
Vyhodnotenie priorít obce Stakčín  na roky 2019 – 2022 

schválených uznesením OZ č. 34/2019 dňa 22.02.2019 
 

 

 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 realizovali v rámci výziev nových operačných programov pre roky 

2014 – 2020 a z rozpočtu obce.  

OBLASŤ INVESTIČNÉHO ROZVOJA OBCE 

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

zrekonštruovaných priestoroch druhej časti budovy KD vytvoriť múzeum, galériu, 

kniţnicu, internetovú miestnosť, konferenčnú miestnosť a informačné centrum. 

- bola podaná žiadosť o prostriedky mechanizmu plánu obnovy a odolnosti – komponent 5 – 

adaptácia na zmenu klímy rozvojové projekty v NP Poloniny – projekt v hodnote 1 828 267,- 

EUR je v štádiu posudzovania žiadosti 

2. Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu budovy ŠJ pri základnej 

škole a zabezpečiť jej realizáciu.  

- Žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, činnosť L7AP – 

326 253,92 EUR – žiadosť zamietnutá 

3. Zabezpečiť dobudovanie oddychovej zóny v lokalite Kút.  

- úloha splnená – dobudované dva altánky v hodnote 7 500,00 EUR 

4. Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie poţiarnej nádrţe a 

zabezpečiť jej realizáciu. 

- úloha nesplnená 

5. Pripraviť zmeny a doplnky ÚPO. 

- úloha splnená – zrealizované „Zmeny a doplnky ÚPN-O č. 2, č. 3, č. 4 

6. Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu garáţe pre traktor.  

- úloha splnená, prenesená do projektu „Zberný dvor“ 

7. Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu hospodárskej budovy 

pri OU. 

- úloha splnená, prenesená do projektu „Zberný dvor“ 

8. Zabezpečiť výstavbu chodníka na Ulici mieru. 

- bola zrealizovaná stavba  „Obnova chodníka pri ceste I/74 v obci Stakčín 2. etapa, SO 02 

Chodník 2. časť" – 163 287,88 EUR 

- stavba  „Obnova chodníka pri ceste I/74 v obci Stakčín 2. etapa, SO 02 Chodník 1. časť" je 

v štádiu vydania stavebného povolenia 

9. Zabezpečiť prekrytie časti rigolu na Dobrianskeho ulici.  
- úloha nesplnená  

10. V spolupráci so ŢSR zrekonštruovať priestranstvo pred ţelezničnou  stanicou. 
- úloha nesplnená                                                                  

 

OBLASŤ OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 



1. Zabezpečiť pokračovanie v nastolenom trende starostlivosti o ţivotné prostredie.  

- úloha sa plní priebežne 

2. V spolupráci so zmluvným vývozcom komunálneho odpadu zabezpečiť vypracovanie 

projektovej dokumentácie na vybudovanie zberného dvora a zabezpečiť jeho realizáciu. 

- bola zakúpená hala s pozemkom od firmy Stamold, kde bol zriadený „Zberný dvor“ – 

100 951,28 EUR 

- úspešne sme sa zapojili do výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32 s projektom s názvom: 

Zberný dvor v obci Stakčín – bola zakúpená technika v hodnote 229 000,00 EUR  

3. Zabezpečiť likvidáciu divokých skládok a zamedziť vzniku nových.  

- úloha sa plní priebežne 

4. Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu oddychovej zóny – 

parku v areáli „Parinok“. 

- žiadosť o financie z prostriedkov nadácie Slovenskej sporiteľne – neúspešná 

- žiadosť o financie z prostriedkov úradu predsedu vlády - neúspešná 

5. Zabezpečiť údrţbu a estetizáciu verejnej zelene obce. 

- úloha sa plní priebežne 

 

OBLASŤ VZDELÁVANIA A ŠKOLSTVA 

1. Podporovať všetky aktivity, ktoré budú smerovať k zvyšovaniu úrovne ZŠ a MŠ.  

- úloha sa plní priebežne 

2. Podporovať mimoškolskú činnosť detí a ţiakov.  

- úloha sa plní priebežne 

3. Zakupovať kaţdoročne nové knihy do obecnej kniţnice. 

- úloha sa plní priebežne 

 

OBLASŤ KULTÚRY, ŠPORTU A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA 

1. Pokračovať v organizovaní úspešných spoločenských a športových podujatí (duchovný 

koncert, stakčínsky ples, kvapka krvi, turnaj v kartovej hre fiľo, MDŢ, Deň matiek, 

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

výstup na Hodošík, festival ľudového umenia, Medzinárodný zraz mládeţe Polonín, 

rockový večer, divadelné predstavenie, Mikuláš v obci, Silvester...). 

- úloha sa plní priebežne 

2. Zvýšiť atraktivitu obce pre turistov a zabezpečiť popularizáciu obce (broţúry, 

pohľadnice, magnetky, tlač, web, médiá). 

- úloha sa plní priebežne 

3. Podporovať záujmovú a umeleckú činnosť súborov a jednotlivcov. 

- úloha sa plní priebežne 

4. Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie skanzenu v obci a 

zabezpečiť jeho realizáciu.  

- úloha je v štádiu prípravy projektovej dokumentácie 

5. Zvýšiť zapojenie spoločenských organizácií do kultúrno-spoločenského ţivota obce. 



- úloha sa plní priebežne 

6. Podporovať všetky športové podujatia pre občanov obce. 

- úloha sa plní priebežne 

7. Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu športového areálu – 

strelnice v blízkosti obce. 

- úloha nesplnená z dôvodu oneskorenej aplikácie smernice (EÚ) 2021/555 o kontrole 

získavania a držania zbraní 

8. Podporovať OFK Agrifop Stakčín a stolnotenisový oddiel Stakčín.  

- úloha sa plní priebežne 

9. Podporovať ďalší rozvoj spolupráce s druţobnými mestami.  

- úloha sa plní priebežne 

10. Podporovať DHZ obce Stakčín.  

- úloha sa plní priebežne 

11. Podporovať budovanie nových atraktivít v obci.  

- úloha sa plní priebežne 

12. Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nových 

športovísk v obci a zabezpečiť ich realizáciu.  

- úloha sa plní čiastočne 

13.  Zabezpečiť údrţbu a dobudovanie turistických chodníkov a cyklotrás v katastri obce.  

- úloha sa plní priebežne 

- V rámci zvýšenia bezpečnosti občanov a ochrany majetku vybudovať kamerový 

systém v obci Stakčín  

-  Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov Ministerstva vnútra SR – 8 240,65 EUR – 

žiadosť zamietnutá 

14. Zabezpečiť inštalovanie bankomatu.  

- úloha nesplnená 

OBLASŤ SOCIÁLNYCH VECÍ 

1. Podporiť sociálnu výpomoc občanom obce v prípade sociálnej tiesne.  

- úloha sa plní priebežne 

2. Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti pre uchádzačov o zamestnanie.  

- úloha sa plní priebežne 

3. Podporiť denný stacionár v obci.  

- úloha sa plní čiastočne 

 

OBLASŤ CIRKVÍ A MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ  

1. Podporovať všetky aktivity, ktoré budú smerovať k tolerantnému a priateľskému 

vzťahu medzi cirkvami a národnosťami.  

- úloha sa plní priebežne 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32021L0555
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32021L0555


2. Podporovať aktivity mimovládnych organizácií, ktoré budú v prospech občanov obce.  

- úloha sa plní priebežne 

3. Podporovať jednotlivé cirkvi pôsobiace v obci.  

- úloha sa plní priebežne 

4. Podporovať aktivity mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia na územiach bývalých 

obcí vysťahovaných kvôli VN Starina.  

- úloha sa plní priebežne 

 

INVESTIČNÉ AKTIVITY ZREALIZOVANÉ MIMO PRIORÍT OBCE 

1. Výmena okien na školskej jedálni – z prostriedkov úradu vlády SR – 34 049,24 EUR 

2. Obstaranie vybavenia školskej jedálne – 9 796,40 EUR 

3. Zakúpenie snehovej frézy – 1 806,00 EUR 

4. Oprava mosta cez Koloničku – 6 682,91 EUR 

5. Zrealizovaný projekt „Oprava pamätníka osloboditeľom v 2. svetovej vojne v Ruskom 

– Ruské sedlo“ z prostriedkov úradu vlády SR – 3 090,00 EUR 

6. Zakúpenie vysokozdviţnej plošiny Renault Maxity – 16 650,00 EUR 

7. Zakúpenie radlice – 2 604,00 EUR 

8. Rekonštrukcia vstupnej brány na vojenský cintorín Stakčín z dotácie Ministerstva 

vnútra – 7 576,00 EUR 

9. Zakúpenie štiepkovača – 1 705,90 EUR 

10. Realizácia zavlaţovania futbalového ihriska OFK z prostriedkov Slovenského 

futbalového zväzu – 14 236,55 EUR 

11. Zakúpenie valníka Fiat Ducato – 12 890,00 EUR 

12. Spevnenie miestnej komunikácie s výjazdom na ul. Mieru – 8 778,64 EUR 

13. Inštalácia spomaľovacích prahov na ul. Dlhá, Duchnovičova, Záhradná – 2 168,61 

EUR 

14.  Zriadenie priechodu pre chodcov pri MŠ na ul. SNP – 577,98 EUR 

15. Dotácia z Kult Minor na Stakčínsky festival ľudového umenia 2021 – 2 500,00 EUR 

16. Dotácia z Kult Minor na Stakčínsky festival ľudového umenia 2022 – 4 000,00 EUR 

17. Projekt „Poloniny trail – Stakčín, samoobsluţný servis a parkovanie bicyklov“ 

čiastočne z prostriedkov ENI – 40 977,02 EUR – prebieha 

18. Projekt „Efektívna verejná samospráva Snina-Stakčín-Ulič“ z prostriedkov Európsky 

sociálny fond a Ministerstva vnútra – 91 781,76 EUR – prebieha  

19. Projekt rekonštrukcia kotolne ZŠ odstránenie havarijného stavu čiastočne 

z prostriedkov Ministerstva školstva – 78 117,00 EUR  

20. Projekt „Zníţenie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v 

Materskej škole v obci Stakčín“ z prostriedkov Slovenskej inovačnej a energetickej 

agentúry – 212 889,18 EUR – prebieha 



21. Projekt „Ţivé múzeum v Stakčíne“ čiastočne z prostriedkov Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR – 51 970,00EUR – prebieha  

22. Projekt cyklotrasy „Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín – Starina a Starina – Ruské, 

realizovaný pod gesciou Prešovského samosprávneho kraja a Svetovej banky 

z prostriedkov operačného programu IROP, Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR – cca 10 000 000,00 EUR – realizácia v 4. štvrťroku 2022 

 

NESCHVÁLENÉ ŽIADOSTI MIMO PRIORÍT OBCE 

1. Rekonštrukcia a zastrešenie tribún futbalového ihriska OFK z prostriedkov 

Slovenského futbalového zväzu – 52 000,00 EUR  

2. Dovybavenie kompostoviska technikou z prostriedkov Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR – cca 119 808,00 EUR  

3. Rekonštrukcia hospodárskej budovy MŠ z prostriedkov Ministerstva financií SR – 

18 071,00 EUR 

4. Rekonštrukcia vojnového cintorína z 1. svetovej vojny Veľká Poľana II – Hodošík 

z prostriedkov Ministerstva vnútra SR – 67 160,00 EUR 

 

 

 

 


