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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTICKA OBCE, HISTÓRIA
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
Názov:
Adresa:
Telefón, fax:
e-mail:
web:
okres:
kraj:
región:
IČO:
DIČ:
Právna forma:

Rozloha
katastra obce:
Počet obyvateľov:

OBEC Stakčín
SNP 574/6, 067 61 Stakčín
057/7674305, 7674307, 057/7674309
oustakcin@stonline.sk
www.stakcin.eu
Snina
Prešovský
Horný Zemplín
00323578
2020794677
právnická osoba
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi
Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a Ústavou SR
16 833 ha
2 434

HISTÓRIA OBCE:

Stakčín – obec s 2 434 obyvateľmi (stav k 31.12.2018) nachádzajúca sa v severovýchodnej
časti Slovenska v okrese Snina. Patrí k najstarším a najväčším obciam na Hornom Zemplíne.
Osídlená bola valašskou kolonizáciou rusínskym obyvateľstvom. V súčasnosti má pestré
národnostné zloženie, žijú tu spolu Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Rómovia a potomkovia Poliakov. Po
stáročia sa vyvíjala ako poľnohospodárska obec so zemepánskym majerom. Obec sa nachádzala na
križovatke obchodných ciest vedúcich z juhu na sever a z východu na západ. V rokoch 1777 až
1876 mala významné postavenie z hľadiska vtedajšej verejnej správy – bola sídlom stakčínskeho
slúžnovského obvodu v rámci vtedajšieho humenského okresu. V roku 1863 tu bol, ako prvý v
dnešnom okrese Snina, zriadený poštový úrad. Priemyselne sa začala rozvíjať na prelome 19. a 20.
storočia v súvislosti s výstavbou parnej píly a železničnej trate. Najbúrlivejší sídelný rozvoj
zaznamenala po druhej svetovej vojne a v rámci výstavby Vodárenskej nádrže Starina. Vďaka
priehrade sa katastrálne územie Stakčína značne rozšírilo o vysťahované obce a v súčasnosti s
plochou 16 833 ha je štvrtým najväčším katastrom na Slovensku. Jeho prevažná časť je dnes
súčasťou Národného parku Poloniny a obec Stakčín je vstupnou bránou do tohto chráneného
územia.
O vzniku obce Stakčín sa zachovalo niekoľko legiend. Podľa prvej z nich v jej okolí v
minulosti zbíjali zbojníci Atanasij, Markov a Rovňak. Tí založili obec Stakčín, pričom po nich
ostalo pomenovanie okolitých vrchov Nastaz, Markov a Roveňky. Ďalšiu legendu o bielom kniežati
a bielej kňažnej nám zachoval Alexander Duchnovič, ktorý detské roky prežil v Stakčíne. Znie
takto: „Veľmi dávno išlo ruské knieža do Uhorska na trón nastúpiť s veľkým počtom vojska.
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Prešiel cez hory Beskydy a cez dediny Ruské a Veľká Poľana až prišiel do Stakčína, kde sa so
svojím vojskom zastavil a utáboril. Toto miesto pomenoval Statjin, teda
Stasčin. Pretože musel ísť bojovať proti nepriateľovi, zanechal svoju ženu – bielu kňažnú – s veľkým
bohatstvom v dedine bývať. Aby videla boj svojho muža, ystúpila na koni na horu
vysokú nad Stakčínom stojacu. A tam pretrvala až do skončenia boja. Od toho času, podľa mena
kňažnej Nasti, táto hora zve sa Nastasom a ide až do Veľkého Berezného.“ Táto legenda sa stala
podkladom pre súčasný erb obce. Podľa gréckokatolíckeho farára Jozefa Viravca, ktorý pôsobil v
obci v rokoch 1857-1903, názov obce Stakčín je odvodený od rusínskeho slova „stikaty“, pretože sa
tu v blízkosti seba zlievajú vodné toky Cirochy, Koloničky a Oľchovca. Či už sú spomínané
legendy pravdivé alebo nie, Stakčín patrí medzi najstaršie obce Horného Zemplína, pretože prvýkrát
je doložená v tej istej listine ako mestá Snina, Humenné alebo obce Kamenica nad Cirochou, Zubné
a Ptičie. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317 v donačnej listine uhorského kráľa
Karola Róberta Filipovi I. Drugethovi. Stakčín sa v nej spomína ako darovaný majetok pod názvom
Zaktson. Obec však existovala pred uvedeným rokom, hoci sa o tom nezachovala žiadna písomná
správa. Človek sa po stakčínskom chotári pohyboval už oveľa skôr, čo dosvedčujú archeologické
nálezy. Prvým nálezom je masívny, obojstranne retušovaný atypický úštep, vyrobený z
menilitového rohovca, zaraďovaný do obdobia neolitu (mladšia doba kamenná), prípadne eneolitu
(doba medená) nájdený na Roviňach pri Chaľcanovcovom potoku. Druhým je bronzová sekerka s
tuľajkou a uškom z neskorej doby bronzovej nájdená juhovýchodne od obce pri štátnej ceste do
Uble.

POVOJNOVÝ ROZVOJ

Po druhej svetovej vojne v roku 1946 sa začala obnova vojnou zničených budov, ciest,
mostov, píly a mlyna. Obnovená bola železničná trať z Humenného do Stakčína. V roku 1947 bolo
postavených v obci 18 nových domov. O rok neskôr sa 200 rómskych občanov z brehu rieky
Cirochy na Záričí presťahovali pod Kolinu (dnešná Lesná ulica). V roku 1949 v obci ako prvé v
regióne vzniká jednotné roľnícke družstvo (JRD). V roku 1950 je postavených 25 domov na
„novej“ ulici (dnešná Ulica SNP). Začala výstavba novej cesty cez obec od parku na horný koniec
obce (Ulica SNP). Po dokončení sa stala hlavnou cestou v smere na Ulič (namiesto vtedajšej
hlavnej Ulice Duchnovičovej). V roku 1958 bol upravený predný trakt kaštieľa, kde bol zriadený
kultúrny dom. Rok 1956 sa spája s výstavbou novej školy. Tá bola dokončená po troch rokoch. V
roku 1961 bol vybudovaný nový železobetónový most cez Cirochu. Výstavba nového zdravotného
strediska na Hore bola realizovaná v rokoch 1958-62. Stavebnými úpravami v roku 1963 bol zadný
trakt kaštieľa prerobený na kino. V tom istom roku bol postavený menší závod škrobárne a sušiarne
zemiakov. V roku 1965 bola prevedená regulácia úseku Cirochy v intraviláne obce. V roku 1970
došlo k výstavbe hotela Park (dnešný Obecný dom). V bývalej obci Starina bol v roku 1976
položený základný kameň na výstavbu Vodárenskej nádrže Starina, najväčšej nádrže na pitnú vodu
na Slovensku. Priehrada bola dokončená v roku 1987 a v súčasnosti zásobuje pitnou vodou okrem
okolitých miest i Prešov a Košice. Súčasne s výstavbou nádrže bola na Kopáči vybudovaná v roku
1984 úpravňa vody. Priehrada si vyžiadala vysťahovanie siedmich obcí (Dara, Ostružnica, Ruské,
Smolník, Starina, Veľká Poľana a Zvala). Ich katastre o výmere 12 795 ha boli v roku 1987
pričlenené k stakčínskemu katastru. Vysťahovalcom z oblasti VN Starina je na obecnom cintoríne
postavený pomník s pamätnou tabuľou. V roku 1986 bola rekonštruovaná stará budova železničnej
stanice, ku ktorej bola v roku 1991 pristavaná nová budova stanice. V roku 1997 bol v obci
postavený hotel Armales a čerpacia stanica. Rekonštrukciou bývalého hotela Park bol v roku 2007
daný do užívania Obecný dom. Do jeho priestorov, okrem obecného úradu, bolo presťahované
zdravotné stredisko a lekáreň. Obecný dom zároveň slúži i ako turistická ubytovňa.
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Budova starého obecného úradu (1960)

1.1 Geografické údaje

Budova Obecného domu (2007)

Geografická poloha obce:
Susedné mestá a obce:

okres Snina, región Horný Zemplín
Snina, Stakčínska Roztoka, Kalná Roztoka, Kolonica,
Jalová, Ulič
Celková rozloha kat. územia obce: 16 833 ha
Stakčín sa rozprestiera na starej riečnej terase Cirochy v nadmorskej výške 257 metrov v
doline medzi horskými celkami Nízkych Beskýd, Bukovských vrchov a Vihorlatu. Najnižšiu
nadmorskú výšku (236 m n.m.) dosahuje na hladine rieky Cirochy na katastrálnej hranici so Sninou
a najvyššiu na hlavnom hrebeni Vihorlatu (999 m n.m.) v blízkosti vrchu Nežabec (Pri Konskom).
Najvýraznejším a najcharakteristickejším hrebeňom v katastri obce je Nastaz s najvyšším
Porochnačovych vrchom (801 m n. m.). Stakčín obkolesujú i ďalšie charakteristické
vrchy ako Maguriča (434 m n.m.), Mazurov vrch (498 m n.m.), Maňov (548 m n.m.) Vysoká (404
m n.m.) a samostatne stojace Rovenky (415 m n.m.).
Hlavným vodným tokom je Cirocha, do ktorej sa priamo v obci vlievajú potoky Chotinky,
Koloničky a Oľchovca. Morfologickou zvláštnosťou je skutočnosť, že v dávnej geologickej
minulosti sa Cirocha v Stakčíne stáčala na východ a tiekla cez Ubľanskú dolinu na Zakarpatskú
Ukrajinu. Pri posledných horotvorných pohyboch však došlo k vyzdvihnutiu časti územia pri sedle
Ubčí pred Kalnou Roztokou. V dôsledku tohto zdvihu bola Cirocha prehradená a vodný tok
následne pretrhol hrebeň medzi Roveňkami a Maguričou. Týmto rieka zmenila svoj smer na Sninu
z povodia Uhu do povodia Laborca. Cirocha v minulosti menila koryto i priamo v obci. Pôvodne
viedlo terénnou zníženinou pred gréckokatolíckou cerkvou k futbalovému ihrisku. Tu sa stáčalo na
západ v smere k výrobným halám firmy Fopex a.s.. Zo starého koryta sa zachoval zvyšok mŕtveho
ramena Cirochy s bažinami a mokrinami pri železničnej stanici.

1.2 Demografické údaje
Národnostná štruktúra:
Náboženské zloženie:
Nezamestnanosť:

Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Rómovia
pravoslávny veriaci, gréckokatolícky veriaci, rímskokatolícky
veriaci
9,23 %
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Počet obyvateľov obce k 31.12.2018: 2 434 z toho muži 1 191, ženy 1 243
Kategória
Vek od 0 – 3 rokov
Vek od 4 – 6 rokov
Vek od 7 – 14 rokov
Vek od 15 – 17 rokov
Vek od 18 – 60 rokov
Vek nad 60 rokov

Spolu
67
71
211
62
1 468
555

Muži
28
34
109
29
750
241

Vzdelanie
Základné
SOU
Stredoškolské
Vysokoškolské

Muži
143
442
387
97

Ženy
250
324
398
128

Ženy
39
37
102
33
718
314
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1.3 Organizačná štruktúra obce
Obec a jej úlohy

Obec Stakčín je samostatný samosprávny územný celok SR združujúci občanov, ktorí majú
na jej území trvalý pobyt. Územie obce Stakčín tvorí súbor k. ú. jej jednotlivých časti : Stakčín,
Starina, Veľká Poľana, Dara, Ostružnica, Zvala, Ruské, Smolník. Zmeny územia obce Stakčín
možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon
samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a všeobecne záväznými nariadeniami obce. Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania
a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo
na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy
môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi
a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú nehnuteľné a hnuteľné veci, majetkové práva a pohľadávky, finančné
prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť a cenné papiere.
Majetok obce Stakčín sa používa najmä :
- pre verejné účely
- na podnikateľskú činnosť
- na výkon samosprávy obce.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvo/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie
obec neobmedzila. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre
subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v
súlade s obchodným zákonníkom. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť
na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom
správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý
sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl a školských zariadení. Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej
kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
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Na základe zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 04.12.2002 bol zriadený
od 01.01.2003 spoločný obecný úrad na úseku stavebného poriadku a územného plánovania pre 33
obcí Sninského okresu.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z.
o štátnej štatistike.

Orgány obce vo volebnom období 2014 - 2018
Starosta obce: Ján Kerekanič, SMER-SD

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych
vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych
vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia,
vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Zástupca starostu obce:

Ing. Miroslav Buraľ, SMER-SD
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Hlavný kontrolór obce:

Ing. Ján Čornanič

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Stakčíne:
1. Michal Pochanič
2. Ing. Miroslav Buraľ
3. Sergej Cilip
4. Marta Gavurová
5. Ing. Vladimír Kapraľ
6. PaedDr. Slávka Kerekaničová
7. Mária Kruľová
8. Ing. Ján Sochanič
9. Michal Grodza

KSS
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD

Stakčín, Dlhá
Stakčín, SNP
Stakčín, Duchnovičova
Stakčín, Sadová
Stakčín, Dlhá
Stakčín, Dlhá
Stakčín, Duklianska
Stakčín, SNP
Stakčín, SNP

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Stakčín zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce Stakčín. Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne má 9 poslancov.
Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Stakčín a
vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných
právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať
najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
9
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b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
schvaľovať počet a v akej výške môže zmeny v rozpočte vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života
obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných
predpisov,
e) určovať náležitosti dane a poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať
verejné zhromaždenia občanov,
g) uznášať sa na nariadeniach obce,
h) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť na návrh starostu rozsah výkonu jeho
funkcie,
i) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach,
j) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
k) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
l) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra
a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
m) ustanoviť erb, vlajku obce, pečať obce,
n) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov.
Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života
obce. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania VZN
obce, uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej
samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Stakčíne.

Orgány obce vo volebnom období 2018 - 2022

Novozvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub na ustanovujúcom zasadnutí OZ Stakčín dňa 10.12.2018.

Starosta obce: Miroslav Bober, SMER-SD
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Zástupca starostu obce:

Ing. Dušan Kolcun, SMER-SD

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Ján Čornanič

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Stakčíne:
1. Ing. Dušan Kolcun
2. Martin Tempeľ
3. Ján Kerekanič
4. Vladimír Mruz
5. Sergej Cilip
6. Michal Grodza
7. Jaroslav Slivka
8. Ing. Peter Kalanin
9. Ján Cinik

nezávislý kandidát
SNS
SMER-SD
SNS
SNS
SMER-SD
nezávislý kandidát
SMER-SD
nezávislý kandidát

Stakčín, Dlhá
Stakčín, SNP
Stakčín, Mieru
Stakčín, SNP
Stakčín, Duchnovičova
Stakčín, SNP
Stakčín, Dlhá
Stakčín, Ševčenkova
Stakčín, Ševčenkova
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1.4 Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.
Obecný úrad zabezpečuje najmä písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, odborné podklady a iné písomnosti na
rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých
rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného
zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU:

 Referát- organizačný a sociálnych vecí
Melánia Nergešová
 Referát ekonomický
Mgr. Tatiana Serdulová

 Referát správy daní a poplatkov, matrika
Mária Dereninová
 Referát správy majetku
Juraj Hudak

 Samostatný odborný referent
Ing. Miroslav Drančak
 Referát obecného kultúrneho strediska
Miroslav Bober (do 10.12.2018)
 Správca kultúrneho domu a ihrísk
Milan Süč
 Správca cintorína a domu smútku
Peter Koribanič
 Upratovačka
Eva Rosičová

 Správca turistickej ubytovne Obecný dom
Marián Kapraľ
 Pracovník verejnoprospešných služieb
Miroslav Sura; Martin Olach
 Koordinátor aktivačnej činnosti
Jarmila Timková

 Opatrovateľky
Mária Kapraľová (do 28.02.2018)
Emília Šrobová - terénna sociálna pracovníčka (do 31.12.2018)
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Organizačná štruktúra Obecného úradu v Stakčíne
OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO

STAROSTA

HLAVNÝ
KONTROLÓR

Referátorganizačný a
sociálnych veci
1 pracovník

OPATROVATEĽKA

3 333 pracovníci

2 pracovníci

Referát
ekonomický
1 pracovník

POMOCNÁ
ADMINISTRAT.
PRACOVNÍČKA
1 pracovník

Referát správy
daní a poplatkov

Referát správy
majetku

1 pracovník

SAMOSTAT.
ODBORNÝ
REFERENT
1 pracovník

1 pracovník

SPRÁVCA
CINTORÍNA A
DOMU
SMÚTKU
1 pracovník

PRACOVNÍK
VEREJNOPROSP.
SLUŽIEB
2 pracovníc i

Referát obecného
kultúrneho
strediska

1 pracovník

UPRATOVAČKA,
CHYŽNÁ

KOORDINÁTOR
MOS a AČ

1 pracovník

1 pracovník

Správa turistickej
ubytovne
1 pracovník

SPRÁVCA
KULTÚRNEHO
DOMU A
IHRÍSK
1 pracovník

STAROSTLIVOSŤ
O VOJNOVÉ HROBY

2 pracovníci
od 01.04.-31.10.

V prípade výhodných podmienok podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, sa môže počet pracovníkov obecného úradu zamestnaných na dobu určitú zvýšiť.
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SYMBOLY OBCE

ERB

OBCE STAKČÍN

Erb obce Stakčín tvorí „V modrom poli na zelenej hore, na bielom koni sediaca biela kňažná“. Štít:
neskorogotický.

Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas /povolenie/ starostu. Súhlas starostu sa
vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujem o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti
formu a spôsob používania vyobrazenia erbu.
Erb obce sa používa :
a) na pečatidle obce
b) na insígniách starostu
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Stakčín, ceny obce Stakčín a
d) uznaniach obce Stakčín
e) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad Stakčín
f) na označenie katastrálneho územia
g) v rokovacích miestnostiach orgánov obce
h) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce
i) na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru
j) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného požiarneho zboru.
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
Listiny s erbom obce sa používajú vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo
rozhodnutia orgánov obce alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. Tiež sa môžu
používať pri bežnom korešpondenčnom styku spolu s adresou OcÚ.
ZÁSTAVA OBCE STAKČÍN
Zástavu obce Stakčín tvorí : „ Päť pozdĺžnych pruhov , farby zelenej -1/7, bielej - 2/7, žltej 1/7, bielej - 2,7 a modrej - 1,/7 „
Zástavu obce Stakčín používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych
príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia,
kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň
určí spôsob a trvanie výzdoby. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri
príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a sieni, ktoré sú prístupné verejnosti. Ak sa na výzdobe
používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba,
pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo /§8, ods. 6 zák. č. 63/1993 Zb. o
štátnych symboloch SR a ich používaní/.
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PEČAŤ

OBCE STAKČÍN

Pečať obce Stakčín tvorí erb obce Stakčín s hrubopisom : OBEC STAKČÍN. Pečať obce sa
používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných
listín a dokumentov a pod. Pečať uschováva starosta obce.

1.5 Výchova a vzdelávanie

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stakčín

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
Názov:
Adresa:
Telefón, fax:
e-mail:
riaditeľ ZŠ:
ZRŠ pre úsek ZŠ:
ZRŠ pre úsek MŠ:
Vedúca ŠJ:
IČO:
Právna forma:

Základná škola s materskou školou Stakčín
SNP 412, 067 61 Stakčín
057/7692118
skola@zsstakcin.edu.sk
Mgr. Tatiana Kapraľová
Mgr. Iveta Piteľová
Mgr. Iveta Piteľová
Mgr. Mária Riskalčíková
37873598
právnická osoba

ZÁKLADNÁ ŠKOLA STAKČÍN

Základnú školu v Stakčíne v šk. roku 2017/2018 navštevovalo 227 žiakov. V ročníkoch
1.- 4. navštevovalo 102 žiakov, v ročníkoch 5.- 9. 125 žiakov.
Ročník
Počet tried
Počet žiakov
z toho v ŠKD

1.
1
22
10

2.
2
30
17

3.
1
22
13

4.
2
28
6

5.
1
24
-

6.
1
21
-

7.
1
28
-

8.
2
27
-

9.
1
25
-

SPOLU
12
227
46
15
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Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 22 pedagogických zamestnancov, z toho 5
pedagogických zamestnancov na znížený pracovný úväzok. Prevádzku školy zabezpečovalo aj 9
nepedagogických zamestnancov.
Budova základnej školy bola kompletne zrekonštruovaná, práce boli ukončené v apríli 2010.
V rámci rekonštrukcie boli uskutočnené tieto práce:
- zateplenie budovy ZŠ,
- výmena strešnej krytiny,
- rekonštrukcia podláh v celej budove,
- rekonštrukcia sociálnych zariadení, vybudovanie WC pre imobilných,
- vybudovanie mobilného zariadenia na schodisku 1 NP,
- výmena radiátorov,
- výmena elektroinštalácie a svietidiel, výmena vodoinštalácie,
- vybavenie kuchynky pre odborný výcvik nábytkom,
-zriadenie druhej počítačovej učebne.

MATERSKÁ ŠKOLA STAKČÍN

Materská škola je organizačnou jednotkou Základnej školy s materskou školou, SNP 412,
067 61 Stakčín. Je zriadená v účelovej budove. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie
zariadenia zodpovedá veku detí. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť s možnosťou
poldenného pobytu detí vo veku od dvoch do šiestich rokov a detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou.
Edukácia sa uskutočňuje podľa platných pedagogických dokumentov schválených ministerstvom
školstva SR. Vyučovacím jazykom je jazyk slovenský. Materská škola je dvojtriedna a prevádzkuje
sa v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod. Výchovno-vzdelávací proces a chod školy
zabezpečuje šesť zamestnancov, z ktorých štyria sú pedagogickí. Materskú školu v Stakčíne v
šk. roku 2017/2018 navštevovalo 39 detí, ktoré boli zaradené do dvoch tried s vekovým zložením
2-5 ročných detí a 5-6 ročných detí.
Aj budova materskej školy bola zrekonštruovaná, vybudovala sa nová sedlová strecha,
zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, vybudoval sa nový prístupový chodník a v rámci programu
„Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov“ boli prevedené tieto práce:
- zateplenie budovy,
- výmena okien.
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HISTÓRIA ŠKOLSTVA V STAKČÍNE

Najstaršia správa o školskom vyučovaní pochádza z roku 1846. V tomto období školu v Stakčíne
navštevovalo 15 detí. Prvým učiteľom v obci bol Mikuláš Demko, ktorý sa v listinách od roku 1843
uvádza nielen ako stakčínsky kantor, ale i ako tunajší učiteľ (docens). Od Alexandra Duchnoviča sa
dozvedáme o ďalšom učiteľovi Ivanovi Strenovskom, absolventovi Užhorodskej učiteľskej akadémie.
Strenovský mal v rámci vtedajšieho hostovického dekanátu významnejšie postavenie, pretože v roku 1852 sa
práve v Stakčíne uskutočnili záverečné skúšky žiakov hostovického dekanátu spojené s oslavami, tzv.
juniálesom. Zúčastnilo sa ich 462 žiakov a prítomný bol aj Alexander Duchnovič. Na základe návštevy
stakčínskej školy v 60. rokoch 19. storočia rakúsky historik Herman-Ignác Biderman napísal: „Čo sa
týka kultúrnej úrovne Rusínov, je omnoho vyššia ako u Maďarov. Videl som písomné práce a výkresy
obyčajných detí zo všetkých strán uhroruskej zeme. Ich práce svedčia o veľkých schopnostiach.“
Prvá drevená škola stála v blízkosti vtedajšej gréckokatolíckej fary. Doložená je na mape z roku 1866.
Predpokladá sa, že bola postavená v 40. rokoch 19. storočia. Na jej mieste v období rokov 1905-07
vybudovali murovanú školu, ktorá sa zachovala dodnes. Škola bola cirkevná až do roku 1945, kedy
bola zoštátnená. Zo známych učiteľov v nej pôsobili Peter Staurovský (1862 -1865), Vasiľ Romža (od roku
1865), Eduard Podhajecký (1878-1918), Michal Karpathy (1914-1925) a Andrej Chamilla (1925-1936). Deti
židovského pôvodu vyučovali židovskí učitelia, v roku 1869 tu pôsobili dvaja. Zriadenie slovenskej štátnej
národnej školy sa datuje k roku 1932. Jej jediným riaditeľom bol Vojtech Blažko. V rokoch 1953-56 v obci
existovala jedenásťročná stredná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským (predchodca gymnázia). Pre
nedostatok ubytovacích miest v obci bola škola presťahovaná do Sniny. V súčasnosti sa miestna základná
škola nachádza v budove, ktorá bola postavená v rokoch 1956-59.
Prvá materská škola, tzv. Óvoda bola zriadená v roku 1942 v budove postavenej v grófskom
sade. Dnes slúži ako miestna knižnica.

1.6 Kultúra

Dlhoročnú tradíciu v obci má kultúra. V polovici 19. storočia tu pôsobil farár Michal
Stareckyj, ktorý bol zároveň i známym skladateľom, hudobníkom a dirigentom. Spolu s vtedajším
učiteľom Michalom Strenovským založili detský cirkevný chór známy široko-ďaleko. V roku 1857
vystupoval v Prešove pri príležitosti návštevy cisára Františka Jozefa. V Zorji Halickej v roku 1853
korešpondent Alexander Homičkov (Turjan) o ňom písal: „Pod Beskýdami v Zemplínskej župe je
obec Stakčín. V tejto obci bola založená škola, kde súčasne s inými predmetmi, osobitne spev je
vyučovaný na takej úrovni, ktorú nemá nik v celej Uhorskej Rusi.“ Posledná zmienka o tomto chóre
pochádza z roku 1859, kedy vystúpil na odpustovej slávnosti v Krásnom Brode. Za prvej republiky
vznikol ruský spevácky súbor pod vedením Andreja Chamillu, ktorý sa po prvýkrát predstavil v
roku 1932 pri príležitosti narodenín prezidenta T. G. Masaryka. Rovnako aj divadelná tradícia spadá
do obdobia prvej republiky. Vtedy bol založený stakčínsky divadelný súbor Andrejom Chamillom.
Po prvýkrát sa predstavil s hrou Marusja. V roku 1952 vznikol najznámejší a najúspešnejší
Divadelný súbor Ivana Franka založený manželmi Pelagiou a Fedorom Maľarovymi. Pôsobil
dvanásť rokov a naštudoval osem divadelných hier. V povojnovom období krátky čas pri miestnej
základnej škole pôsobil detský divadelný súbor vedený učiteľom Andrejom Frankom. Z iniciatívy
učiteľa Adama Derňara bol v roku 1958 založený spevácky súbor pod hudobným doprovodom
Mikuláša Hrebeňáka, ktorý pracoval do roku 1962. Niesol názov Svitanok. V roku 1964 bola
založená estrádna skupina. Na krídlach melódií je názov festivalu vokálno-inštrumentálnych skupín,
ktorý tu prebiehal v 80. – 90. rokoch. Významný podiel na zachovanie ľudovej tvorby mala miestna
speváčka Anca Jaburová (1898-1984), od ktorej bolo etnografmi zaznamenaných viac ako 900
ľudových piesní zo Stakčína. Jej pamiatke je venovaná pamätná tabuľa na budove kultúrneho
domu.
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Anca Jaburová (1930)

Stakčínske folkloristky (1953)

Taktiež sa tam nachádza pamätná tabuľa ľudovému básnikovi Jurajovi Kolinčákovi (1909-1984 a
významnému národnému buditeľovi Rusínov Alexandrovi Duchnovičovi (1803-1865).
Významným rodákom zo Stakčína a okolia i osobnostiam, ktoré sa zapísali do histórie tohto
regiónu, je venovaný ojedinelý Beskydský panteón – symbolický cintorín. Nachádza sa nad
Stakčínom na rázcestí s Jalovou.
V roku 1969 vznikol folklórny súbor Beskyd. Ten pod vedením Jaroslava Hulaja s menšími
prestávkami pracuje v obci dodnes.

Súbor Beskyd

V súčasnosti tu účinkuje i folklórna skupina Zaričanka.
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Podiel na rozvoji folklóru má i tunajšia základná a materská škola. Každoročne sa v obci
uskutočňuje Vianočný koncert, oslavy MDŽ, Prezentačný deň „Ľude pud Nastasom“, Stakčínsky
festival ľudového umenia.

Deti MŠ

Deti ZŠ

V obci taktiež funguje Obecná knižnica, v ktorej sa nachádza 11 083 kníh. Celkový knižný
fond k 31.12.2018 bol vo výške 24 854,73 €. V roku 2018 mala knižnica 47 aktívnych čitateľov
a vypožičala 393 kníh.

1.7 Šport

Zo športových činností v obci vždy dominoval a dominuje futbal. Jeho história sa začala
písať v roku 1936 zásluhou učiteľov Vojtecha Blaška a Andreja Chamillu. Futbal sa hrával najprv
na Cirkevnej lúke alebo na grófskom majeri, Pod Pčolníkom a od roku 1949 až dodnes na
futbalovom ihrisku pod cintorínom. V priebehu svojej histórie futbalový oddiel pôsobil pod
rôznymi značkami, ako Športový klub, Tatran, Sokol, Lesy, Klas, Fopex. V súčasnosti nesie názov
Obecný futbalový klub AGRIFOP. Najväčší úspech zaznamenal stakčínsky futbal v sezóne
1964/65, kedy mužstvo postúpilo do oblastného majstrovstva východoslovenského kraja. Za
hráčske legendy môžeme považovať Otta a Tibora Palasiewitzových, Eliáša Turika, Juraja a
Mikuláša Kuzmových, Vladimíra Suru, Jána Dubjaka, Jan Piteľa (Kesli), Juraja Piteľa, Juraja
Roška, Mikuláša Čornaniča, Juraja Sochaniča, Mira Sochaniča (Kempes), Juraja Koribaniča,
Michala Parasku a celý rad ďalších futbalistov. Mnohí futbalisti, ako Juraj Sura, Štefan Kondor,
Michal Kapráľ, Milan Piteľ a Fedor Kurinčak obliekali dresy za futbalové družstvá najvyššej
československej futbalovej ligy. Vo futbalovom klube najdlhšie „funkcionárčil“ Juraj Koromhaz a o
rozvoj počas jeho existencie sa výraznou mierou zaslúžili predovšetkým Štefan Pčola, Ján Husťák,
Pavol Rohaľ, Mikuláš Kapráľ (Radovčík), Andrej Kraus, Juraj Hudák, Milan Süč, Slavomír
Koribanič a Ján Ľach. Z trénerov si pozornosť zaslúžia Štefan Gerzanič, Jozef Hreško (Udi) a
Vladimír Kováčik. K neodmysliteľnej súčasti stakčínského futbalu patril i Mikuláš Kapráľ
(Radovčík), dlhoročný funkcionár a futbalový hlásateľ. Od roku 1950 sa v obci začali rozvíjať i iné
druhy športov, ako basketbal, volejbal, stolný tenis, lyžovanie a turistika. Väčšie úspechy sa dosiali
vo volejbale a predovšetkým v stolnom tenise v období rokov 1961-67, kedy stolnotenisové
družstvo hralo v krajskej súťaži. V súčasnosti sa v obci rozvíja paraglaiding pod hlavičkou
Paraglaiding klubu Vihorlat.
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V roku 2018 reprezentovali OFK Agrifop Stakčín 3 mužstvá: dospelí – 18 hráčov, dorast –
13 hráčov a žiaci – 25 hráčov.

OFK Agrifop Stakčín

Obec má od roku 2008 v prevádzke viacúčelové ihrisko, ktoré slúži nielen žiakom ZŠ počas
hodín telesnej výchovy, ale aj na prevádzkovanie športových aktivít všetkých obyvateľov či
návštevníkov obce Stakčín. Viacúčelové ihrisko má rozmery 20x40 m, povrch z umelej trávy, je
oplotené a osvetlené. VI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity: malý futbal,
nohejbal, volejbal, tenis, hádzanú a basketbal.

V roku 2018 obec tradične usporiadala niekoľko turnajov:
 stolnotenisový turnaj (kategória – žiaci ZŠ); prvé 3 miesta boli ocenené medailami a diplomami
 turnaj v kartovej hre FIĽO; aj tu boli prvé 3 miesta ocenené medailami a diplomami
 Futsalový turnaj
 Medzinárodný futbalový turnaj kategória „U10“ „FRAGARIA CUP“
 futbalový turnaj „RODÁCI-PRISTAŠI“
 Rómsky futbalový turnaj
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1.8 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci zabezpečuje:
 MUDr. Boris Piteľ, všeobecný lekár pre dospelých, ambulancia v budove Obecného domu,
SNP 574/6, Stakčín.
 MUDr. Ľubomír Kelly, stomatológ, Stomatologická ambulancia Obecný dom Stakčín, SNP
574/6
 MUDr. Jana Haničáková, všeobecný lekár pre deti a dorast, ambulancia v budove Obecného
domu, SNP 574/6, Stakčín
 Lekáreň Faustína, APOTHEKA Stakčín s.r.o., PharmDr. Štefan Dunaj, budova Obecného
domu, SNP 574/6, Stakčín.

1.9 Sociálne zabezpečenie

Opatrovateľskú službu obec Stakčín poskytuje v zmysle § 41 zákona NR SR č.448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ fyzickej osobe,
ktorá má trvalý pobyt na území obce Stakčín a na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Sociálna služba je výkon práce, ktorou je opatrovateľská služba a ktorá sa poskytuje do vydania
rozhodnutia o zániku odkázanosti na opatrovateľskú službu. V roku 2018 bola poskytovaná formou
terénnej sociálnej služby v byte – prirodzenom sociálnom prostredí prijímateľov sociálnej služby
pre 1 prijímateľa (opatrovaného). Obec Stakčín zamestnávala 1 opatrovateľku, ktorá poskytovala
sociálne služby 4 hodiny denne, v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 10.00 h a od 14.00 h do
16.00 h. Opatrovateľská služba skončila k 28.02.2018. Obec nemá zariadenie na poskytovanie
sociálnych služieb.
V zmysle § 15 zákona NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov obec poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi občanovi
v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi posudzujú (a ktorým sa
vypláca dávka a príspevky z ÚPSVaR) a to najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na
nevyhnutné ošatenie, zakúpenie školských potrieb a na mimoriadne liečebné náklady. Poskytnutie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je dobrovoľná sociálne pomoc obce rodinám s deťmi žijúcimi
v neúplnej rodine, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím úplne osamotene žijúcim.

1.10 Organizácie v obci

 MS SČK Stakčín, predsedníčka Mgr. Nadežda Kerekaničová
 SZTP ZO Stakčín, predseda p. Mikuláš Rudy
 ZO Únia žien Slovenska, predsedníčka Mgr. Jana Boberová
 ZO Jednoty dôchodcov Stakčín, predsedníčka p. Marta Sochaničová
 Lesopasienkové spoločenstvo ROVENKY, predseda p. Ing. Ján Kresila
 Lesopasienkové spoločenstvo DIL-KURŠINY, predseda p. Ing. Ján Kresila
 Slovenský zväz včelárov ZO Stakčín, predseda Ing. Miroslav Buraľ
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 Poskytovanie informácií – Správa Národného parku Poloniny,
Ul. mieru 193, 067 61 Stakčín, tel.: 057/7685615, poloniny@sopsr.sk

 Predaj turistických máp a turistické známkové miesto
Farby - laky Bober, Ulica cirkevná 19, 067 61 Stakčín, tel.: 057/7692535, mirobober@gmail.com
 Čerpacia stanica
Stakčín – Marián Buraľ, Ulica Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, tel.: 057/767 4116

 UBYTOVACIE ZARIADENIA
Hotel Armales, Ulica Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, tel: 057/7674247-8, 0907 347648
www.armales.sk, armales-hotel@armales.sk, 40 lôžok, P – parkovanie, S – možnosť stravovania
Turistická ubytovňa* Obecný dom, SNP 574/6, 067 61 Stakčín, tel: 0911 610 386,
www.stakcin.eu, oustakcin@stonline.sk, 30 lôžok, P – parkovanie

Hotel Armales

 Farnosti v obci

Pravoslávna cerkva

Turistická ubytovňa* Obecný dom

Gréckokatolícka cerkva
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Rímskokatolícky kostol

2. Rozpočet na rok 2018 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet
obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k
obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných
právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Na
hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa vzťahuje osobitný predpis.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí, ako aj finančné
vzťahy k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú
v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri
rozpočtové roky. Viacročný rozpočet tvoria:
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).
Zostavovanie rozpočtu obce vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného
podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených
finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných samospráv. Obec je pri zostavovaní
rozpočtu povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia
povinností ustanovených osobitnými predpismi. Rozpočet obce sa vnútorne člení na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet ),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet ),
c) finančné operácie.
Bežnými príjmami rozpočtu obce sú príjmy podľa § 5 ods.1 alebo podľa § 6 ods. 1 v členení
podľa rozpočtovej klasifikácie s výnimkou príjmov, ktoré sú podľa rozpočtovej klasifikácie
kapitálovými príjmami.
Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov rozpočtu obce a ich
jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia.
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Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z
peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné
operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich
splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie
sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje
rozpočtová klasifikácia. Obec môže poskytnúť návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu
právnickej osobe, ktorej je zakladateľom, pričom na tento účel nemôže použiť návratné zdroje
financovania.
Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj
bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný
alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno
kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania,
alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je
bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného
rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.
Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo
inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže
obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.
Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu možno
použiť príjmy kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel,
najneskôr však do konca rozpočtového roka.

2.1 Plnenie rozpočtu obce za rok 2018
2018.

Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením
č. 271/2017.
Bol zmenený päťkrát:
 prvá zmena schválená dňa 31.03.2018 starostom obce na základe VZN č. 1/2011,
schváleného uznesením OZ č. 16/2011 dňa 24.02.2011
 druhá zmena schválená dňa 30.06.2018 starostom obce na základe VZN č. 1/2011,
schváleného uznesením OZ č. 16/2011 dňa 24.02.2011
 tretia zmena schválená dňa 31.08.2018 starostom obce na základe VZN č. 1/2011,
schváleného uznesením OZ č. 16/2011 dňa 24.02.2011
 štvrtá zmena schválená dňa 30.09.2018 starostom obce na základe VZN č. 1/2011,
schváleného uznesením OZ č. 16/2011 dňa 24.02.2011
 piata zmena schválená dňa 31.12.2018 starostom obce na základe VZN č. 1/2011,
schváleného uznesením OZ č. 16/2011 dňa 24.02.2011
Prostredníctvom vyššie uvedených zmien rozpočtu obce došlo k úprave vo forme navýšenia
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Schválený rozpočet bežných príjmov bol prevedenými
úpravami zvýšený o 131 846 EUR. Schválený rozpočet kapitálových príjmov bol prevedenými

24

OBEC STAKČÍN
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018
úpravami zvýšený o 30 000 EUR. Výdavková časť bežného rozpočtu bola v priebehu rozpočtového
obdobia úpravami navýšená o 8 668 EUR, výdavková časť kapitálového rozpočtu bola navýšená
o 60 000 EUR, výdavková časť finančných operácii bola navýšená o 7 600 EUR. Reálne príjmy
dosiahli 100,12 % z upraveného rozpočtu. Reálne výdavky však boli čerpané len vo výške 94,98 %
z upraveného rozpočtu.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

 Rozpočet obce k 31.12.2018 v €
Časť rozpočtu

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

1 207 330,00

1 371 259,00

1 372 869,86

625 930,00

702 198,00

666 963,30

Finančné príjmové operácie
PRÍJMY SPOLU

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavkové operácie
VÝDAVKY SPOLU

1 205 330,00
2 000,00
0,00

531 230,00
81 500,00
13 200,00

1 337 176,00
32 000,00
2 083,00
539 898,00
141 500,00
20 800,00

Skutočnosť

1 339 327,38
31 460,10
2 082,38
505 528,25
140 635,05
20 800,00

PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH ZDROJOV PRÍJMOV
Zdroj príjmu

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy bežné

Nedaňové príjmy kapitálové

Granty a transfery bežné
Granty a transfery kapitálové

% z celkového
príjmu

55,72 %
3,16 %
0,11 %
38,83 %
2,18 %
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PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená do jednotlivých programov a podprogramov.
V nasledujúcom grafe uvádzame prehľad programov rozpočtu obce a ich podiel na celkových
výdavkoch obce.
PROGRAM
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a marketing
Program 3: Služby občanom

Celkové čerpanie
k 31.12.2018

70 576
7 149
6 575

Program 4: Bezpečnosť

48 484

Program 6: Komunikácie

78 445

Program 5: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Vzdelávanie
Program 8: Šport

Program 9: Kultúra

26 456

5,14 %
0,52 %
0,48 %
3,53 %
1,92 %
5,71 %

50,98 %

82 915

6,03 %

34 630

134 093

Program 12: Administratíva

150 327

SPOLU

rozpočtu

700 480

Program 10: Prostredie pre život
Program 11: Sociálne služby

% čerpania z celkového

33 977

1 374 107

2,52 %
9,76 %
2,47 %

10,94 %

100,00 %
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2.2 Plnenie rozpočtu RO za rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia RO ZŠ s MŠ Stakčín bol rozpočet na
rok 2018.
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Stakčín na rok 2018 bol súčasťou rozpočtu obce Stakčín ako
zriaďovateľa RO a bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 273/2017.
Bol zmenený štyrikrát:





prvá zmena schválená dňa 31.03.2018 riaditeľkou školy,
druhá zmena schválená dňa 30.06.2018 riaditeľkou školy,
tretia zmena schválená dňa 30.09.2018 riaditeľkou školy,
štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2018 riaditeľkou školy.

Prostredníctvom vyššie uvedených zmien rozpočtu ZŠ s MŠ došlo k úprave vo forme
navýšenia v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočet bežných príjmov bol prevedenými
úpravami zvýšený o 43 293 EUR. Výdavková časť bežného rozpočtu bola v priebehu
rozpočtového obdobia úpravami navýšená o 130 953 EUR. Reálne vlastné príjmy ZŠ s MŠ, ktoré
boli prostredníctvom zriaďovateľa vrátené do rozpočtu RO dosiahli 100 % z upraveného rozpočtu.
Tvorili ich poplatky za MŠ, ŠKD, poplatky a platby za stravné, príjmy z vratiek ZP, príjmy za
poškodené učebnice a granty. Reálne výdavky boli čerpané vo výške 99,27 % z upraveného
rozpočtu.
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Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

 Rozpočet ZŠ s MŠ k 31.12.2018 v €
Časť rozpočtu

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

0,00

43 293,10

43 293,10

581 400,00

712 352,53

707 144,16

0,00
0,00

PRÍJMY SPOLU

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

581 400,00
0,00

VÝDAVKY SPOLU

43 293,10
0,00

712 352,53
0,00

PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ
Čerpanie
ZARIADENIE
Predškolská výchova s bež. starostlivosť. - MŠ
Základné vzdelanie s bež. starostlivosť. - ZŠ
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie – ŠKD
Školské stravovanie - ŠJ

Dávky sociál. pomoci v HN pre ZŠ a MŠ
SPOLU

k 31.12.2018

95 633

483 823
27 332

Skutočnosť

43 293,10
0,00

707 144,16
0,00

% čerpania

z celkového rozpočtu

13,52 %
68,42 %
3,87 %

93 692

13,25 %

707 144

100,00 %

6 664

0,94 %
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3. Hospodárenie obce za rok 2018, bilancia aktív a pasív
Časť rozpočtu

Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO

Skutočnosť v €

Bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO

Hospodárenie bežného rozpočtu

Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky RO

Hospodárenie kapitálového rozpočtu
HOSPODÁRENIE CELKOM

1 339 327,38
43 293,10
505 528,25
707 144,16

169 948,07

31 460,10
0,00
140 635,05
0,00

- 109 174,95
60 773,12

Obec dosiahla za rok 2018 prebytkový bežný rozpočet vo výške 169 948,07 € a schodkový
kapitálový rozpočet vo výške -109 174,95 €. Prebytok bol použitý na krytie schodku kapitálového
rozpočtu a splatenie istiny za rok 2018 a predčasné splatenie istiny za rok 2019 dlhodobého
bankového úveru na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 20 800,- €.
Prebytok vo výške 60 773,12 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku sa vylučujú :
 nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR, poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 9 326,75 € (FP RO – dopravné žiakov, normatív ZŠ
vo výške 3 326,75 € a FP obce – dotácia na obnovu VH Stakčín vo výške 6 000 €).
Skutočný prebytok je 51 446,37 €.
Prebytok podľa §10 BR a KR

60 773,12

po vylúčení nevyčerp. FP RO (vlast.príjmy ŠJ)
Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce
Hospodárenie FO
Hospodárenie celkom

30 847,13

po vylúčení nevyčerp. prostried. zo ŠR - 9 326,75

- 9 326,75
- 1 881,62
2 082,38
20 800,00
- 18 717,62

Celkové hospodárenie obce je 30 847,13 € a je zdrojom rezervného fondu ako zostatok
finančných operácií. Rozdiel nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti po zdanení vo
výške 22,54 € tvorí zdroj pre prídel do rezervného fondu.
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AKTÍVA
Strana aktív
SPOLU MAJETOK

Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby

2018

Brutto

Korekcia

8 629 436,48

1 751 288,03

16 229,47

16 229,47

EUR

7 090 748,49

2017

Netto

EUR

1 733 198,81

Netto

EUR

EUR

6 878 148,45 6 895 435,09

5 357 549,68 5 364 222,08
0

6 586 758,78

1 716 969,34

1 537 613,22

18 089,22

1 307 611,78

0

1 307 611,78

1 354 926,90

22 561,16

18 089,22

4 471,94

5 477,87

1 074,77

0

Zúčtovanie medzi subj.verej.spr.
Dlhodobé pohľadávky

487 760,24

Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok

Prechodné účty aktív

1 378,56

0

0

Strana pasív
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie

487 760,24
1 378,56
0

0

206 061,72

1 074,77

2018

2017

6 878 148,45

6 895 435,09

EUR

3 546 334,44

80 082,46

89 876,46

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

45 990,61

Zúčtovanie medzi subj.verej.spr.

9 326,75

2 082,38

Krátkodobé záväzky

21 542,12

22 729,36

3 220 382,89

3 303 110,04

Rezervy

Dlhodobé záväzky
Bankové úvery

Prechodné účty pasív

0

479,79
0,00

1 267,20
0

168 001,71

1 539,33

3 456 457,98

31 348,66

Záväzky

487 760,24

EUR

3 626 416,90

3 546 334,44

4 876 461,84

1 519 524,68 1 529 673,68

0

206 061,72

PASÍVA

Výsledok hospodárenia z minulých rokov

0

4 869 789,44

0

0

378,87

20 800,00

4. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
4.1 Pohľadávky

Obec Stakčín eviduje na svojich účtoch predovšetkým daňové pohľadávky, pohľadávky
z poplatkov za TKO, pohľadávky za nájomné nebytových priestorov a nájomného za hrobové
miesta. Ide teda o krátkodobé pohľadávky so splatnosťou do 1 roka po lehote splatnosti. Obec má
od r. 2008 vytvorenú opravnú položku na nevymožiteľnú pohľadávku za nájomné nebytových
priestorov (súdne konanie), o ktorú sa znižuje reálna hodnota pohľadávok vo výške 5 986,96 €.
V roku 2018 bola tiež dotvorená opravná položka na daňové pohľadávky vo výške 1 363,89 €,
celková výška opravnej položky na daňové pohľadávky je 6 252,43 € a na nedaňové pohľadávky vo
výške 2 251,48 €, celková výška opravnej položky na nedaňové pohľadávky je 11 836,79 €
(pohľadávky po splatnosti za r. 2008-2018).
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Na základe inventúrnych zistení so stavom k 31.12.2018 obec vykazovala tieto pohľadávky
(pre porovnanie uvádzame aj stav k 31.12.2017):

Druh krátkodobej pohľadávky

Ostatné pohľadávky, z toho:
Dobropis od VSE - prepl. za el. energiu r. 2018
Dobropis od innogy - prepl. za plyn r. 2018
Daňové pohľadávky, z toho:
DzN od PO za r. 2009
DzN od PO za r. 2010
DzN od FO za r. 2011
DzN od FO za r. 2012
DzN od FO za r. 2013
DzN od FO za r. 2014
DzN od FO za r. 2015
DzN od FO za r. 2016
DzN od FO za r. 2017
DzN od FO, PO za r. 2018
Daň za psa za r. 2016
Daň za psa za r. 2017
Daň za psa za r. 2018
Daň za ubytovaciu kapacitu
Nedaňové pohľadávky, z toho:
Nájomné za užívanie pozemkov
Nájomné nebytových priestorov
Nájomné za hrobové miesta za r. 2012
Nájomné za hrobové miesta z r.2012 po 5r.-2017
Nájomné za hrobové miesta z r.2013 po 5r.-2018
Poplatok za TKO od FO za r. 2007
Poplatok za TKO od FO za r. 2008
Poplatok za TKO od FO, PO za r. 2009
Poplatok za TKO od FO, PO za r. 2010
Poplatok za TKO od FO za r. 2011
Poplatok za TKO od FO za r. 2012
Poplatok za TKO od FO za r. 2013
Poplatok za TKO od FO za r. 2014
Poplatok za TKO od FO za r. 2015
Poplatok za TKO od FO za r. 2016
Poplatok za TKO od FO, PO za r. 2017
Poplatok za TKO od FO, PO za r. 2018
Iné pohľadávky, z toho:
Predaj pozemkov na ul. Lesnej na splátky
POHĽADÁVKY SPOLU:

k 31.12.2018

698,57
3,17
695,40
6 507,04
1 984,79
1 984,79
9,66
9,66
9,66
9,66
186,02
270,46
423,84
1 363,89
6,63
13,26
19,89
214,83
13 867,25
680,46
6 486,96
30,00
790,00
30,00
0,00
19,09
266,57
293,14
106,77
193,69
219,28
172,68
302,01
538,43
1 486,69
2 251,48
1 488,30
1 488,30
22 561,16

k 31.12.2017

0,00
0,00
0,00
5 536,73
1 984,79
1 984,79
9,66
9,66
9,66
24,81
210,18
350,79
782,25
0,00
6,64
33,15
0,00
130,35
13 402,34
0,00
6 420,29
30,00
1 980,00
0,00
36,84
26,65
266,57
293,14
106,77
193,69
232,41
179,28
381,74
705,83
2 549,13
0,00
2 864,40
2 864,40
21 803,47
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4.2 Záväzky

Obec Stakčín eviduje na svojich účtoch krátkodobé a dlhodobé záväzky v lehote splatnosti.
Krátkodobé záväzky tvoria záväzky voči dodávateľom, záväzky tvorí mzda za 12/2018 voči
zamestnancom, odvody do poisťovní, preddavková daň, zrážky z miezd zamestnancov.
Dlhodobé záväzky tvorí Sociálny fond.
Na základe inventúrnych zistení so stavom k 31.12.2018 obec vykazovala tieto záväzky
(pre porovnanie uvádzame aj stav k 31.12.2017):

Druh záväzkov

Krátkodobé záväzky, z toho:
Dodávatelia
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdravot. poistenia
Ostatné priame dane
Iné záväzky
Dlhodobé záväzky, z toho:
Záväzky zo sociálneho fondu
Bankové úvery a výpomoci, z toho:
Bankové úvery dlhodobé (kultúrny dom)
ZÁVÄZKY SPOLU:

k 31.12.2018

30 868,87
3 213,98
9 326,75
9 558,96
6 311,20
1 347,78
1 110,20
479,79
479,79
0,00
0,00
31 348,66

5. Analýza významných položiek z účtovnej závierky

k 31.12.2017

24 811,74
4 094,05
2 082,38
9 486,66
6 439,12
1 393,16
1 316,37
378,87
378,87
20 800,00
20 800,00
45 990,61

5.1 Významné prírastky dlhodobého majetku

Významné prírastky dlhodobého majetku, ktoré obec účtovala:
na účte 021 v celkovej výške 210 998,25 € tvorili:
 Zaradenie do užívania – odvodnenie MK (spojnica Sadová – Dlhá; Dlhá – Dobrianského)
v hodnote 3 404,80 €.
 Zaradenie do užívania – rekonštrukcia MK – spojnica ul. Ševčenkova – Duchnovičova
v hodnote 8 518,07 €.
 Zaradenie do užívania – obnova chodníka pri ceste I/74 v časti od ŽSR po ul. Švermovú +
lávka cez rieku Chotinka + odvodnenie priestranstva pre ŽSR v hodnote 145 642,01 €.
 Zaradenie do užívania – rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice v hodnote 38 677,37 €.
 Zaradenie do užívania – technické zhodnotenie budovy bývalého klubu dôchodcov, ktoré sa
prerába na múzeum v hodnote 14 756,00 €.
na účte 022 v celkovej výške 17 771,84 € tvorili:
 Zaradenie do užívania – obstaranie troch meračov rýchlosti (3 frekventované komunikácie)
v hodnote 6 055,20 €
 Zaradenie do užívania – obstaranie posypového samonakladacieho rozmetadla PAMAROL
za traktor v hodnote 4 920 ,00 €.
 Zaradenie do užívania – obstaranie zariadenia na čistenie chodníkov značky CRAMER KM
HVR PLUS 80 + prídavné zariadenia v hodnote 6 796,64 €.
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na účte 031 v celkovej výške 8 533,98 € tvorili:
 bezodplatný prevod od SPF – pozemky (KN C 1342/3/4 a KN C 1342/5) pod chodníkom pri
ceste I/74 v smere od ŽSR po ul. Švermovú v hodnote 8 533,98 € (cena podľa znaleckého
posudku).

Prehľad dlhodobého majetku
Názov

Účet

Ostatný DNM
Pozemky
Umelec.diela a zbierky
Stavby
Samost. hnuteľ. veci
Doprav. prostriedky
Pestovateľ. celky TP
Zákl. stádo a ťaž. zvier.
Drobný DHM
Ostatný DHM
SPOLU

019
031
032
021
022
023
025
026
028
029

OC
k 31.12.2017

16 229,47
757 894,16
12 508,13
5 429 570,03
50 510,54
68 483,31
0
0
0
8 025,00
6 343 220,64

Prírastky
+

0
8 533,98
0
210 998,25
17 771,84
0
0
0
0
0
237 304,07

Úbytky
-

0
1 473,15
0
0
0
0
0
0
0
0
1 473,15

Presuny
+ / -

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OC
k 31.12.2018

16 229,47
764 954,99
12 508,13
5 640 568,28
68 282,38
68 483,31
0
0
0
8 025,00
6 579 051,56

5.2 Predaj dlhodobého majetku

Kapitálové príjmy z predaja dlhodobého majetku obce v roku 2018 tvorili príjmy za predaj
pozemkov na ul. Lesnej (splátky) a firme MOLLFAM v celkovej hodnote 1 460,10 €

5.3 Analýza nákladov a výnosov

 Individuálna účtovná závierka

V rámci individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2018 boli vyčíslené nasledujúce druhy
nákladov hlavnej činnosti (obec Stakčín) a podnikateľskej činnosti (Turistická ubytovňa* Obecný
dom Stakčín), ktoré boli zahrnuté vo výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01.
Prehľad nákladov
Číslo
účtu
alebo
skupiny

50
501
502
51
511
512
513
518

Náklady

Spotrebované nákupy
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby

Hlavná
činnosť
EUR

56 339,63
37 153,02
19 186,61
109 245,36
4 853,93
107,38
1 306,94
102 977,11

2018

Podnikateľská
činnosť
EUR

6 005,83
1 276,24
4 729,59
634,58

634,58

Spolu
EUR

62 345,46
38 429,26
23 916,20
109 879,94
4 853,93
107,38
1 306,94
103 611,69

2017
EUR

62 816,01
38 974,03
23 841,98
110 424,65
777,40
47,70
1 719,07
107 880,48
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52
521
524
525
527
53
538
54

541
545
548
549
55
551

553
558
554
559
555
56
562
568
57
572
574
578
579
58

584

Osobné náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
Manká a škody
Odpisy, rezervy a opravné položky z
prevádzkovej a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia
Odpisy dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Rezervy a opravné položky z
prevádzkovej činnosti
Tvorba ostatných rezerv z
prevádzkovej činnosti
Tvorba ostatných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
Rezervy a opravné položky z
finančnej činnosti
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
Tvorba opravných položiek z finančnej
činnosti
Zúčtovanie komplexných nákladov
budúcich období
Finančné náklady
Úroky
Ostatné finančné náklady
Mimoriadne náklady
Škody
Tvorba rezerv
Ostatné mimoriadne náklady
Tvorba opravných položiek
Náklady na transfery a náklady z
odvodu príjmov
Náklady na transfery z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu VÚC do RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC

281 093,97
202 364,24
67 555,84
2 844,82
8 329,07
411,88
411,88

6 752,95
4 816,00
1 683,00
253,95
0
0

287 846,92
207 180,24
69 238,84
2 844,82
8 583,02
411,88
411,88

250 232,93
178 873,29
61 507,56
2 010,53
7 841,55
402,86
402,86

1 473,15

0

1 473,15

14 720,40

0

0

0

0

5 708,54

0

5 708,54

5 831,86

158 068,85

0

158 068,85

156 183,64

154 453,48

0

154 453,48

151 795,64

3 615,37

0

3 615,37

4 388,00

0

0

0

0

3 615,37

0

3 615,37

4 388,00

0

0

0

0

0

0

0

0

7 181,69

0

0

0

0

0

0
0

7 181,69

0

20 552,26

0

0
0

0

1 601,64
387,82
1 213,82
0
0
0
0
0

151,10
0
151,10
0
0
0
0
0
0

287 780,78

273 931,00

238 317,78

0

238 317,78

227 588,73

287 780,78

1 752,74
387,82
1 364,92
0
0
0
0
0

0

1 579,23
727,97
851,26
0
0
0
0
0
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586
587

Náklady na transfery z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho územného
celku subjektom mimo verejnej správy
Náklady na ostatné transfery

NÁKLADY SPOLU

49 463,00

0

49 463,00

46 342,27

0

0

0

0

901 723,80

13 544,46 915 268,26 876 122,58

Najväčší podiel na nákladoch hlavnej činnosti tvoria náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov, predstavujú 31,91 % z celkových nákladov, ostatné náklady v percentách:
spotrebované nákupy 6,25 %, služby 12,11 %, osobné náklady 31,17 %, dane a poplatky 0,05 %,
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 0,80 %, odpisy, rezervy a opravné položky 17,53 %,
finančné náklady 0,18 %.
Najväčší podiel na nákladoch podnikateľskej činnosti tvoria osobné náklady, predstavujú
49,86 % z celkových nákladov, ostatné náklady v percentách: spotrebované nákupy 44,34 %,
služby 4,69 %, finančné náklady 1,11 %.
Prehľad výnosov
Číslo
účtu
alebo
skupiny

Výnosy

60
601
602

Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

62
624

Aktivácia
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

61

63

632
633
64

641
645
648
65

653
658

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Daňové výnosy samosprávy
Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti

2018

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

EUR

EUR

2017

Spolu
EUR

EUR

4 350,14
0
4 350,14

13 567,00
0
13 567,00

17 917,14
0
17 917,14

17 237,02
0
17 237,02

0
0

0
0

0
0

0
0

0

780 327,78
747 259,43
33 068,35
28 324,50
84,00

0
28 240,50

0

0

0

0

780 327,78

725 506,72

0

28 324,50

72 421,06

0
0
0

747 259,43
33 068,35
84,00

703 379,68
22 127,04
54 342,80

0
0

0
28 240,50

112,00
17 966,26

1 851,75

0

1 851,75

920,01

1 851,75

0

1 851,75

920,01

0

0

0

0

1 851,75

0

1 851,75

920,01
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66
662
665
668
67
672
678
68
69
692
693
694
695
696
697
699

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
finančnej činnosti
Finančné výnosy
Úroky
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Ostatné finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Náhrady škôd
Ostatné mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v štátnych rozpočtových
organizáciách a príspevkových
organizáciách
Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC, RO, PO
zriadených obcou alebo VÚC

0

VÝNOSY SPOLU

0

0

6 899,77
357,58
5 878,40
663,79
200,00
200,00
0

0
0
0
0
0
0
0

6 899,77
357,58
5 878,40
663,79
200,00
200,00
0

253,01
200,34
0
52,67
0
0
0

0

0

0

0

159 897,67

0

159 897,67

149 699,22

0

0

0

0

37 654,42

0

37 654,42

26 749,37

108 963,17

0

108 963,17

108 707,02

0

0

0

0

0

0

0

0

3 681,48

0

3 681,48

3 730,48

9 598,60

0

9 598,60

10 512,35

Výnosy samosprávy z bežných transferov od
rozpočtu VÚC v RO, PO zriad. obcou

Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov
verejnej správy
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov
verejnej správy
Výnosy samosprávy z bežných transferov od
Európskych spoločenstiev
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
od Európskych spoločenstiev
Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov

0

981 851,61

13 567,00

995 418,61

966 037,04

Najväčší podiel na výnosoch hlavnej činnosti tvoria daňové výnosy a výnosy z poplatkov,
predstavujú 79,48 % z celkových výnosov, ostatné výnosy v percentách: tržby z predaja služieb
0,44 %, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 2,88 %, zúčtovanie rezerv a opravných položiek
0,19 % a finančné výnosy 0,70 %, mimoriadne finančné výnosy 0,02 % a výnosy z bežných a
kapitálových transferov obce 16,29 %.
Najväčší podiel na výnosoch podnikateľskej
predstavujú 100 % z celkových výnosov.

činnosti

tvoria

tržby z predaja služieb,
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Číslo
účtu
alebo
skupiny

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia pred zdanením
591 Splatná daň z príjmov
595 Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Hlavná
činnosť
EUR

2018

Podnikateľská
činnosť

80 127,81
67,89
0

80 059,92

Spolu

EUR

EUR

22,54
0
0

80 150,35
67,89
0

22,54

80 082,46

2017
EUR

89 914,46
38,00
0

89 876,46

 Konsolidovaná účtovná závierka

V rámci konsolidovanej účtovnej závierky obce a RO za rok 2018 boli vyčíslené
nasledujúce druhy nákladov hlavnej činnosti (obec Stakčín, RO) a podnikateľskej činnosti
(Turistická ubytovňa* Obecný dom Stakčín), ktoré boli zahrnuté vo výkaze ziskov a strát Kons uj
Úč ROPO OV 2-01.
Prehľad nákladov za konsolidovaný celok
Číslo
účtu
alebo
skupiny

50
501
502
51
511
512
513
518
52
521
524
525
527
53
538
54

541

Náklady

Spotrebované nákupy
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Osobné náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

2018

2017

Hlavná činnosť

Podnikateľs
ká činnosť

144 901,03
89 923,67
54 977,36
123 953,65
5 691,95
291,84
1 306,94
116 662,92
874 578,67
635 583,66
216 250,12
2 844,82
19 900,07
411,88
411,88

6 005,83
1 276,24
4 729,59
634,58
0
0
0
634,58
6 752,95
4 816,00
1 683,00
0
253,95
0
0

150 906,86
91 199,91
59 706,95
124 588,23
5 691,95
291,84
1 306,94
117 297,50
881 331,62
640 399,66
217 933,12
2 844,82
20 154,02
411,88
411,88

145 481,70
85 907,87
59 573,83
131 055,16
4 789,01
179,11
1 719,07
124 367,97
825 791,29
601 615,14
204 240,99
2 010,53
17 924,63
402,86
402,86

1 473,15

0

1 473,15

14 720,40

EUR

17 814,29

EUR

0

Spolu
EUR

17 814,29

EUR

33 812,10
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545
548
549
55
551
553
558
554
559
555
56
562
568
57
572
574
578
579
58

584
586
587

Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Manká a škody
Odpisy, rezervy a opravné položky z
prevádzkovej a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
Rezervy a opravné položky z
prevádzkovej činnosti
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
Tvorba ostatných oprav. položiek
z prevádzkovej činnosti
Rezervy a opravné položky z finančnej
činnosti
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
Tvorba opravných položiek z finančnej
činnosti
Zúčtovanie komplexných nákladov
budúcich období
Finančné náklady
Úroky
Ostatné finančné náklady
Mimoriadne náklady
Škody
Tvorba rezerv
Ostatné mimoriadne náklady
Tvorba opravných položiek
Náklady na transfery a náklady z
odvodu príjmov
Náklady na transfery z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho územného
celku do rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom
Náklady na transfery z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho územného
celku subjektom mimo verejnej správy
Náklady na ostatné transfery

NÁKLADY SPOLU

0

0
0
0

16 341,14
0

19 091,70
0

205 388,02

0

205 388,02

203 559,64

201 772,65

0

201 772,65

199 171,64

3 615,37

0

3 615,37

4 388,00

0

0

0

0

3 615,37

0

3 615,37

4 388,00

0

0

0

0

0

0

0

0

16 341,14
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

3 934,08
387,82
3 546,26
0
0
0
0
0

151,10
0
151,10
0
0
0
0
0
0

49 463,00

46 342,27

0

0

0

0

49 463,00

0

49 463,00

46 342,27

0

0

0

0

49 463,00

1 420 444,62

13 544,46

4 085,18
387,82
3 697,36
0
0
0
0
0

0

3 624,76
727,97
2 896,79
0
0
0
0
0

1 433 989,08 1 390 069,78
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Prehľad výnosov za konsolidovaný celok
Číslo
účtu
alebo
skupiny

Výnosy

60
601
602

Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

62
624

Aktivácia
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

61

63

632
633
64

641
645
648
65

652
653
658
66
662
665
668
67
672
678
68

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Daňové výnosy samosprávy
Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej
činnosti
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
finančnej činnosti
Finančné výnosy
Úroky
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Ostatné finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Náhrady škôd
Ostatné mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
štátnych rozpočtových organizáciách a
príspevkových organizáciách

2018

Podnikate
ľská
činnosť

Hlavná
činnosť
EUR

EUR

2017

Spolu
EUR

EUR

45 873,01
0
45 873,01

13 567,00
0
13 567,00

59 440,01
0
59 440,01

59 256,70
0
59 256,70

0
0

0
0

0
0

0
0

0

780 327,78
747 259,43
33 068,35
28 465,18
84,00

0
28 381,18

0

0

0

0

780 327,78

725 506,72

0

28 465,18

72 421,06

0
0
0

747 259,43
33 068,35
84,00

703 379,68
22 127,04
54 342,80

0
0

0
28 381,18

1 851,75

0

1 851,75

920,01

1 851,75

0

1 851,75

920,01

0

0

0

0

0

0

0

0

1 851,75

0

1 851,75

920,01

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

6 899,77
357,58
5 878,40
663,79
200,00
200,00
0

0

255,65
202,98
0
52,67
0
0
0

0

0

0

0

6 899,77
357,58
5 878,40
663,79
200,00
200,00
0

112,00
17 966,26
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69
693
694
695
696
697
699

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
obciach, VÚC, RO, PO zriadených obcou
alebo VÚC
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej
správy
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov
verejnej správy
Výnosy samosprávy z bežných transferov od
Európskych spoločenstiev
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
od Európskych spoločenstiev
Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov

VÝNOSY SPOLU

Číslo
účtu
alebo
skupiny

Výsledok hospodárenia za
konsolidovaný celok

Výsledok hospodárenia pred zdanením
591 Splatná daň z príjmov
595 Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

5.4 Prijaté granty a transfery

634 965,14

0

634 965,14

623 186,96

522 093,38

0

522 093,38

510 516,66

108 963,17

0

108 963,17

108 707,02

0

0

0

0

0

0

0

0

3 908,59

0

3 908,59

3 963,28

0

0

0

0

13 567,00 1 512 149,63

1 498 582,63

Hlavná
činnosť
EUR

2018

Podnikateľská
činnosť

78 138,01
67,89
0

78 070,12

EUR

22,54
0
0

22,54

Spolu
EUR

78 160,55
67,89
0

78 092,66

1 481 547,10

2017
EUR

91 477,32
38,54
0

91 438,78

Obec Stakčín a jej RO ZŠ s MŠ Stakčín prijala v roku 2018 nasledovné bežné a kapitálové
granty a transfery. Ich prehľad uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.
 BEŽNÉ TRANSFERY PRE OBEC STAKČÍN

Poskytovateľ
- 1 -

Účelové určenie grantu, transferu
- 2 -

OÚ Humenné Dotácia na odmenu skladníka CO
OÚ Humenné Dotácia na matričnú činnosť
z MV SR
OÚ Humenné Dotácia na register obyvateľov
z MV SR

Suma poskytnut.
prostriedkov
v roku 2018
- 3 -

232,00

Suma použit.
prostriedkov
v roku 2018
- 4 -

232,00

4 466,45

4 466,45

808,17

808,17

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
- 5 -

0
0
0
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OÚ Humenné Dotácia na register adries z
MV SR
OÚ Prešov
Dotácia na zabezp. starostlivosti
o vojnové hroby
MV SR
Dotácia na obnovu VH v Stakčíne
OÚŽP Prešov Dotácia na prenesený výkon:
ochr.prírody, štátna vod.správa,
ochr.pred povod.,ochr.ovzdušia
MDVRR SR Dotácia na prenesený výkon:
staveb. úrad pre miestne
komunikácie
OÚ Humenné Dotácia na voľby do orgánov
samosprávy obcí
ÚPSVaR
Dotácia –osobitný príjemca
Humenné
rodinné prídavky
ÚPSVaR
Dotácia na krátkodobé pracovné
Humenné
miesta z ESF a ŠR (projekt §54)

53,20

53,20

0

19 864,80

19 864,80

0

6 000,00
227,88

0,00

227,88

6 000,00

105,80

105,80

0

1 545,58

1 545,58

0

1 017,44

1 017,44

0

9 333,10

9 333,10

0

 KAPITÁLOVÉ TRANSFERY PRE OBEC STAKČÍN

Poskytovateľ
- 1 -

MV SR Bratislava

Účelové určenie grantu,
transferu
- 2 -

Dotácia na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice

Suma poskytnut.
prostriedkov
v roku 2018
- 3 -

30 000,00

Suma použ.
prostriedkov
v roku 2018
- 4 -

0

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
- 5 -

30 000,00

0

 TRANSFERY - PRENESENÝ VÝKON VÝCHOVA A VZDELÁVANIE PRE
ROZPOČTOVÚ ORGANIZÁCIU ZŠ s MŠ STAKČÍN

Poskytovateľ
- 1 -

OÚ, odbor
školstva Prešov
OÚ, odbor
školstva Prešov
OÚ, odbor
školstva Prešov
ÚPSVaR
Humenné
ÚPSVaR
Humenné
OÚ, odbor
školstva Prešov
OÚ, odbor
školstva Prešov

Účelové určenie grantu,
transferu
- 2 -

Dotácia - normatívne FP
pre ZŠ
Dotácia na vzdelávacie
poukazy
Dotácia na dopravné
žiakov
Dotácia na stravu deti
v HN
Dotácia na školské
potreby pre deti v HN
Dotácia na MŠ – 5 r.
deti
Dotácia pre ZŠ – asistent
učiteľa

Nevyčer.
transfér k
1.1.2018
- 3 -

Suma poskytnut.
prostriedkov
v roku 2018
- 4 -

Suma použ.
prostriedkov
v roku 2018
- 5 -

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
- 6 -

0

438 480,00

435 331,90

3 148,10

0

6 547,00

6 547,00

0

148,21

3 999,00

3 968,56

178,65

0

5 568,44

5 568,44

0

0

1 095,60

1 095,60

0

0

2 981,00

2 981,00

0

0

18 480,00

18 480,00

0
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OÚ, odbor
školstva Prešov
OÚ, odbor
školstva Prešov
OÚ, odbor
školstva Prešov

Dotácia pre ZŠ – sociál.
znevýhod. prostredie
Dotácia pre ZŠ –
učebnice
Dotácia pre ZŠ –
lyžiarsky kurz

1 934,17

5 800,00

7 734,17

0

0

76,00

76,00

0

0

2 550,00

2 550,00

0

5.5 Významné investičné akcie v roku 2018

V roku 2018 obec realizovala tieto významné investičné akcie:
Časť rozpočtu

0111 Obce – Vypracovanie PD pre staveb.
povolenie - rozšír. IBV ul. Lesná „Úprava
VN,TS,NN“
0111 Obce – Obstaranie meračov rýchlosti
0111 Obce – Elektrická prípoj.-ul. Lesná
0320 Ochrana pred požiarmi – Rekonštruk.
hasičskej zbrojnice
0320 Ochrana pred požiarmi – Rekonštruk.
hasičskej zbrojnice
0451 – Obstaranie posyp. rozmetadla za
traktor a čistiac. zariadenia na chodníky
Cramer
0451 Cestná doprava – Výstavba chodníka
pri ceste I/74 (od ŽSR - centrum)
0451 Cestná doprava – Rekonštrukcia MK –
spojnica ul. Ševčenkova – ul. Duchnovičova
a odvodnenia MK v obci
1020 Staroba – Rekonštrukcia budovy býv.
klubu dôchodcov na múzeum
VÝDAVKY NA AKCIE SPOLU

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

Skutočnosť

5 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00
8 000,00

6 000,00
0

5 970,00
0

11 000,00

8 500,00

8 077,37

0

30 000,00

30 000,00

0

11 800,00

11 716,64

35 500,00

52 200,00

52 192,17

7 000,00

12 000,00

11 922,87

15 000,00

15 000,00

14 756,00

81 500,00

141 500,00

140 635,05

5.6 Predpokladaný budúci vývoj – zámery obce
Priority obce Stakčín na roky 2019 - 2022

Priority obce Stakčín sú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stakčín na
programovacie obdobie 2015 – 2024. Priority obce Stakčín na roky 2019 – 2022 sa budú realizovať
v rámci výziev nových operačných programov pre roky 2014 – 2020 a z rozpočtu obce.
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Oblasť investičného rozvoja obce:

 Zrealizovať stavbu „Stavebné úpravy kultúrneho domu, s. č. 293, Stakčín, kaštieľ“.

V zrekonštruovaných priestoroch druhej časti budovy KD vytvoriť múzeum, galériu,
knižnicu, internetovú miestnosť, konferenčnú miestnosť a informačné centrum.

 Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu budovy ŠJ pri základnej
škole a zabezpečiť jej realizáciu.

 Zabezpečiť dobudovanie oddychovej zóny v lokalite Kút.

 Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie požiarnej nádrže a
zabezpečiť jej realizáciu.

 Pripraviť zmeny a doplnky ÚPO.

 Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu garáže pre traktor.

 Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu hospodárskej budovy pri
OU.

 Zabezpečiť výstavbu chodníka na Ulici mieru.

 Zabezpečiť prekrytie časti rigolu na Dobrianskeho ulici.

 V spolupráci so ŽSR zrekonštruovať priestranstvo pred železničnou stanicou.
Oblasť ochrany životného prostredia:

 Zabezpečiť pokračovanie v nastolenom trende starostlivosti o životné prostredie.

 V spolupráci so zmluvným vývozcom komunálneho odpadu zabezpečiť vypracovanie
projektovej dokumentácie na vybudovanie zberného dvora a zabezpečiť jeho realizáciu.

 Zabezpečiť likvidáciu divokých skládok a zamedziť vzniku nových.

 Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu oddychovej zóny – parku
v areáli „Parinok“.

 Zabezpečiť údržbu a estetizáciu verejnej zelene obce.
Oblasť vzdelávania a školstva:

 Podporovať všetky aktivity, ktoré budú smerovať k zvyšovaniu úrovne ZŠ a MŠ.
 Podporovať mimoškolskú činnosť detí a žiakov.

 Zakupovať každoročne nové knihy do obecnej knižnice.
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Oblasť kultúry, športu a spoločenského života:

 Pokračovať v organizovaní úspešných spoločenských a športových podujatí (duchovný
koncert, stakčínsky ples, kvapka krvi, turnaj v kartovej hre fiľo, MDŽ, Deň matiek, MDD,

Deň učiteľov, stolnotenisový turnaj pre deti a dospelých, Ľude pud Nastasom, výstup na

Hodošík, festival ľudového umenia, Medzinárodný zraz mládeže Polonín, rockový večer,
divadelné predstavenie, Mikuláš v obci, Silvester...).

 Zvýšiť atraktivitu obce pre turistov a zabezpečiť popularizáciu obce (brožúry, pohľadnice,
magnetky, tlač, web, médiá).

 Podporovať záujmovú a umeleckú činnosť súborov a jednotlivcov.

 Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie skanzenu v obci a
zabezpečiť jeho realizáciu.

 Zvýšiť zapojenie spoločenských organizácií do kultúrno-spoločenského života obce.
 Podporovať všetky športové podujatia pre občanov obce.

 Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu športového areálu –
strelnice v blízkosti obce.

 Podporovať OFK Agrifop Stakčín a stolnotenisový oddiel Stakčín.
 Podporovať ďalší rozvoj spolupráce s družobnými mestami.
 Podporovať DHZ obce Stakčín.

 Podporovať budovanie nových atraktivít v obci.

 Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nových športovísk
v obci a zabezpečiť ich realizáciu.

 Zabezpečiť údržbu a dobudovanie turistických chodníkov a cyklotrás v katastri obce.

 V rámci zvýšenia bezpečnosti občanov a ochrany majetku vybudovať kamerový systém.
 Zabezpečiť inštalovanie bankomatu.

Oblasť sociálnych vecí:
 Podporiť sociálnu výpomoc občanom obce v prípade sociálnej tiesne.

 Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti pre uchádzačov o zamestnanie.
 Podporiť denný stacionár v obci.
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Oblasť cirkví a mimovládnych organizácií:

 Podporovať všetky aktivity, ktoré budú smerovať k tolerantnému a priateľskému vzťahu
medzi cirkvami a národnosťami.

 Podporovať aktivity mimovládnych organizácií, ktoré budú v prospech občanov obce.
 Podporovať jednotlivé cirkvi pôsobiace v obci.

 Podporovať aktivity mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia na územiach bývalých obcí
vysťahovaných kvôli VN Starina.

Priority obce Stakčín na roky 2019 – 2022
22.02.2019.

boli schválené uznesením OZ č. 34/2019 dňa

6. Individuálna účtovná závierka obce, správa audítora

Samostatná príloha – účtovné výkazy, poznámky k ÚZ predkladané na daňový úrad.

7. Konsolidovaná účtovná závierka obce, správa audítora

Samostatná príloha – účtovné výkazy, poznámky k ÚZ predkladané na daňový úrad.
Vypracovala:
Mgr. Tatiana Serdulová
ekonómka OcÚ

Miroslav Bober
starosta obce
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