Dňa 13.1.2007 sa v budove Základnej školy
v priestoroch školskej jedálne konal ples
Stakčínčanov, ktorý usporiadal spevácky súbor
Beskyd. O dobrú náladu a hudbu sa starala
skupina Dass. Starosta obce bol pasovaný
za nového patróna súboru Beskyd. O polnoci
rozjasnil oblohu veľkolepý silvestrovský
ohňostroj. V tej chvíli nestrieľal iba ohňostroj,
ale aj zátky šampanského, ktoré sponzoroval
starosta obce. K dobrému silvestrovskému
plesu patrí samozrejme tombola. Aj tu sa
starosta obce aktivoval ako sponzor (dúfame,
že mu aktivita v tejto oblasti vydrží čo najdlhšie).
Ceny do tomboly ďalej venovali: Agrifop
Stakčín, p.Šuťak, P.Senko, p.Husťak, p.Grodza,
p.Bober, LPM –p.Salaj.
Štvrtý ročník silvestrovského plesu Stakčínčanov
navštívilo približne 140 hostí.

Vážení spoluobčania!
V novom roku Vám prinášame nové číslo,
obecných novín, ktoré zmenili nie len svoju
štruktúru, ale aj názov. Názov ,,Poloniny bol
neadresný a preto sme sa rozhodli nazvať ich
„Stakčínske noviny“.
Štruktúra novín by sa mala zmeniť preto,
že by sme boli radi, keby ste sa na ich tvorbe
podieľali aj Vy ako občania. Chceli by sme
takýmto spôsobom prinášať skutočný odraz
života v obci, Vaše postrehy, podnety ale aj
radosti z Vašich úspechov pod.
Z dôvodu skvalitnenia mediálnej
a propagačnej politiky obce Obecné
zastupiteľstvo v Stakčíne zriadilo mediálnu
komisiu v tomto zložení:
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Výkonný výbor OFK Agrifop Stakčín
na svojom zasadnutí dňa 4. januára sa
rozhodol ukončiť doterajšiu spoluprácu
s trénerom Petrovajom, pretože nenaplnil
ich očakávania. Novým trénerom sa stal
Jozef Fedor, ktorý prevezme družstvo
v jarnej časti 4. ligy od 9 januára. Ďalšou zmenou je, že
predsedom výkonného výboru sa stal Ján Husťák st., prvým
podpresedom Pavol Rohaľ a druhým podpredsedom p. Mika.
Všetkým želáme veľa úspechov a veríme, že spolu s podporou
obecného úradu pripravia pre svojich fanúšikov a občanov
obce veľa príjemných športových zážitkov.
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Predseda mediálnej komisie:
Miroslav Bober
Redaktor a kronikár:
Mgr. Jana Kandríková
Člen mediálnej komisie:
Ing. Ján Sochanič
Úlohou mediálnej komisie je tvorba
obecných novín, písanie kroniky obce
a správa internetovej stránky obce, ktorá
nebola aktualizovaná dlhé roky.
Prostredníctvom týchto komunikačných
kanálov by sme sa snažili šíriť dobré meno
našej obce nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí.
Sme zatiaľ len začiatočníci, ale dúfame, že
spolu s Vašimi príspevkami a Vašou pomocou
budeme pre Vaše domovy očakávané noviny,
ktoré Vám poradia, pomôžu a prinesú
užitočné informácie.
(Svoje príspevky môžete môžete
odovzdať p. Boberovi v jeho predajni.)

Príhovor starostu obce Stakčín
Vážení spoluobčania,
v úvode svojho príhovoru Vám
chcem popriať v roku 2007 veľa
zdravia, šťastia a úspechov.
Prostredníctvom tohto príhovoru
by som Vás chcel poinformovať
o činnosti obecného zastupiteľstva
a o ďalších prioritách, ktoré chceme
realizovať v našej obci.
Na
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo
dňa 11.1.2007 boli okrem iného
schválené rozpočet obce na rok 2007
a priority obce na roky 2007 - 2010.
V rámci priorít obce chceme tohto roku
dokončiť adaptáciu hotela Park na
Obecný dom, opraviť budovu Domu
smútku, pokračovať v budovaní
kanalizácie na ulici Duchnovičovej
a ulici Ševčenkovej, dobudovať
chodník okolo obecného parku,
pripraviť projektovú dokumentáciu
na
VII.
etapu
kanalizácie.
Financovanie týchto aktivít bude
zabezpečené z rozpočtu obce na rok
2007, kde je na to vyčlenená časť
finančných prostriedkov, zvyšnú
časť finančných prostriedkov chceme
získať z mimorozpočtových zdrojov.
Ďalšou prioritou je situácia
ohľadom nakladania s komunálnym
odpadom v našej obci, ktorá ma veľmi
trápi. V okolí našej obce hádam niet
miesta, na ktorom by nebola čierna
skládka. Z tohto dôvodu chceme
v roku 2007 vypracovať systém
nakladania s komunálnym odpadom.
V rozpočte sú vyčlenené financie
na likvidáciu čiernych skládok, na

vývoz veľkorozmerných kontajnerov,
vývoz tuhého komunálneho odpadu
a poplatok na vývoz separovaného
odpadu
v
celkovej
výške
780 000,- Sk. Pritom v príjmovej
časti rozpočtu sa počíta s výberom
daní od občanov iba vo výške
430 000,- Sk. Z toho je jasné, že
vedenie obce má veľký záujem na
tom, aby naša obec a aj okolie nebolo
znečistené. Na druhej strane som
prĳal zásadu, že na každú čiernu
skládku bude privolaná polícia,
ktorá bude hľadať pôvodcu skládky.
Ten v prípade odhalenia ponesie
zodpovednosť za porušenie zákona
a bude musieť odstrániť skládku
na vlastné náklady. Chcel by som
Vás poprosiť, vážení spoluobčania,
aby ste triedili tuhý komunálny
odpad vo svojej domácnosti, lebo
v
dnešnej dobe je zabezpečený
vývoz takmer každého odpadu, ktorý
sa v domácnosti vytvorí. Týmto
spôsobom ušetríte peniaze nielen
obci, ale aj sebe.
Veľkú pozornosť budeme venovať
aj
športovému,
kultúrnemu
a spoločenskému životu občanov
našej obce. Príkladom je aj Stakčínsky
ples, ktorý sa uskutočnil 13.1.2007.
Mal iba jednu chybičku, že sa ho
zúčastnilo
málo
Stakčínčanov.
Veríme však, že sa to v budúcnosti
zlepší a záujem našich občanov
o takéto podujatie vzrastie.
Na záver sa Vám chcem
ospravedlniť za poruchy na verejnom
osvetlení, ktoré Vám strpčovali život
začiatkom januára 2007.
Ján Kerekanič, starosta obce

MIESTNE
DANE

Obecné zastupiteľstvo
v Stakčíne
Doterajšieho starostu obce Stakčín Ing. Jána Kresilu
vystriedal Ján Kerekanič, ktorý na ustanovujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva 20.12.2006 zložil
sľub starostu obce.
Sľub zložili aj 9 novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva: Miroslav Bober ● Sergej Cilip ●
Gavurová Marta ● Hudák Juraj ● Mgr. Kandríková
Jana ● Ing. Kapráľ Vladimír ● Ing. Kresila Ján ●
Ing. Sochanič Ján ● Miroslav Sochanič
V našich novinách Vám budeme jednotlivých
poslancov predstavovať bližšie.
Spoločne veríme, že svoje predvolebné sľuby
budú plniť, že na nás nezabudnú a že sa im podarí
skvalitniť život občanov našej obce.
Želáme im veľa tvorivých síl, veľa dobrých nápadov
a trpezlivosti pri riešení obecných problémov ktoré
z časti vyrábame aj my občania.

Viete že...
V dnešnej dobe sa legislatíva mení rýchlo.
Neznalosť zákona však neospravedlňuje,
preto Vám budeme prinášať základné
právne rady zo zákonníka práce, ktoré
možno pomôžu vyriešiť Váš problém.
§ 99 Zákonníka práce
Evidencia
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu
pracovného času, práce nadčas,
nočnej práce a pracovnej pohotovosti
zamestnanca.

Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
vyhlasuje voľby

hlavného kontrolóra
obce Stakčín.
Prihlášky je potrebné doručiť
najneskôr do 14.2.2007 na Obecný
úrad v Stakčíne.
Voľby sa uskutočnia dňa
28.02.2007.
Kvalifikačným predpokladom na
funkciu hlavného kontrolóra je
ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie (§ 18a zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení)
Súčasťou prihlášky musí byť odpis
z registra trestov nie starší ako tri
mesiace a doklad o vzdelaní.

§ 103
(1) Základná výmera dovolenky je
najmenej štyri týždne
(2) Dovolenka vo výmere najmenej
piatich týždňov patrí zamestnancovi,
ktorí do konca kalendárneho roka dovŕši
aspoň 15 rokov pracovného pomeru po
18.roku veku.
§ 111
(7) Ak sa poskytuje dovolenka
v niekoľkých častiach, musí byť aspoň
jedna časť najmenej dva týždne, ak
sa zamestnanec so zamestnávateľom
nedohodne inak. Čerpanie dovolenky
je zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto
obdobie môže byť výnimočne skrátené so
súhlasom zamestnanca.

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, v znení neskorších predpisov boli
dňa 20.12.2006 obecným zastupiteľstvom
prijaté Všeobecné záväzné nariadenia obce
na rok 2007 č. 1/2007 o dani z nehnuteľnosti,
č. 2/2007 o miestnych daniach a č. 3/2007
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce
Stakčín.

§

Otázniky

V tejto rubrike sa budeme zamýšľať
nad konaním a správaním sa ľudí.
Nemusia to byť iba negatívne postrehy.
Radi privítame Vaše podnety, ktoré
prinútia nás ostatných zamyslieť sa,
prípadne prinesú zmeny v našom
okolí.
¬¬¬
Pozerajúc z okna svojho bytu na
časť obce nazývanej ,,Lúčky“ som
zbadala podstatne staršieho človeka
nesúc biele obrovské vrece. Niesol
ho ľahko, predpokladám teda, že
v ňom boli plastové fľaše, alebo niečo
podobné. Sledovala som, kam s tým
vrecom pôjde. Nešiel ďaleko, hodil ho
do priekopy neďaleko cesty vedúcej
k včelím úľom. Čakala som ho ale
dlho sa nevracal. Čo bude z našej
obce ak sa tak budeme správať všetci
?????
¬¬¬
V autobusovej
,,búdke“
pri
potravinách Rodspol (potraviny p.
Koribaniča) sa schádza školopovinná
mládež. Správajú sa ako malí
výtržníci a autobusová ,,búdka“ dosť
často aj ,,dymí “. Vedia ich rodičia ako
trávia voľný čas a načo míňajú ich
peniaze ?????

Podľa uvedeného zákona v znení
neskorších predpisov a podľa prijatého
Všeobecného záväzného nariadenia obce
o dani z nehnuteľnosti je každý daňovník
povinný do 31. januára 2007 nahlásiť
správcovi dane, t.j. obecnému úradu, zmeny
skutočností rozhodujúce na vyrubenie dane
z nehnuteľnosti, to znamená, ak daňovník
v priebehu roka 2006 nadobudol nehnuteľnosť
do vlastníctva, zmenil sa vlastník budovy,
pozemku a pod.

Oznámenie
o organizovaní aktivačnej
činnosti formou menších
obecných služieb v obci
Stakčín
Obecný úrad oznamuje občanom, že sa
v našej obci bude v období od 22.1.2007
do 31.5.2007 vykonávať aktivačná
činnosť uchádzačov o zamestnanie
formou menších obecných služieb,
ktorá sa organizuje v rámci Národného
projektu č. V - „Aktivácia nezamestnaných
a nezamestnaných s nízkou motiváciou
odkázaných na dávku v hmotnej núdzi“.
Obecný úrad uzatvoril s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Humennom
dohodu o poskytnutí príspevku na
aktivačnú činnosť podľa §52 NR SR č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov č. 54/
§52/2007/NP V/SV, ktorá túto činnosť
upravuje. Podľa tejto dohody bude
na výkon menších obecných služieb
zaradených 77 uchádzačov o zamestnanie
a organizáciu budú zabezpečovať
3 koordinátori. Veríme, že táto činnosť
opäť prispeje k celkovému skrášleniu
a zveľadeniu verejných priestranstiev
a objektov pod správou obce.

1. Obec podľa VZN poskytuje zníženie dane
z pozemkov, zo stavieb a bytov vo výške
50%:
a) občanom starším ako 70 rokov, občanom
s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tieto
pozemky a stavby slúžia výhradne na
ich osobnú potrebu a títo občania bývajú
osamotene bez rodinných príslušníkov.
Podľa VZN obce o miestnom poplatku
za komunálne odpady je povinný každý
daňovník (fyzická alebo právnická osoba)
nahlásiť do 31. januára prípadnú zmenu už
ohlásených údajov, to znamená, ak došlo
k zmene počtu osôb v domácnosti, ako aj
k zmene počtu pracovníkov v závode, firme.
Obec znižuje poplatok o 9,- Sk na osobu
v domácnostiach, ktoré prevádzajú separovaný
zber odpadu podľa zoznamu zamestnancov
firmy A.S.A.
Podľa hore uvedeného zákona a prijatého
VZN o miestnych daniach - daň za psa,
je povinný každý nový majiteľ psa do 30
dní oznámiť správcovi dane vznik daňovej
povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za
zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová
povinnosť. Daňovník taktiež oznámi aj zánik
daňovej povinnosti, a to do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti.

SÚŤAŽ
Milí čitatelia!

Súčasťou našich novín bude aj
súťaž. V každom čísle uverejníme
najzaujímavejší kuchársky recept,
ktorý odmeníme vecnou cenou.
Na konci roka ohodnotíme najlepší
recept ako recept roka a oceníme
ho zaujímavou cenou.

RECEPTY
Zapekané maďarské cestoviny:
1 balíček cestovín, soľ, maslo, 1 cibuľa,
30 dkg tvarohu, 1 kyslá smotana, slanina
,,adidas“.
Cestoviny uvaríme podľa návodu.
Hotové scedíme, osolíme a zalejeme na
masle opraženou cibuľkou. Premiešame
s tvarohom (asi 30 dkg) a 1 kyslou
smotanou. Zapekaciu misku vymastíme
maslom a vložíme do nej premiešané
cestoviny. Na vrch poukladáme na
tenko nakrájanú anglickú alebo oravskú
slaninu. Vložíme do rúry a zapekáme
kým sa slaninka neopečie. Chrumkavá

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6
mesiacov. Poplatok za psa je 200,- Sk.. Za
druhého a každého ďalšieho psa je poplatok
250,- Sk.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný
na vedecké účely, pes so špeciálnym
výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
V priebehu mesiaca február bude každému
daňovníkovi doručený platobný výmer o dani
z nehnuteľnosti, o poplatku za TKO a poplatku
za psa. Vyrubená daň z nehnuteľnosti
je splatná do 31. marca 2007. Splatnosť
poplatku za TKO VZN obce stanovuje takto:
a) poplatok za domácnosť do 3 osôb do
31.3.2007
b) poplatok za domácnosť od 4 do 5 osôb
v dvoch splátkach do 31.3. a 30.6.2007
c) poplatok za domácnosť od 6 a viac osôb
v štyroch splátkach a to od 31.3., 30.6.,
30.9. a 30.11. 2007.
Daň z nehnuteľnosti, poplatok za TKO
a poplatok za psa je povinný každý daňovník
zaplatiť najneskôr v deň splatnosti priloženou
poštovou poukážkou alebo na uvedený
účet správcu dane, čiže Obecnému úradu
v Stakčíne.

slaninka a šťava z nej dodá tvarohovým
cestovinám vynikajúcu chuť.

Danielove plnené zemiaky:
12 ks väčších zemiakov, 1/2kg
ochuteného mletého bravčového mäsa,
korenie, “Pečené zemiaky a Americké
zemiaky“, olej, 15 dkg strúhaného syra,
zelenina podľa chuti.
Väčšie zemiaky očistíme a vydlabeme do
nich čo najväčší otvor tak, aby sme zo
zemiaka vytvorili akúsi nádobku. Môžeme
použiť vydlabávač jadierok alebo malú
lyžičku. Bravčové mäso pomelieme,
ochutíme podobne ako na fašírky (bez
vajíčka). Mäsom naplníme zemiaky,
uložíme na plech, osolíme, posypeme
korením na zemiaky a zalejeme troškou
oleja. Na plech môžeme uložiť aj
vydlabané časti zemiaka. Prikryjeme
a pečieme asi 40 min. vo vyhriatej
rúre pri teplote asi 200˚C. (krátko pred
dopečením zemiaky odkryjeme, aby
sa pekne prepiekli). Horúce opečené
zemiaky ukladáme na tanier obložený
čínskou kapustou. Posypeme strúhaným
syrom a bohato obložíme čerstvou alebo
nakladanou zeleninou (kapia, cvikla,
kyslé uhorky ...). Môžeme poliať kečupom
alebo tatárskou omáčkou podľa chuti.
Vaše príspevky čakáme v predajni
p. Bobera najneskôr do 28.2.2007.
Verím, že prvé ocenenie bude práve
Vaše.

