa o prístupovú komunikáciu
k rodinnému domu v susedstve ZOS),
poďakovanie poslanca Ing. Mariána Androviča pracovníkom Obecného podniku
služieb za bezodkladné odhrnutie snehu na miestnych komunikáciách a návrh na
zverejnenie obmedzeného parkovania občanov na miestnych komunikáciách
v zimnom období vo verejnom rozhlase,

návrh poslanca Ing. Mariána Androviča na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva predložiť správu firmy Proma, s.r.o. o situácii s výkupom pozemkov
pod priemyselný park,
- návrh poslanca Ing. Vladimíra Štefánika na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva predložiť správu zástupcu správy ciest Žilinského samosprávneho kraja
o stave prípravných a projektových prác na moste cez Varínku v náväznosti na úpravu
Trizuliakovej ulice navrhovaný kruhový objazd pri obecnom úrade,
- návrh poslanca p. Juraja Kurnocíka na osadenie zvislého dopravného značenia –
tabule „Varín, časť Koňhora“ pred vstupom na Koňhoru v zmysle platnej vyhlášky,
ako aj zvislého dopravného značenia na zníženie rýchlosti,
- pripomienku poslanca Metoda Bukovinského vo veci sťažnosti občanov na
nedostatočný počet zubárov v obci a informáciu starostu obce, že počet zubárov závisí
od udelenia licencií, ktoré je plne v kompetencii VÚC,
- informáciu hlavného kontrolóra obce vo veci neúplnej žiadosti firmy Ascomp, s.r.o.
o umiestnenie videohier v prevádzke 1, Tip Sport, M. R. Štefánika 357, 013 03 Varín.
Ukladá:
- zvolať dňa 4. 12. 2008 o 19.00 hodine verejnú schôdzu občanov Varína k návrhu
rozpočtu obce pre rok 2009 a návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2009,
- poďakovať občanom Varína prostredníctvom obecných novín „Varínčan“ za účasť na
sobotňajších brigádach v rámci programu „Čistota obce“ a vyzvať občanov na ich
postrehy a pripomienky pri čistení obce,
- vyzvať občanov Varína prostredníctvom verejného rozhlasu na obmedzené parkovanie
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v zimnom období z dôvodu
zabezpečenia ich údržby,
- písomne vyzvať Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja na predloženie
písomnej správy o stave prípravných a projektových prác na moste cez Varínku
v náväznosti na úpravu Trizuliakovej ulice a navrhovaný kruhový objazd pri obecnom
úrade,
- písomne vyzvať firmu Proma, s.r.o. o predloženie písomnej správy o stave výkupu
pozemkov pod priemyselný par, resp. o účasť na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 15. 12. 2008,
- písomne požiadať správcu káblovej televízie v obci – firmu Tes Slovakia, s.r.o,
o opravu vzdušného vedenia káblovej televízie na Ulici Dr. Jozefa Tisu, resp.
o demontáž nefunkčných rozvodov postupne v rámci celej obce,
- písomne požiadať firmu Ascomp, s.r.o. o upresnenie počtu videohier v prevádzke 1,
Tip Sport, M. R. Štefánika 357, 013 03 Varín.
29. novembra – na Námestí svätého Floriána vo Varíne sa uskutočnil tradičný Ondrejský
jarmok. Jarmočníkov neodradilo ani chladné a daždivé počasie. V budove bývalej Jednoty
žiaci varínskej základnej školy vystavovali a predávali vlastnoručne vyrobené vianočné
ozdoby, pozdravy, medovníčky. Atmosféru spríjemňovala aj dychová hudba Varínčanka.
30. novembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne pripravilo zájazd do Divadla Andreja
Bagara v Nitre na operetu Gejzu Dusíka – Modrá ruľa. V operete odzneli známe piesne: Tak
nekonečne krásna, Tá modrá ruža, Ružičky červené, Keď harmonika tíško znie.
-

December

5. decembra – v telocvični základnej školy sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov,
ktorú zorganizovali žiaci 9-tych ročníkov.
6. decembra – na Námestí svätého Floriána sa uskutočnilo stretnutie detí s Mikulášom.
Program bol okrem rozdávania balíčkov so sladkosťami obohatený o rozsvietenie vianočné
stromčeka na námestí. Po stretnutí bola pre deti v miestnej kinosále pripravená kreslená
rozprávka Horton.
10. decembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do
Jablonky.
10. decembra – v miestnej knižnici sa o 16.30 hodine uskutočnila beseda so spisovateľkou
Helenou Bokovou. Autorka debutovala románom „Šťastie, vráť sa k nám“. Po úspechu
prvotiny jej vyšli ďalšie rovnako úspešné romány „Len hory nesklamú“, „Aj muži vedia
odpúšťať“ a „Veľké a malé tajomstvá“.
Po krátkom úvode spisovateľka porozprávala o písaní, ďalších nápadoch, prežitých
skúsenostiach, plánoch. Prečítala úryvok z najnovšieho románu „Veľké a malé tajomstvá“.
Spomenula, že jej cieľom je písať knihy o bežných ľuďoch, každodennom živote, skutočných
vzťahoch a problémoch v slovenských rodinách. Svojimi knihami chce osloviť aj mladú
generáciu prezentovaním reálnych životných príbehov. Touto návštevou sa pamätná kniha
obce obohatila o ďalší vzácny zápis.
15. decembra – o 16.00 hodine sa v zasadačke Obecného úradu vo Varíne uskutočnilo 15-te
riadne zasadanie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- V návrhu VZN č.6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 zmenu sadzby dane v §7, odst.1 časť
f)stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 2,000 €/m2,
- v návrhu VZN č.6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 zmenu sadzby poplatku v §30, odst.4
nasledovne: 0,0248 €/l odpadu pre 110l a 120l KUKA nádobu, 0,0165 €/l odpadu pre 240l
nádobu, 0,0124 €/l odpadu pre 1100l nádobu, sadzba za opotrebenie nádoby ostáva
nezmenená,
- v návrhu VZN č.6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 zníženie poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady o 60% žiakom a študentom SŠ alebo VŠ denného štúdia na základe
predloženia nasledovných dokladov súčasne: písomnej žiadosti, potvrdenia o návšteve školy,
potvrdenia o prechodnom pobyte v mieste školy mimo územia obce Varín okrem žiakov a
študentov končiacich ročníkov denného štúdia, kde bude poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady znížený o 60% len za školou potvrdené obdobie,
- všeobecno-záväzné nariadenie obce č.6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 so schválenými
zmenami a doplnkami,
- rozpočet obce pre rok 2009,
- navýšenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne o
232.000,- Sk,
- vedúcich kontrolných skupín a protipožiarnych hliadok obce v zmysle schváleného VZN
obce č.2/2008 Požiarny poriadok obce nasledovne: kontrolná skupina č.1 a protipožiarna
hliadka obce č.1 - p.Jozef Čepela, kontrolná skupina č.2 a protipožiarna hliadka obce č.2 p.Miroslav Turský,
- odmeny občanom Varína za bezpríspevkové darcovstvo krvi nasledovne: bronzová plaketa
prof. Jánskeho 1500,- Sk, zlatá plaketa prof. Jánskeho 4000,-Sk,

- inventarizačné komisie v zmysle rozpisu (príloha č.1 Uznesenia OZ č.15/2008 zo dňa
15.12.2008).
Neschvaľuje:
- v návrhu VZN č.6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 zníženie poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady o 80% pre občanov, ktorí sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú
mimo územia obce Varín,
- v návrhu VZN č.6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009 odpustenie poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady pre občanov, ktorí sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú mimo
územia obce Varín po predložení potvrdenia od zamestnávateľa.
Berie na vedomie:
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce o konaní a priebehu verejnej schôdze
občanov Varína k rozpočtu obce pre rok 2009,
- v rámci kontroly plnenia uznesení informáciu zástupcu starostu obce o poďakovaní
občanom Varína prostredníctvom obecných novín Varínčan za účasť na brigádach pri čistení
obce,
- v rámci kontroly plnenia uznesení informáciu o oboznámení občanov Varína s obmedzeným
parkovaním vozidiel na miestnych komunikáciách v zimnom období z dôvodu ich údržby,
- v rámci kontroly plnenia uznesení písomnú správu Správy ciest ŽSK o pripravenosti stavieb
v správe SC ŽSK v obci Varín,
- v rámci kontroly plnenia uznesení správu zástupcu firmy PROMA INVEST s.r.o.
o aktuálnom stave výkupu pozemkových nehnuteľností a aktuálnej obsadenosti
priemyselného parku Varín,
- v rámci kontroly plnenia uznesení informáciu prednostu obce p. Ľubora Panáčka
o písomnom vyzvaní správcu káblovej televízie v obci firmy TES-Slovakia s.r.o. o demontáž
nefunkčných rozvodov káblovej televízie,
- v rámci kontroly plnenia uznesení informáciu hlavného kontrolóra obce o písomnom
upresnení počtu videohier v prevádzke 1, Tip Sport, M. R. Štefánika 357, 013 03 Varín,
- správu starostu obce o aktuálnom stave separovaného zberu a zberu komunálneho odpadu v
obci ako aj v celom regióne Terchovská dolina, o plánovaných aktivitách obce v rámci
separovaného zberu a o podrobnej kalkulácii predpokladaných nákladov za separovaný zber v
roku 2009,
- správu starostu obce o zmenách v návrhu rozpočtu obce pre rok 2009 v bežných príjmoch,
návrh úspor v kapitálových výdavkoch na zníženie deficitu, informáciu o predpokladaných
výzvach v rámci eurofondov, ktoré boli zapracované do návrhu rozpočtu,
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu rozpočtu obce pre rok 2009 so
zapracovanými zmenami,
- požiadavku starostu obce o potrebe navýšenia rozpočtu Základnej školy s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne o 232.000,- Sk,
- správu zástupcu starostu obce o potrebe zriadenia kontrolných skupín v rámci schváleného
VZN obce č.2/2008 Požiarny poriadok obce pre zabezpečenie preventívnej ochrany pred
požiarmi,
- informáciu poslanca Mariána Androviča o zvýšenom výskyte miznutia poklopov v obci
hlavne na dažďovej kanalizácii v majetku obce,
- informáciu o znečistení okolia toku Varínky pri železničnom moste,
- pripomienku poslanca Metoda Bukovinského o prípadnom zriadení oddychovej zóny
a osadení lavičiek pod kamenným mostom v mieste súčasného výrubu v rámci
protipovodňovej ochrany,

- poďakovanie poslanca Štefana Nogu za umiestnenie a konečnú úpravu okolia pri sv.
Antonkovi pri vstupe do Varína.
Ukladá:
- písomne osloviť biskupský úrad o úpravu splátkového kalendára za odpredaj pozemku pre
cintorín v novej lokalite,
- na najbližšie zasadnutie OZ pozvať riaditeľku ZOS vo Varíne a predložiť správu o zdrojoch
a spôsobe financovania ZOS a zaradení zamestnancov do platobných tried,
- na 17-te zasadnutie OZ predložiť záverečnú správu riaditeľky MKS o kultúrnych akciách
v roku 2008, ich finančnom krytí a plánovaných kultúrnych akciách v roku 2009,
- písomne vyzvať správcu vodného toku Varínky o vyčistenia jej ochranného pásma
v lokalite pri železničnom moste.
18. decembra – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnil Vianočný koncert.
S vianočnými skladbami sa predstavili žiaci hudobných kurzov.
28. decembra – vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne sa konal Vianočný
koncert Varínskeho speváckeho zboru so začiatkom o 16.30 hodine. Okrem spevákov zo
zboru spríjemnili sviatok Svätej rodiny aj huslistky Gabika Janíčková a Klárka Čarná.
30. decembra – v zasadačke Obecného úradu vo Varíne sa uskutočnilo 16-te zasadanie
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce č.7/2008 o poriadku pre pohrebiská,
- zmenu rozpočtu obce pre rok 2008,
- plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2009 s doplňujúcim
Bodom.
Berie na vedomie:
- správu riaditeľky ZOS vo Varíne o činnosti, zdrojoch a spôsobe financovania ZOS a
zaradení zamestnancov do platobných tried,
- písomnú odpoveď od vlastníka pozemku Ing. Cáderová s manželom k doplneniu znaleckého
posudku k navrhovanej cene za odpredaj pozemku pod chodníkom na uici Antona Bernoláka.
Ukladá:
- spracovať orientačný prepočet plôch nevysporiadaných pozemkov pod miestnymi
komunikáciami v rámci celej obce,
- písomne odpovedať Ing. Cáderovej s manželom na list vo veci odpredaja pozemku pod
chodníkom na Bernolákovej ulici.
31. decembra – o 23.30 hodine sa už tradične na Námestí svätého Floriána začali oslavy
Nového roka spojené s oslavou výročia štátnosti.
Rozpočet obce za rok 2008
Rozpočtové hospodárenie obce:
Príjmy za rok 2008
70 669 000 Sk
Výdaje za rok 2008
62 818 000 Sk
Celkové hospodárenie obce za rok 2008
7 851 000 Sk
Príjmy obce za rok 2008 predstavujú sumu 64 183 tis. Sk + 6 486 tis. Sk (prebytok
hospodárenia z roku 2007), výdavky obce za rok 2008 predstavujú sumu 37 827 tis. Sk +
24 991 tis. Sk (výdavky Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
a Centra voľného času vo Varíne), spolu 62 818 tis. Sk.
Výsledok hospodárenia za rok 2008 pozostáva z celkových vlastných príjmov (60 428 315,06
Sk) – celkové vlastné výdavky (59 725 619,19 Sk). Hospodárenie obce = prebytok
702 695,87 Sk
Obec k 31. 12. 2008 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
56 175 tis. Sk

-

voči dodávateľov
záväzky z lízingu

561 tis. Sk
191 tis. Sk
Výstavba obce v roku 2008

-

dokončenie kanalizácie
Povrchová úprava kaplnky sv. Floriána
Obecný podnik služieb vo Varíne

Obecný podnik služieb bol založený v roku 2006. Hospodárenie v roku 2008 bolo
nasledovné:
- Vyprodukované tržby v eurách – 218 648,30
- Náklady v eurách – 238 166,40
- Hospodársky výsledok – 19 518,00 (strata)
Obecná matrika
Varín mal k 31.12.2008 - 3640 obyvateľov
z toho detí do 15 rokov - 693
prisťahovaní v roku 2008 - 76
odsťahovaní v roku 2008 - 31
Narodilo sa 44 detí:
Peter Repa
1. 1.
Simona Staňová
17. 1.
Nina Ľudmila Mravcová
31. 1.
Vanessa Mestická
7. 2.
Dávid Zelina
8. 2.
Tobias Lopušan
11. 2.
Matúš Trnka
12. 2.
Juraj Sopkuliak
18. 2.
Richard Machalík
27. 2.
Lukáš Cvacho
2. 3.
Juraj Tabaček
5. 3.
Filip Ťažký
18. 3.
Marko Gecelovský
28. 3.
Alex Samec
7. 4.
Lea Jakubčíková
20. 4.
Nina Rolková
18. 5.
Pavol Chabada
23. 5.
Sára Schmidtová
25. 5.
Lukáš Balcerčík
28. 5.
Barbora Mária Chovanová
30. 5.
Lea Hanuliaková
23. 6.
Marek Tomašov
27. 6.
Marek Staňo
29. 6.
Annamária Kapasná
30. 6.
Ema Mária Ševčíková
7. 7.
Adam Štadáni
15.7.
Mia Cavinato
21. 7.
Emanuel Luštek
31. 7.
Nela Kabatierová
9. 9.
Zuzana Kubalová
10. 9.
Rastislav Hošták
13. 9.

Stefanie Liptáková
Monika Samcová
Karol Rolko
Ella Koczúrová
Ema Bukovinská
Samuel Cigánik
Filip Póčik
Lenka Staníková
Rebeka Melová
Jozef Kopčan
Henrieta Hiníková
Vanessa Tichá
Jakub Žiak
Zomrelo 36 občanov:
Božena Zbyňovská
Miroslav Jozefčiak
Kristína Stráska
Antónia Panáčková
Anna Hadidová
Monika Cáderová
Martin Šlesár
Elena Ďugelová
Ján Rybár
Jozef Santa
Jozef Žák
Brigita Salátová
Mária Šepešová
Ján Novosad
Milan Pojezdala
Mária Solárová
Ing. Vladimír Fitoš
Agnesa Bohačiaková
Vladimír Bielik
Alojzia Andrisíková
Ján Pallo
Jozef Franek
Emília Hrivová
Marián Rybár
František Trojan
Pavel Cesnek
Miroslav Kapasný
Cecília Takáčová
Ing. Jaroslav Strásky
Viera Santová
Ľudmila Sušienková
Anton Staňo
Viliam Okruhlica
Anna Kubíková
Amália Podhorská
Adam Jánošík

30. 9.
1. 10.
4. 10.
10. 10.
29. 10.
1. 11.
20. 11.
21. 11.
24. 11.
28. 11.
7. 12.
7. 12.
8. 12.
* 22. 11. 1965
* 4. 1. 1965
* 28. 9. 1923
* 26. 10. 1923
* 11. 4. 1929
* 26. 3. 1970
* 8. 11. 1934
* 19. 2. 1967
* 4. 6. 1953
* 6. 3. 1947
* 28. 8. 1936
* 4. 8. 1932
* 31. 3. 1933
* 12. 2. 1921
* 6. 2. 1958
* 22. 9. 1931
* 10. 9. 1934
* 4. 1. 1925
* 24. 11. 1966
* 3. 5. 1929
* 19. 6. 1935
* 11. 11. 1924
* 12. 9. 1929
* 15. 6. 1968
* 10. 10. 1926
* 26. 6. 1921
* 12. 4. 1962
* 12. 7. 1929
* 30. 5. 1957
* 31. 10. 1944
* 31. 12. 1923
* 16. 8. 1960
* 9. 7. 1934
* 5. 11. 1926
* 15. 10. 1944
* 14. 8. 1953

† 7. 1. 2008
† 13. 1. 2008
† 17. 1. 2008
† 17. 1. 2008
† 22. 1. 2008
† 24. 1. 2008
† 29. 1. 2008
† 29. 1. 2008
† 19. 2. 2008
† 22. 2. 2008
† 3. 3. 2008
† 5. 3. 2008
† 20. 3. 2008
† 25. 3. 2008
† 30. 3. 2008
† 4. 4. 2008
† 9. 5. 2008
† 21. 5. 2008
† 22. 5. 2008
† 5. 6. 2008
† 18. 6. 2008
† 12. 7. 2008
† 25. 8. 2008
† 28. 9. 2008
† 18. 9. 2008
† 24. 9. 2008
† 2. 10. 2008
† 2. 10. 2008
† 12. 10. 2008
† 17. 10. 2008
† 10. 11. 2008
† 14. 11. 2008
† 14. 11. 2008
† 20. 11. 2008
† 21. 11. 2008
† 19. 12. 2008

Manželstvo uzatvorilo 43 párov:
Andrea Krupková a Jaroslav Kútnik
Mária Hanuliaková a Juraj Tomašov
Zdena Pallová a Ing. Slavomír Póčik
Ing. Zuzana Žiaková a Tibor Hanuliak
Zuzana Zemková a Anton Kořínek
Ľubica Sobolová a Pavol Chabada
Ing. Mária Lopušanová a Ing. Ľubomír Luštek
Lenka Remencová a Karol Rolko
Iveta Komačková a Pavol Zákopčan
Anna Cvečková a Vincent Zajac
Katarína Munková a Róbert Lopušan
Mária Koššová a Peter Androvič
Katarína Beniačová a Alojz Franek
Monika Vantuchová a Miroslav Stehlík
Mgr. Jana Cvachová a Ing. Martin Mikolaj
Martia Medzihradská a Ladislav Bohačiak
Mgr. Zuzana Stanková a Róbert Michaľák
Zuzana Brežná a Ján Janík
Mgr. Petra Tichá a Jaroslav Švec
Lýdia Bohačiaková a Vladimír Paňák
Karin Klejová a Marek Kvačkaj
Ing. Mária Boková a Andrej Ševčík
Beáta Hrenáková a Marek Zaťko
Mária Sušienkvá a Dušan Halúska
Elena Jánošíková a Tomáš Hurák
Ing. Katarína Chytčáková a Ing. Igor Krasula
MUDr. Barbora Nogová a MUDr. Vladimír Zoľák
Martina Hurtová a Silvester Tichý
Ing. Dana Blahušiaková a Ing. Michal Strásky
Lenka Holienková a Peter Tichák
Lucia Šugárová a Marek Ďurina
Katarína Nogová a Ing. Anton Androvič
Jana Zichová a Tomáš Cvacho
Eva Zahradníková a Ing. Marián Beniač
Lenka Nogová a Milan Vraňák
Dana Chabadová a Rudolf Štafen
Tatiana Ondrušová a Ing. Jozef Repáň
Ing. Renáta Talafová a Ing. Pavol Rybár
Jana Kramarová a Vladimír Kútnik
Alena Kubalová a Pavol Kubov
Zdenka Lučanová a Tomáš Štefánek
Zuzana Lojanová a Ing. Štefan Hreus
Erika Hájková a Michal Chovan
Demografické údaje:
Hustota a počet obyvateľov:
Národnostná štruktúra:
- slovenská
- maďarská
- česká

3640
3618
3
16

12. 1.
19. 1.
26. 1.
26. 1.
26. 1.
15. 3.
29. 3.
5. 4.
5. 4.
12. 4.
19. 4.
10. 5.
24. 5.
7. 6.
7. 6.
14. 6.
21. 6.
27. 6.
28. 6.
28. 6.
26. 7.
2. 8.
16. 8.
16. 8.
23. 8.
23. 8.
23. 8.
23. 8.
30. 8.
6. 9.
20. 9.
20. 9.
20. 9.
27. 9.
4. 10.
4. 10.
18. 10.
18. 10.
25. 10.
25. 10.
8. 11.
15. 11.
22. 11.

-

ruská
nemecká
nezistená

1
1
1

Ekonomické údaje obce:
Nezamestnanosť v obci: 5,25%
Nezamestnanosť v okrese 5,03%
Ponuka tovarov a služieb v obci v roku 2008
Jednota – Námestie svätého Floriána 130, vedúca p. Sidónia Bulejčíková so sortimentom:
potraviny a drogistický tovar
Jednota – Fatranská ulica, Kamence, vedúca p. A. Kuricová so sortimentom: potraviny
a drogéria
Koruna – Hrnčiarska ulica 206, zodpovedná vedúca Monika Chabadová, ponúka široký
sortiment potravinárskeho tovaru, mäsové, mliečne výrobky, cukrovinky, ovocie a zeleninu
Pekáreň Potravinka – Jozefa Martinčeka 48, majiteľ Ľuboslav Moravčík, ponúka široký
sortiment čerstvých pekárenských výrobkov, mäsové a mliečne výrobky, cukrovinky
Večierka - Martinčekova ulica, široký sortiment potravinárskeho tovaru + základné
hygienické potreby. Majiteľ: p. Púček
Potraviny/drogéria - Námestie sv. Floriána 348, majiteľka a zodp. Vedúca: p. Milena
Rosenbergová.
Mäso a údeniny – zodpovedný vedúci Jozef Dávidík, Ulica A. Trizuljaka
Atlanta – Jozefa Martinčeka 62, majiteľ Anton Kovalčík, ponúka mäso, údeniny a masové
výrobky
Ovocie a zelenina – Námestie svätého Floriána – majiteľ Ing. Remek, vedúca predajne Mária
Majerčíková, sortiment rôzne druhy ovocia, zeleniny, niektoré druhy trvanlivých potravín.
Zelokvet – Námestie svätého Floriána 38, majiteľ p. Roman Kováč, sortiment: rôzne druhy
ovocia, zeleniny, nealkoholických nápojov
Sudové víno - Zuzana Salátová – predaj sudového a značkového vína bez priamej
konzumácie, Hrnčiarska 230, Varín
Pedikúra a manikúra - Alena Androvičová, areál zdravotného strediska – Námestie svätého
Floriána 1002
Inštalprofing, s.r.o. - Martinčekova 35, Varín
Pedikúra – manikúra – nechtový dizajn – Jana Ďuríčková (masáž nôh a rúk, parafínový
zábal rúk, píling rúk a nôh), suterén zdravotného strediska, Námestie sv. Floriána 1002, Varín
Drogéria – kozmetika – doplnky, Námestie sv. Floriána 37, majiteľka: Janka Žideková, SNP
455, 013 05 Belá
Reštaurácia a pizzeria „U babky“ – Jozefa Martinčeka 128, majiteľ: Juraj Kurnocík,
ponuka: obedy a menu podľa jedálneho lístka s možnosťou akcií, rodinných či podnikových
osláv
Pizzeria Stanka – Martinčekova ulica 128, majiteľ: Stanislav Androvič, ponuka rôznych
druhov pizze, jedlá na objednávku, alkoholické a nealkoholické nápoje. Možnosť rodinných
osláv v reštaurácii
Boma – majiteľ: Ján Bobáň, Jozefa Martinčeka 113, ponúka reštauračné služby
Pohostinstvo Varínka – ponuka konzumácie alkoholických a nealkoholických nápojov
Mika bar – Farská ulica, majiteľ Anton Panáček, zodpovedná vedúca Miriama Panáčková –
Porubčanská, ponúka alkoholické a nealkoholické nápoje s posedením
POD LIPAMI - Miroslava Bieliková, ubytovací hostinec, Železničná 389, ponúka služby:
reštaurácia a ubytovanie v dvoj, troj- a päťposteľových izbách.
Reštaurácia a penzión Lystra – Martinčekova 108, Marianna Androvičová, Lysica 236,
ponúka reštauračné služby s možnosťou ubytovania

Kontakt – majiteľ Danihel Topitzer, Námestie svätého Floriána, sortiment – záhradkárske
potreby a pomôcky
Kvety Efekt – Námestie svätého Floriána 40, majiteľ Urmín Stanislav, zodpovedná vedúca
Andrea Vnuková, ponúka rôzne kytice, obrazy, darčeky, keramiku
Rozličný tovar + komisionálny predaj – Námestie svätého Floriána 39, majiteľka p.
Margita Talafová. Ponúka dennú tlač, školské a kancelárske potreby, drobný tovar, staršie
veci s možnosťou kúpy i predaja
Obuv Fatra - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Edita Bulejčíková so sortimentom
obuv a kožená galantéria
Kožušníctvo – Sama Chalupku 884, majiteľka Anna Bučeková, výroba, oprava a úprava
kožušinových výrobkov
Intos – Jozefa Martinčeka 65, majitelia Ing. Ján Papan a Peter Zicho, zodpovedná vedúca
Anna Zichová, ponúkaný sortiment: obuv, kožená galantéria, nábytok rôzneho druhu
Ľudová predajňa – majiteľ: Radoslav Bolček, Námestie svätého Floriána 35, predaj
drobností za ľudové ceny
Drobný tovar – Námestie svätého Floriána 39, majiteľka p. Ľubica Gregová. Sortiment:
školské potreby, drobná keramika, hračky
Drogéria – kozmetika – Ulica Jozefa Martinčeka 131, vedúci: Radoslav Bolček, ponúka
všetok drogistický tovar
Alon – Alena Ondrušová, Ondreja Meszaroša 738/14, predaj textilu a hračiek
Vapa – Námestie svätého Floriána 216, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, so sortimentom
drobného tovaru, bižutérie, hračiek, rôznych druhov metrového textilu a galantérneho tovaru
Textil – majiteľ Radoslav Bolček, ponuka široký sortiment dámskeho, pánskeho a detského
textilu, Ulica Jozefa Martinčeka 123
Teby – Námestie svätého Floriána 219, majiteľ Peter Janek, zodpovedná vedúca Emília
Cvachová, ponúka dámsky, pánsky a detský kusový textil
Impulse – predajňa textilu a odevov, majiteľka Helena Lovásová, Pod Vajánkom 253, 013 03
Varín
Dominko – Fatranská ulica, zodpovedná vedúca Anna Bohačiaková, prevádza opravu odevov
a výmenu zipsov do búnd, nohavíc a sukní.
Kamenárstvo – majiteľ Ivan Riedl, Martinčekova 52, výroba pomníkov, predaj vencov,
lampášov, váz
Kamenárstvo a autodoprava: Ulica Jána Bottu, majiteľ Milan Minarčík ponúka výrobu,
úpravu, opravu, montáž pomníkov, autodoprava AVIOU s plachtou
Kaderníctvo AJA – Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Alena Kubalová ponúka dámske,
pánske a detské kadernícke služby
Salón Alen – p. Alena Poljaková, Námestie svätého Floriána 1002 – Zdravotné stredisko,
ponúka kadernícke služby pre dámy, pánov i deti.
Masérstvo Eva - suterén zdravotného strediska, poskytuje služby: klasickú masáž, športovú
masáž, manuálnu lymfodrenáž a liečbu Bioptronom
Monus - Jozefa Martinčeka 77, majiteľ Vojtech Brezáni, zámočníctvo, klampiartvo,
sklenárstvo a opravy
Zberné suroviny – Pod Vajánkom 984, ponúka výkup druhotných surovín a skartovanie
dokumentov
Slovenská sporiteľňa, a. s. - Jozefa Martinčeka 113, vedúca p. Daniela Stráska. Poskytuje
fiančné služby ako vkladné knižky, termínované vklady, vkladové listy, bežné účty fyzických
osôb, bežné účty právnických osôb, devízové účty, stavebné sporenie, zmenáreň, uzatváranie
všetkých druhov životných a úrazových poistení, poistenie mládeže, uzatváranie všetkých
druhov majetkových poistení

Očná optika – Jozefa Martinčeka, majiteľ Ing. Milan Macák, zodpovedná vedúca Mária
Miháliková, ponúka vyhotovenie nových okuliarov, oprava, úprava, čistenie a predaj rôznych
druhov okuliarov.
Pohrebná služba – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Jozef Bugáň, nepretržitá služba
kompletných pohrebných a cintorínskych služieb.
Práčovňa – suterén Zdravotného strediska vo Varíne – Námestie svätého Floriána 1002,
ponúka služby: pranie obliečok, plachiet, obrusov
Pošta Varín – Jozefa Martinčeka 113, vedúca p. Košútová, ponúka služby: stávková služba,
peňažná služba, zapísané zásielky – balíky, doporučené listy a donáška listových zásielok do
domu vrátane dôchodkov
Oprava vstrekovacích čerpadiel naftových motorov nákladných vozidiel – Ulica Jozefa
Martinčeka, majiteľ p. Boka
Ekodendra – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Martin Weiner, ponúka predaj okrasných
drevín, predaj dreva, paliva, reziva spolu s dopravou
Autodoprava, autoškola, predaj stavebného materiálu – Jozefa Martinčeka 116, majiteľ:
Ľubomír Tichák
Urbárske pozemkové spoločenstvo Varín – Ulica Milana Rastislava Štefánika ponúka
predaj úžitkového dreva
Satia Varín – výroba a montáž plastových okien
Cyklošport – Martinčekova 77, majiteľ Patrik Miho, ponúka predaj a servis bicyklov,
náhradné diely, súčiastky
Agra Váh – poľnohospodárske družstvo
Vikamont, v.o.s. na prevádzkovanie kurzových stávkových hier pre Doxx s.r.o.
v pohostinstve Varínka
JORAS – Jozef Bačinský, Železničná 1001, automobily - opravy a servis, pneuservis,
mechanické, elektrikárske práce, príprava automobilov na STK, predaj pneumatík
a náhradných dielov, diagnostika automobilov, montáž ťažných zariadení.
Drevoštýl Varín – Michal Kubík, Železničná 1001, výroba okien a balkónových dverí,
zábradlí, nábytku a bytových doplnkov.
Rozličný tovar – majiteľ: p. Zdenko Amrich, J. Martinčeka 122/22, Varín na okraji areálu
Základnej školy vo Varíne pre predaj školských potrieb, baleného potravinárskeho tovaru
a iných potrieb pre žiakov.
IZO-VA VARÍN, s.r.o. - Hrnčiarska 1034, izolácie proti vode oxidovanými asfaltovými
pásmi, ochranné reflexné nátery, frézovanie nerovností na plochých strechách a iné služby.
Predajňa kvetov: Námestie svätého Floriána, Martin Kubík, Dolná Tižina 383, 013 04 Dolná
Tižina ponúka rôzne kytice, obrazy, darčeky, keramiku.
Lekáreň Zdravie – Námestie svätého Floriána 1002 – Zdravotné stredisko , lekáreň, predaj
liekov na recept, voľný predaj liekov.
Geodetické práce – Ing. Mária Koššuthová, Krivánska 977, Varín. Poskytuje nasledovné
služby: geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, komplexný majetkovo-právny
servis a poradenstvo, mapové projektové podklady, vytyčovanie stavieb, porealizačné
zameranie stavieb.
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín – Farska 236, 013 03 Varín, nezisková
organizácia
Obecný podnik služieb, s.r.o. – ponúka stavebné práce, montáž, rekonštrukcia a údržba
elektrických zariadení, demolácie, zemné práce a prípravné práce na stavbu, kladenie
plávajúcich podláh, maliarske a natieračske práce, lešenárske a pilčícke práce, zámočnícke
a zváračské práce, tesárske práce, dopravu a odvoz materiálu kolesovým traktorom Zetor
8441.

LU-GA Ľubomíra Gabrielová – kopírovanie, tlačivá pre podnikateľov, počítačový
sortiment, tlač z CD, diskety, USB kľúča, tlačiarne a príslušenstvo, Námestie svätého Floriána
1002 – suterén zdravotného strediska.
AZ CAR, s.r.o., konatelia: Miroslav a Rudolf Staník, Varín č. 1052, Veľkoobchodná
distribúcia náhradných dielov na všetky osobné a úžitkové autá na území celej Slovenskej
republiky.
Auto-moto-raj – predaj auto-moto príslušenstva, predaj a servis skútrov, auto-tuning, auto
HiFi + doplnkový tovar (prilby, okuliare, rukavice, kombinézy, autopoťahy, žiarovky,
stierače, autotuningové sady na objednávku), Martinčekova 80, Varín.
Fortuna - Zriadenie stávkovej kancelárie Fortuna v reštaurácii Amfora, Námestie svätého
Floriána č. 247
Elektro AB - p. Anna Buchtová, Krivánska 806/1, 013 03 Varín, ponúka rôzne druhy
elektronických spotrebičov, doplnky, žiarovky, baterky a iný sortiment.
Semko – Irena Šimlíková, Železničná 396/36, Varín ponúka rôzne druhy semien
a záhradkárskych potrieb.
Farnosť Varín
V roku 2008 bolo vo varínskej farnosti 79 krstov, z toho 43 chlapcov a 36 dievčat.
Pohrebov bolo 67, z toho 39 mužov a 28 žien. V roku 2008 sa vo farskom kostole zosobášilo
37 párov.
Základná škola Ondreja Štefku vo Varíne
V januári bolo v areáli základnej školy vybudované softbalové ihrisko, ktoré v zime slúži ako
klzisko na korčuľovanie či hranie ľadového hokeja.
Od 31. marca 2008 bola do prevádzky uvedená nová webová stránka školy – www.skolavarin.sk.
25. apríl bol venovaný „Dňu Zeme“. Mgr. Alena Šimlíková zorganizovala pre žiakov 1. – 9.
ročníka akciu, ktorej posolstvom bolo vytváranie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu
a prírode.
Dňa 21. mája 2008 sa v priestoroch telocvične uskutočnilo vyvrcholenie triednych kôl
„Superstar“, v ktorom si zmerali sily prváci, druháci, tretiaci i štvrtáci.
2. polrok 2007/2008:
V druhom polroku mala základná škola 470 žiakov, z toho v 1. – 4. ročníku 187 žiakov.
Vyučovanie prebiehalo v 18-tich triedach. Školskú družinu navštevovalo 27 žiakov.
V druhom polroku prospelo 470 žiakov. Neprospel 0 žiak. Výborný prospech (priemer 1,0)
dosiahlo 139 žiakov. Dostatočný prospech malo 55 žiakov.
Správanie žiakov: v druhom polroku bolo udelených 6 pochvál a 10 pokarhaní riaditeľom
školy, 3 pokarhaní triednym učiteľom a zníženú známku zo správania 2. stupňa dostal 0
žiakov.3. stupňa 1 žiak.
Najlepší žiak školy :Veronika Záhorcová
Rozmiestnenie žiakov na stredné školy (máj - jún 2008):
Gymnázia – 13 žiaci
Obchodné akadémie – 9 ž.
Hotelové akadémie – 2ž.
Stredné odborné školy – 15 ž.
Združené stredné žiaci – 19 ž.
Stredné odborné učilišťa – 4 ž.
Umelecké školy – 2 ž.

Začiatok nového šk. roku 2008/2009:
Pedagogickí pracovníci: Mgr. Jozef Košút – riaditeľ, Mgr. Eva Andelová, Mgr. Elena
Kozáková – zástupkyne
1. stupeň: Mgr. Monika Mihaliaková, Mgr. Anna Synáková, Mgr. Monika Staňová, Mgr.
Jolana Smolková, Mgr. Katarina Tropková, Mgr. Anna Mravcová, Mgr. Monika Solárová,
Mgr. Jana. Líšková
2. stupeň. Ing. Ľubica Komperdová, Mgr. Eva Fodorová, Mgr. Margita Vojteková, Mgr.
Martin Oslanec, . Mgr. Jana Cvachová (od júna 2008 Mikolajová), Mgr. Magdalena
Tavačová, p. Andrea Košútová, Mgr. Alžbeta Androvičová, p. Danka Kořinková, Mgr.
Mária Uhrová, , Mgr. Miroslav Jiriček, Mgr. Barbora Miková, Mgr. Mária Halečková, Bc.
Marcela Goliatová
Materská škola: Mária Melišová – ZRŠ pre MŠ, Julia Gáborová, Jana Zaparaníková,Mária
Beniačová, Elena Matejková, Oľga Ondrušová, Anna Cvachová, Magda Látečková Marianna
Hubočanová, Andrea Androvičová,
Nepedagogickí pracovníci: Emília Boková – ekonómka, Milan Trnka – školník, upratovačky
v ZŠ: Andrea Cvachová, Helena Hoštáková, Renáta Novosadová, Anna Remenárová
MŠ: upratovačky: Mária Staňová + školníčka, Paulína Mihová, Miriam Žáková
Kuchárky: Mariana Bobáňová – vedúca ŠJ, Ľudmila Trnková – vedúca kuchárka, Oľga
Belancová, Helena Ondrušová,Mariana Šugárová, pomocné kuchárky: Magda Gáborová,
Emília Boková ml., Katarína Brezániová
Personálne zmeny – novoprijatí pedagógovia:
27. júna 2008 rozviazali pracovný pomer: p. Alena Šimlíková, Mgr. Daniela Trnovská, Mgr.
Mariana Beniačová, PeadDr. Roman Bienik, Mgr. Anna Bielková, Mgr. Marta Pobehová
25. augusta 2008 nastúpili: Mgr. Jana Líšková, Mgr. Barbora Miková, Mgr. Mária.
Halečková, Bc. Marcela Goliatová, p. Andrea Androvičová
Krúžky + vyučujúci šk. rok 2008/2009:,
Matematický – Mgr. Martin Oslanec,
Počítačový pre 1.roč. - Mgr. Jana Líšková
Počítačový – Mgr. Monika Staňová
Internetový ( 3) – Bc. Marcela Goliatová/2/Mgr. Jana Mikolajová
Turistický- Mgr. Elena Kozáková
Kreatív - Mgr. Jana Líšková
Učíme sa kresliť - Mgr. Anna Synáková
Prírodovedný - Mgr. Magdaléna Tavačová
Umenie a šikovnosť – Mgr. Monika Solárová
Futsal, Florbal ,Futbal –Mgr. Miroslav Jiriček
Zemepisno-turistický - Mgr. Eva Andelová
Šikovné ruky - Mgr. Jolana Smolková
Basketbalový- Mgr. Alžbeta Androvičová, Mgr. Miroslav Jiríček
Aerobic- Mgr. Monika Staňová
Volejbalový – Mgr. Barbora Miková
Tanečný- Mgr. Anna Mravcová
Biblický – Mgr. Mária Uhrová
Prírodovedný – Mgr. Magdaléna Tavačová
Prechádzky slovenčinou – Mgr. Margita Vojteková
Ruský jazyk – Mgr. Margita Vojteková
Varíme rýchlo a zdravo – p. Andrea Košútová

Dňa 5. decembra 2008 žiaci 9. ročníka a žiacky parlament zorganizovali 4. Ročník
imatrikulácie prvákov, ktorí za prítomnosti svojich rodičov a starých rodičov boli slávnostne
prijatí za riadnych žiakov Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varín.
Centrum voľného času vo Varín
Dňa 3. mája sa v Mošovciach pri Martine uskutočnila klubová výstava psov severských
a japonských plemien. Členovia kynologického krúžku sa výstavy zúčastnili už druhýkrát
a veľmi sa tešili, že mohli ukázať svoje schopnosti a zručnosti. Zároveň si odniesli nové
poznatky. Výsledky výstavy: druhé miesto si odniesla mladšia sučka Cindy s vystavovateľkou
Ivetkou Lovásovou a štvrté miesto získala staršia sučka Borga s vystavovateľom Martinkom
Androvičom.
V sobotu 11.októbra 2008 sa v Mošovciach pri Martine uskutočnila špeciálna výstava psov
severských a japonských plemien. Kynologický krúžok mladších žiakov pracujúcich pri CVČ
vo Varíne na takejto výstave nesmel chýbať. V autocampe Mošovce si pozreli výstavu
japonských plemien: AKITA INU, SHIBA INU a severských plemien: SIBÍRSKY
HUSKY,GRÓNSKE PSY, neskôr aljašské malamuty.
Dňa 11. 10. 2008 sa začali víkendové aktivity športového oddelenia v Centre voľného času vo
Varíne. Prvého ročníka futbalového turnaja sa zúčastnili približne 85 detí. Sily si medzi sebou
zmerali členovia záujmových útvarov: futbal, malý futbal a dievčenský futbal.
Dňa 18. 10. 2008 bola ukončená aj futbalová sezóna pre mladších a starších žiakov.
Zavŕšením bolo posedenie v Autocampingu vo Varíne, neskôr 8. 11. 2008 poslednou bodkou
bola diskotéka na ihrisku Telovýchovnej Jednoty Fatran Varín.
18. októbra sa členovia Centra voľného času vo Varíne stretli na Námestí svätého Floriána,
odkiaľ odišli na výlet na chatu Pod Suchým.
Dobrovoľný hasičský zbor vo Varíne
Výročné valné zhromaždenie dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne sa konalo dňa 20.
januára 2008 v požiarnej zbrojnici vo Varíne za účasti členov zboru a delegáta Okresného
výboru požiarnej ochrany p. Gabriela Trizuljaka.
Valné zhromaždenie berie na vedomie:
Informáciu delegáta Okresného výboru Požiarnej ochrany v Žiline Gabriela Trizuljaka
z celoslovenského snemu požiarnej ochrany týkajúcu sa:
- užšej spolupráce Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len DHZ) s miestnymi
telovýchovnými organizáciami, základnými školami s cieľom zvyšovania telesnej
zdatnosti členov DHZ,
- zmien slávnostnej uniformy člena DHZ, ako aj jej používania,
- pravidelného povyšovania členov DHZ v zmysle platných smerníc,
- zaktivizovania a skvalitnenia spolupráce jednotlivých okrskov a zborov na úrovni
okresu
- predsedu DHZ vo Varíne Jána Kardoša týkajúcu sa príčin zmeny termínu hasičskej
päte v Rajeckej Lesnej, fungovania profesionálnych a dobrovoľných hasičských
zborov zmysle aktuálnej legislatívy, prípravy tradičného pochodu masiek obcou
(vyzval na zmenu jeho organiácie, kedy je potrebné, aby sa do sprievodu zapojili aj
starší členovia DHZ a tak spolu s maldými členmi DHZ zabezpečili vyššiu úroveň
tohto tradičného hasičského podujati).
Žiada Okresný výbor Požiarnej ochrany v Žiline zabezpečiť minimálne dvakrát v roku
spoločné stretnutie Okresného výboru Požiarnej ochrany Žilina a starostov obcí okresu
s cieľom aktivizácie DHZ a riešenia aktuálnych otázok týkajúcich sa života DHZ v obciach.
Schvaľuje:
- správu výboru DHZ o činnosti DHZ vo Varíne za rok 2007,

správu revíznej komisie DHZ o hospodárení za rok 2007,
plán činnosti DHZ a plán hlavných úloh DHZ na rok 2008,
p. Jána Staňu za nového člena DHZ vo Varíne,
p. Katarínu Horošovú a p. Emila Vojteka za referentov pre prácu s mládežou,
p. Jána Kapitulčina do funkcie hlavného strojníka DHZ vo Varíne,
návrh p. Jána Dávidíka, aby sa členovia, ktorí budú zabezpečovať pochod masiek
obcou sa zriekli svojej odmeny a takto získané finančné prostriedky venovali pre
finančné zabezpečovanie podujatí pre prácu s mládežou.
Ukladá:
- výboru DHZ vo Varíne pravidelne prehodnocovať aktivitu členov DHZ, ich účasť na
zasadnutiach, ako aj na realizovaných akciách a podujatiach, za pasivitu
v opodstatnených prípadoch navrhovať členskej schôdzi ich vylúčenie z DHZ,
- výboru DHZ vo Varíne aktualizovať evidenciu týkajúcu sa povyšovania členov DHZ,
- výboru DHZ a predsedovi DHZ v spolupráci s Obecným úradom vo Varíne
zabezpečiť nutné opravy na budove požiarnej zbrojnice,
- predsedovi DHZ štvrťročne sledovať a prehodnocovať plnenie uznesenia z tohto
zhromaždenia,
- tajomníkovi DHZ na Okresný výbor požiarnej ochrany v Žiline do 20. februára 2008
doručiť všetky písomné materiály z tohto zhromaždenia.
-

27. apríla sa členovia hasičského zboru zúčastnili púte do Rajeckej Lesnej, ktorá sa konala pri
príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov. Tejto púte sa zúčastnili zástupcovia 36.
hasičských zborov z celého Slovenska.
4. mája – na sviatok sv. Floriána sa na Námestí sv. Floriána slávila svätá omša, ktorej sa
zúčastnili zbory okolitých obcí. Celebroval ju pán farár Dalibor Mišura.
Tento rok pod vedením p. Jána Dávidíka začal Dobrovoľný hasišský zbor Varín s výcvikom
družstva mladých hasičov, ktorí budú reprezentovať našu obec na hasičských súťažiach
a celoštátnej súťaži Plameň.
22. júna sa družstvo dorastu Dobrovoľného hasičského zboru Varín zúčastnilo súťaže
mladých hasičov v Zbyňove. Chlapci reprezentovali našu obec po prvýkrát a dosiahli
vynikajúce výsledky. V útoku na oheň a štafete získali výborné 4. miesto v konkurencii 32
družstiev. Jaroslav Jakubec a Peter Zimen získali odznaky v preteku jednotlivcov.
5. júla sa hasiči zúčastnili súťaže v Terchovej o Putovný pohár starostu obce Terchová, kde
získali 11. miesto.
10. augusta sa družstvo mladých hasičov zúčastnilo súťaže o putovný pohár primátora mesta
Žilina. Súťaž sa skladala z nadzemného a podzemného útoku. Bežalo sa do kopca. Chlapci za
veľmi silnej účasti družstiev obsadili 9. miesto. Bola to pre nich ďalšia nová skúsenosť.
31. augusta sa varínski hasiči zúčastnili osláv 75-teho výročia založenia Dobrovoľného
hasičského zboru v Krasňanoch. Po svätej omši v amfiteátri odštartovala hasičská súťaž, kde
naši mládenci vyhrali tretie miesto.
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne
Dedičstvo našich otcov – tak sa nazýva výstava, ktorú si mali možnosť pozrieť návštevníci
v budove Matice slovenskej vo Varíne (na Hrnčiarskej ulici). Cieľom výstavy bolo
pripomenúť životný štýl našich predkov, ich zručnosť, nápaditosť, jednoduchosť a krásu.
Vystavované predmety darovali občania Varína, ale aj Varínčania žijúci dlhé roky mimo
obce.
Tradícia „rapkáčov“ – v čase Veľkého týždňa (Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota)
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne v spolupráci s miestnym kultúrnym strediskom
oživili tradíciu rapkania.

Prebúdzanie jari – v sobotu 15. marca členovia Miestneho odboru Matice slovenskej
pripravili podujatie, na ktorom si návštevníci mohli vyskúšať rôzne techniky zdobenia
veľkonočných kraslíc, ktoré predvádzala pani Janka Zaparaníková, či upliesť neodmysliteľnú
rekvizitu veľkonočného pondelka – korbáč. Akcia bola obohatená o výstavku rôznych
vkusných jarných dekorácií vyhotovených z prírodného materiálu, ako aj o množstvo
inšpirácií (receptov) na veľkonočné špeciality.
Dňa 30. marca sa uskutočnilo Valné zhromaždenie. Otvorila ho predsedníčka Miestneho
odboru Matice slovenskej (ďalej len MO MS) vo Varíne pani Emília Cvachová. Vyhodnotila
minulý rok a členov oboznámila s plánom činností na rok 2008.
Činnosť MO MS sa riadila plánom práce na rok 2007, od posledného Valného zhromaždenia
(15. 4. 2007) sa výbor stretol jedenásťkrát. Schôdze výboru boli zvolávané písomnou
pozvánkou. Pre pracovné zaneprázdnenie z výboru odstúpil pán Igor Cvacho, čo potvrdil aj
písomným prehlásením. Náhradníčkou podľa počtu získaných hlasov vo voľbách bola pani
Mária Kováčová.
Všetky akcie, ktoré MO MS uskutočnil, boli propagované na nástenkách a prostredníctvom
obecného rozhlasu: výlety, výstavy, gulášpartie, zájazdy.
15. júna členovia Matice slovenskej poznávali históriu okolia obce Varín, taktiež navštívili aj
lokalitu Koňhora. Navštívili tieto miesta: kríž pri ceste ku cti a sláve Božej, Poddubenčie,
Dubence, Zadné Dubence, Tretinov jarok, Želehosť.
15. septembra sa varínski matičiari stretli na chate Pod Jedľovinou (skautská chata) na
priateľskom posedení pri guláši.
27. septembra sa v Dome Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici uskutočnila brigáda na
úprave budovy a jej okolia.
Jaskyniarsky klub Varín
Členovia: Pavol Cvacho, Ján Nemček, Jaroslav Adamčík, Peter Cáder, Miloš Cvacho, Peter
Martynek, Rastislav Cvacho a Milan Ďugel.
Akcie:
22. marca 2008 – Kraľovianske jaskyne
13. mája 2008 – Kraľovianske jaskyne
Telovýchovná jednota Fatran Varín
Futbalový oddiel
Funkcionári:
Prezident klubu:
Viceprezident:
Manažér:
Tréner:
Vedúci mužstva:
Tréneri mládeže:
Hlavný tréner:
Tréner prípravky:
Tréner mladších žiakov:
Tréner starších žiakov:
Tréner dorastu:

Ing. Karol Strásky
Ing. Pavol Prekop
Ján Hodoň
Igor Zimen
Marián Orčo
Marián Kakoš
Stanislav Kubena
Miroslav Komačka
Jozef Ďugel
Slavomír Cvacho

Hráči: M. Lopušan, M. Nemček, P. Zimen, R. Zimen, M. Zimen, J. Kuchár, M. Adamčík, M.
Kokavec, M. Murárik, M. Poljak, J. Repáň, M. Repáň, J. Šugár, I. Tichák, M. Tichák, M.
Repkovský.
Zápasy v jarnom kole sezóny 2007/2008 boli s klubmi:

FK Predmier, Slovan Skalité, ŠK Juventus Žilina – Závodie, ŠK Belá, ŠK Dolný Hričov, ŠK
Radoľa, Kysučan Korňa, FK Strečno, Fatran Varín, Slovan Podvysoká, Jednota Bánová B,
FK Polom Raková, Slovan Rudinská, OŠK Rudina.
5. júla – sa uskutočnil vo Varíne nultý ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce
Varín. Zúčastnilo sa ho osem mužstiev. Zápasy boli vyrovnané. Varínske mužstvo sa dostalo
až do finále, kde však prehralo s Belou 4:2.
Výsledky skupiny A:
Varín – Nededza 11:3
Zádubnie – Nezbudská Lúčka 6:1
Varín – Zádubnie 7:1
Nededza – Nezbudská Lúčka 3:4
Varín – Nezbudská Lúčka 1:4
Zádubnie – Nededza 1:2
Výsledky skupiny B:
Belá – Dolná Tižina 2:0
Terchová – Mojš 0:1
Belá – Terchová 10:1
Dolná Tižina – Mojš 0:0
Belá – Mojš 12:0
Terchová – Dolná Tižina 1:4
Štvrťfinále:
Varín – Terchová 1:1 (4:3 na 11 m)
Nezbudská Lúčka – Mojš 0:3
Nededza – Belá 1:5
Zádubnie – Dolná Tižina 1:3
Semifinále:
Varín – Dolná Tižina 0:0 (3:2 na 11 m)
Mojš – Belá 0:1
O tretie miesto: Dolná Tižina – Mojš 6:4
Finále Varín – Belá 1:3
V jesennej súťaži varínski futbalisti odohrali 13 zápasov, z toho 9 výhier (7 doma a 2 vonku),
získali 28 bodov a skóre majú 28:13.
Zápasy:
10.8. – Varín – Strečno 3:0
17.8. – Rosina – Varín 5:3
24.8 . – Varín – Belá 3:0
31.8. – Dolný Hričov – Varín 0:4
7. 9. – Varín – Turzovka 1:0
14. 9. – Bytčica – Varín 1:3
21. 9. – Varín – Podvysoká 2:1
28. 9. – Rudinská – Varín 3:1
5. 10. – Varín – Teplička nad Váhom 1:0
12. 10. – Varín – Radoľa 3:1
19. 10. – Skalité – Varín 1:0
26. 10. – Varín Bánová B – 3:0
2. 11. – Žilina Závodie – Varín 1:1

Zo staršej histórie
Varínsky športový klub Sokol
Po oslobodení v roku 1945 a neskôr naberala turistika postupne masovejší charakter.
Organizovali sa okresné, krajské a slovenské zrazy turistov.
Prvý okresný zraz turistov organizoval varínsky športový klub Sokol v 1958 pod Starým
hradom. Celkovo prvý zraz turistov Slovenského národného povstania bol 4 roky predtým 28.
– 29. augusta 1954 na Donovaloch v okrese Banská Bystrica.
Ďalší zraz turistov, ktorý organizovala naša Telovýchovná jednota Varín, sa konal pod
Jedľovinou v roku 1975. Bol to Okresný zraz turistov v priestoroch lúk Velhotky. Štáb sídlil
v Tretinovej chate pri Hazákovom jarku. Podujatie bolo takou menšou generálkou na 14.
zraze turistov SNP, ktorý sa uskutočnil vo Varíne v roku 1977. V roku 2000 sa vo Varíne
uskutočnil ďalší, 17. zraz turistov SNP v miestnom autokempingu.
V 70. – 90. rokoch minulého storočia organizoval odbor turistiky vo Varíne pravidelné letné
tábory mladých turistov, ktoré sa konali na Riečniciach, v Oravskej Lesnej, v Slovenskom
Raji na Podlesku, vo Fačkove a vo Varíne pod Jedľovinou. V V tomto období mala
televýchovná jednota jeden z najlepších oddielov TOM v republike. TOM-áci sa pravidelne
zúčastňovali na branno-turistických pretekoch v rámci Slovenska a aj Československa, kde
dosahovali umiestnenia na 3., 4. a 5. miestach. Neskôr, po obnove skautingu začala činnosť
v odbore turistiky stagnovať, nakoľko mladí turisti prestúpili do skautingu.
Naši TOM-áci uskutočnili aj peší pochod Varín - Praha. Tu sa zúčastnili spartakiádneho zrazu
turistov v lokalite Praha-Džbán.
Predchodcom turistického oddielu pri Telovýchovnej jednote Sokol, neskôr Fatran Varín bol
Klub slovenských turistov a lyžiarov Varín, ktorý bol založený asi v roku 1930. Bola to veľmi
dobrá organizácia, ktorá dosiahla veľké úspechy. Za jej éry sa v Malej Fatre postavilo
niekoľko nových chát: chata pod Chlebom, pod Rozsutcom, pod Suchým a ďalšie. Pod
Jedľovinou sa postavila Salátova chata (neskôr Kyjovacká).
Pod Jedľovinou bol v tom období postavený skokanský mostík, ktorý slúžil asi do roku 1960.
Ako nájazd slúžil Ťapešov kopec. Každý rok sa organizovali aj preteky na Chate pod
Suchým.

