Z rokovania obecného
zastupiteľstva
v Stakčíne
Dňa 27.8.2007 sa v zasadačke obecného
úradu uskutočnilo siedme zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Z predchádzajúceho zasadnutia OZ ostalo
nesplnené uznesenie o osvetlení Parkovej
ulice. Splnenie tejto úlohy je v štádiu
riešenia. Z technických príčin sa presúva
na september 2007.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plnenie
rozpočtu za obdobie 01.- 07. 2007 a návrh
úpravy rozpočtu ZŠ. Plnenie rozpočtu
pripomienkoval poslanec OZ p. J. Kresila.
V ďalšom bode informoval starosta obce
o investičnom rozvoji obce za 1. polrok
2007.
Okrem dokončenia budovy Obecného
domu sa zrealizovala rekonštrukcia
elektrických rozvodov v DK, dokončenie
dlažby
pred
Obecným
domom,
čiastočná úprava obecných ciest a pod.
Vo svojich investičných zámeroch uviedol
rekonštrukciu domu smútku, úpravu
chodníkov v obci, realizáciu projektov na
rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Niekoľkými vetami...

Vážení občania!
Niekoľkými vetami by som chcel zareagovať
na aktuálne problémy našej obce:
■ Od 35. týždňa je v prevádzke obecná
kompostáreň. Zriadili sme ju pri čističke
odpadových
vôd.
Názov
obecná
kompostáreň je možno prehnaný.
Jednoducho sme vytvorili priestor, kde sa
môže ukladať biologicky rozložiteľný odpad
(lístie, konáre, tráva, seno, atď.). Mnohí
občania to už aj využili. Týmto spôsobom
chceme obmedziť spaľovanie uvedeného
odpadu v obci. Spaľovanie odpadu je
porušenie zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a hrozia za to sankcie a nielen
to. Spaľovaním odpadu znepríjemňujeme
život a ohrozujeme zdravie sebe aj iným
spoluobčanom.

■ Od 1.7.2007 nadobudlo účinnosť VZN
č. 5/2007 o pohrebníctve ■ Prevádzkový
poriadok pohrebiska - cintorín. Prevádzkový
poriadok schválil aj úrad verejného
zdravotníctva. Toto VZN vychádza zo
zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve.
Na základe VZN č. 5/2007 vykonáva správu
obecného pohrebiska obecný úrad. To
znamená, že obecný úrad zodpovedá za
poriadok na cintoríne, v dome smútku a za
výkop hrobu. VZN č. 5/2007 ■ Prevádzkový
poriadok pohrebiska je vyvesený na okne
domu smútku. Skrátené verzie, ktoré sú
napísané na tabuliach, budú umiestnené pri
vstupoch na cintorín.
Prosím Vás, aby ste VZN č. 5/2007
dodržiavali. Takto spoločne vytvoríme
z nášho cintorína dôstojné miesto, kde
navždy odpočívajú naši spoluobčania.
Ján Kerekanič, starosta obce

August bol bohatý na športové podujatia

a hlavne na turnaje ,,O pohár starostu obce“

V ďalšej časti zasadnutia OZ poslanci
schválili odmenu pre bývalého kronikára
obce PhDr. M. Levkaniča za obdobie 2005
- 2006 vo výške 5000,- Sk za jeden rok.
Folklórnej skupine Zarinčanka schválili
finančnú podporu vo výške 4 600,- Sk
na doplnenie krojovej výbavy. Zaričanka
bude reprezentovať našu obec na jarmoku
v družobnom meste Slavonice. Ďalší
finančný príspevok vo výške 5000,- Sk
schválili p. Mgr. Š. Suchému na vydanie
knihy básní pre deti. P. Mgr. Š. Suchý sa
zároveň zaviazal, že po vydaní zbierky
venuje miestnej knižnici 50 kusov.
Po interpelácii poslancov OZ nasledovalo
schválenie nových uznesení.

Dňa 5.8.2007 sa na volejbalovom ihrisku ,,Parinok“ uskutočnil 4. ročník volejbalového
turnaja „O pohár starostu obce Stakčín“. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá z Humenného,
zo Sniny a Stakčína. Turnaj mal vynikajúcu úroveň a všetky zápasy boli vzácne vyrovnané.
Najviac volejbalového umenia však preukázali hráči Chemesu Humenné, ktorí obhájili
minuloročné víťazstvo. Stakčínčania po veľmi dobrých výkonoch obsadili 3.miesto.
Sergej Cilip

úrad bez súhlasu vlastníka užívacieho práva
hrobového miesta.
(Podľa článku 10 poriadku)
Prevádzkový poriadok cintorína - dôležité
ustanovenia
V zmysle schváleného prevádzkového
poriadku sú nájomcovia hrobového miesta
a návštevníci cintorína povinní dodržiavať
nasledujúce zásady:
Stavby, lavičky, zeleň
Na budovanie akýchkoľvek stavieb na
pohrebisku alebo úpravy už existujúcich
stavieb (hrobky, náhrobky, rámy a pod.) je
potrebný súhlas obecného úradu, ktorý je
oprávnený určiť záväzné podmienky pre
stavby náhrobných pomníkov, hrobiek a pod.
Obecný úrad nezodpovedá za prírodné
poškodenie alebo odcudzenie stavby, jej
časti či iného príslušenstva tretími osobami.
Ochrana majetku môže byť predmetom
osobitnej poistnej zmluvy s poisťovňou. Po
ukončení prác je staviteľ povinný odstrániť
zvyšný materiál a dať okolie do pôvodného
stavu. Vysadená zeleň sa stáva súčasťou
cintorína.
(Podľa článku 9 poriadku)
Práce na pohrebisku
Výkopové a zemné práce všetkého druhu,
najmä kopanie hrobu, môžu vykonávať
len osoby určené obecným úradom, alebo
ohlásené na obecnom úrade. Práce spojené
s údržbou prenajatého miesta zabezpečuje
vlastník. Remeselnícke práce na pohrebisku
môžu vykonávať len osoby a firmy oprávnené
na túto činnosť. Zvädnuté alebo inak
znehodnotené kytice, vence a iné ozdoby
hrobového miesta môže odstrániť obecný

Prístupnosť pohrebiska verejnosti
Cintorín je prístupný verejnosti denne v čase:
- letné obdobie od 7,oo hod. do 21,oo hod.
- zimné obdobie od 8,oo hod. do 17,oo hod.
(Podľa článku 11 poriadku)
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
a spôsob nakladania s odpadmi
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa
spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. Nie
je povolené robiť hluk, cintorín znečisťovať,
vodiť psov a pod.
Na cintorín je zakázaný vjazd motorových
vozidiel s výnimkou realizovania stavieb
(hrobiek, náhrobných kameňov a pod.).
Odpadky a iné predmety (zvyšky náhrobných
kameňov a pod.) sa musia odkladať na miesta
na to určené (kontajnery a pod.) Kopať zem
na úpravu hrobového miesta je zakázané
v celom areáli.
(Podľa článku 12 poriadku)
Trestné ustanovenie
Porušovanie tohto prevádzkového poriadku
môže obecný úrad stíhať podľa zákona
č.372/1990 Zb. o priestupkoch, ak sa nejedná
o trestný čin.
Za znečistenie priestorov pohrebiska odpadkami
má správca pohrebiska právo dať odpratať
neporiadok na náklady vinníka, ak tak neurobí
sám na výzvu správcu.
(Podľa článku 13 poriadku)
V prípade potreby sa môžete obrátiť na
správcu cintorína Jána Andrucha – číslo
mobilu: 0918 539 026 alebo na Obecný úrad
v Stakčíne – číslo tel.: 057 7674309.

CENNÍK

-

Zemiaková vňať a iné...

Počas letných sobotňajších večerov mnoho
rodín oddychuje tak, že si robí grilovačku.
V lete tu máme veľa návštev, priateľov
a tešíme sa, ako im pobyt spríjemníme
pečenou klobáskou alebo dobrou pečenou
živánskou. Stáva sa však, že človek mieni
a dobrý sused mení. Posledné dva augustové
týždne v našej obci žili „zemiakovou mániou“ .
Nie je to nič výnimočné, tak to na dedine býva.
To menej príjemné prichádza potom, keď sa
viacerí susedia rozhodnú, že nám sobotu
večer spríjemnia - na svojej záhrade začnú
páliť zemiakovú vňať –„byľa“. Ak ste náhodou
zavesili svoju voňavú vypratú bielizeň, môžete
rovno zabudnúť, že po zvesení zacítite svoju
aviváž. Ak ste sa náhodou rozhodli, že si
po práci príjemne posedíte večer pri krbe
so svojou rodinou a vychutnáte si pohodu
sobotňajšieho večera, zistíte, že to také
romantické nebude.
Mali sme vzácnu návštevu z Bratislavy,
pozvali sme aj ďalších priateľov a chystali
sme sa na pekný večer. Bratislavčania
opisovali radosť zo vzduchu, ktorý tu dýchali,
krásu dediny a pohostinnosť tunajších ľudí.
Súhlasne sme pritakávali. A potom to prišlo.
Vzduch sa zmenil na dymovú clonu, cez ktorú
sme sa poriadne ani nevideli, zápach bol
neskutočný. Necítili sme len vňať, ale už aj
igelit a gumu.
Na ďalší deň mi priateľka, ktorá je astmatička,
povedala, že pre ňu je pálenie zemiakovej
vňate doslova utrpením. Možno v našej obci
žije viac astmatikov, ktorým to nerobí práve
najlepšie. Možno by nám trocha ohľaduplnosti
k ostatným neuškodilo. Nikto z nás nevie, čo
ho čaká, ale tí, čo práve zapaľujú svoj odpad
na záhrade, vedia presne, čo o chvíľu čaká ich
(red.)
susedov. Smrad a dym.

- jednorazový poplatok

300,- Sk/nad 4 hodiny

služieb poskytovaných obcou Stakčín platný od 01.09.2007

- ubytovanie - turistická ubytovňa:
- jedna noc - jedna osoba

200,- Sk

faxové služby
odpredaj KUKA nádob
za reláciu v OR
za prenájom DK
za prenájom DK celodenný
za kopírovanie

● sadzby prác vykonávaných AVIA FURGON ŠPZ SV 081 AC:
- prevoz materiálu v rámci obce:
- jazda
15,- Sk/km
- nakladanie a vykladanie tovaru
200,- Sk/hod.

● sadzby prác vykonávaných traktorom:
- dovoz materiálu mimo obce:
- jazda
- nakladanie a vykladanie
- prevoz materiálu v rámci obce:
- nakladanie a vykladanie
-

Postrehy redaktorky

odhŕňanie snehu:
služby spojené s odhŕňaním snehu
orba:
oranie a kultivácia
kosba:
kosenie trávnatých plôch

10,- Sk/ jedna strana
400,- Sk
150,- Sk
300,- Sk/hodina
2 000,- Sk
2,- Sk/jedna strana

25,- Sk/km
200,- Sk/hod.
200,- Sk/hod.
420,- Sk/hod.
420,- Sk/hod.
420,- Sk/hod.

● sadzby za prepožičanie prívesného vozíka ŠPZ SV 620 YA za
osobný automobil:
150,- Sk/4 hodiny
- jednorazový poplatok

● zapožičanie:
- zbíjačka:
- vŕtačka:
- miešačka:
- flexibrúska:

350,- Sk/hod.
100,- Sk/hod.
350,-Sk/jeden deň
100,- Sk/hod.

● služby v dome smútku:
- za prenájom chladiaceho zariadenia
za každý i začatý deň
do 24 hod. - 400,- Sk
		
do 48 hod. - 800,- Sk
		
do 72 hod. - 1 000,- Sk
- prepožičanie obradnej siene 500,- Sk
- služby organizovania smútočného aktu - 100,- Sk
(hudba a štít)
- prevádzkové náklady 500,- Sk
- výkop hrobu 2 000,- Sk
Cenník služieb poskytovaných obcou bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva č. 104/2007 zo dňa 27.08.2007.
Ján Kerekanič, starosta obce

SÚŤAŽ
Milí čitatelia!
Súčasťou našich novín je 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.

V čase letných prázdnin sme mali možnosť
ochutnať kuchárske dobroty p. Sergeja
Cilipa - poslanca OZ. Keďže sme zistili, že
ide o kuchára ,,špecialistu “, rozhodli sme sa
uverejniť jeho povestný recept na Bolognské
lasagne.
Suroviny pre 4-5 porcií:
1 balíček cestovín Lasagne (kúpime v OD
Billa alebo Lidl ), 500g mletého bravč. mäsa,
7 dcl. mlieka, 50g. masla, 200g ementálu
alebo iného tvrdého syra, hladká múka, 1 malý
paradajkový pretlak, 8 stredných paradajok
alebo konzerva lúpaných paradajok, 1 malá
cibuľa, 1 kocka hovädzieho bujónu, soľ, mleté
čierne korenie, 1/2 čajovej lyž. oregana.
Príprava bešamelovej omáčky:
Z masla a múky pripravíme zápražku,
zalejeme ju studeným mliekom a varíme
za neustáleho miešania až do zhustnutia.
Dochutíme soľou.
Mäsovo-paradajkové ragú:
Na drobno pokrájanú cibuľu opražíme,
pridáme mleté mäso. Pražíme na miernom
ohni. Prilejeme trochu vody, aby sa nám
nevytvárali hrudky. Keď mäso obelie,
ochutíme ho soľou a čiernym korením.
Pridáme pretlak, olúpané paradajky, mäsový
bujón a podlejeme vodou tak, aby bolo
mäso prikryté. Dusíme asi 25 min., nakoniec
pridáme oregano.
Postup:
Zapekaciu misu alebo pekáč vymastíme
maslom. Ukladáme vedľa seba prvú vrstvu
lasagní.
Zalejeme štvrtinou bešamelovej omáčky,
štvrtinou mäsového ragú, posypeme
strúhaným syrom. Dbáme, aby bola cestovina
ponorená v omáčke. Takto položíme 4 vrstvy.
Poslednú vrstvu zalejeme bešamelovou
omáčkou a posypeme väčším množstvom
postrúhaného syra.
Zapekáme asi 35 min. v rúre vyhriatej na 200° C.
Recept vyzerá zložito, ale celková príprava
Vám nezaberie viac ako 1 hod. Výsledný
efekt stojí za to. Vhodným nápojom k tomuto
chutnému jedlu je dobre vychladené pivo.

Pozvánka

na sninský jarmok
V dňoch 13. - 15. 9. 2007 sa v Snine
uskutočnia Dni mesta a 17. sninský jarmok
s týmto programom:

13. - 15. 09. Dni mesta

17. sninský jarmok, námestie
13. - 14. 09. - 3. ročník výstavy húb,
foyer DK (13. 09. o 8.30 hod. otvorenie,
o 14.00 hod. odborný seminár)
14. 09. 2007
- koncert hudobnej skupiny ZUŠ,
námestie, 16.00 hod.
- koncert Petra Stašáka a MSS Pajtaše,
námestie, 17.00 hod.
15. 09. 2007
- koncert malej dychovej hudby
Sninčanka,
námestie, 10.00 hod.
- Budkáčik a Dubkáčik
bábková rozprávka, námestie, 11.30 hod.
- slávnostný večer
14. Medzinárodného výtvarného
festivalu Snina 2007,
kinosála DK v Snine, 19.00 hod.

Predstavujeme
poslancov OZ
v Stakčíne
p. Juraj Hudák
Aký je Váš rodinný stav?
Ženatý.
Ako dlho ste poslancom OZ?
Druhé volebné obdobie.
Aké je Vaše povolanie?
Živnostník.
Čo sa Vám v našej obci páči?
Nový obecný úrad. Zlepšili sa podmienky
pre tých, ktorí tam pracujú, ale aj pre
občanov, ktorí obecný úrad navštívia.
Čo by ste v obci zmenili?
Vandalizmus mládeže, polámané lavičky,
rozbité autobusové zastávky, ničenie
zelene.
Aké je Vaše obľúbené jedlo?
Vyprážaný rezeň so zemiakovým šalátom.
Kde najradšej oddychujete?
Na futbale, je to pre mňa miesto
nesmierneho relaxu.

VŠEOBECNÉ
ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 4/2007,

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov

Čl. I

Právna úprava podmienok držania psov je
obsiahnutá v zákone 282/2002 Z.z..
Týmto nariadením sa bližšie upravujú niektoré
podmienky držania psov na území obce Stakčín
v súlade s citovaným zákonom.

Čl. II

Evidencia psov
Údaje do evidencie psov vedenej obcou je
držiteľ psa povinný nahlásiť do 30 dní od
účinnosti tohto nariadenia a ďalej podľa
ustanovenia § 3 zákona 282/2002 Z.z.. Údaje sú
obsiahnuté v ustanovení § 3 cit. zákona. Údaje
je povinnosť nahlásiť obci - na Obecnom úrade
Stakčín osobne alebo písomne.

Čl. III

Starostlivosť držiteľa psov
Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do
evidencie evidenčnú známku.

Čl. IV

1. Prísne sa zakazuje vodenie psov za
akýmkoľvek účelom na školské ihriská, športové
plochy, cintoríny a verejné zatrávnené plochy,
pokiaľ nie sú na tento účel vyčlenené.
2. Držiteľ psa je okrem povinností zo zákona
povinný:
- dbať, aby zviera bezdôvodne nerušilo
obyvateľov okolia
- opatriť psa náhubkom a viesť ho na remienku
na verejných priestranstvách
- zviera fyzicky netýrať
- dostaviť sa v lehote stanovenej orgánom
veterinárnej služby pravidelným prehliadkam
a očkovaniu proti nákazlivým chorobám
- dať zviera, ktoré poranilo človeka
bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi
a postupovať podľa jeho pokynov
- vyžiadať si potvrdenie o vyšetrení zvieraťa
a toto odovzdať ihneď poškodenému
- opatriť psa patričnou známkou vydanou OcÚ.
Každú zmenu v chove je nutné ohlásiť na OcÚ.
Jedná sa o úhyn, odpredaj, presťahovanie,
stratu známky a podobne.

                                         Čl. V

Držiteľ psa nesmie umožniť voľný pohyb psa po
súkromných pozemkoch iných vlastníkov bez ich
súhlasu a verejnom priestranstve v zastavanom
území obce.
Držiteľ psa v prípade úhynu psa je povinný
zabezpečiť jeho odstránenie odovzdaním
kafilérnej službe alebo zakopaním do zeme,
najmenej 0,5 m hlboko na vlastnom pozemku
mimo zastavaného územia obce.

Čl. VI

Priestupkom držiteľa psa je konanie uvedené
v ustanovení § 7 zákona o porušenie povinnosti
držiteľa psa podľa tohto nariadenia.
V súlade s ustanovením zákona môže uložiť
obecný úrad priestupcovi za citovaný priestupok
pokutu do 5 000,- Sk.

ŠPORT
Ďalší pohár si starosta obce pripravil dňa
12.8.2007. Obecný úrad zorganizoval
1. ročník minifutbalu „O pohár starostu
obce Stakčín“. V priebehu niekoľkých dní
sa vyformovalo 5 tímov:
1. Cvan tím
2. Bejla tím
3. Kempes tím
4. Laurič tím
5. Pele tím
O zápasoch rozhodovali kvalifikovaní
rozhodcovia
Patrik
Palasziewicz
a Miroslav Lechan. Diváci prišli v hojnom
počte. Tak dôležitý turnaj sa nezaobíde
bez občerstvenia, ktoré sponzoroval
Obecný úrad v Stakčíne a zrealizoval
hlavný kuchár p. Sergej Cilip a Vlastimil
Rosič. Výsledky turnaja:
1. miesto Pele tím
2. miesto Laurič tím
3. miesto Cvan tím
4. miesto Kempes tím
5. miesto Bejla tím
Víťazom blahoželáme, ale pochvala
patrí všetkým, ktorí sa turnaja zúčastnili
a dokázali za krátku dobu vytvoriť družstvá
plné športového ducha a elánu a za to, že
divákom pripravili pekný športový deň.
Organizátori zároveň ďakujú FK Agrifop
Stakčín za poskytnutie futbalového ihriska,
zapožičanie dresov, šatní a ostaných
priestorov.

I N Z E R ÁT Y
Predám:

►cirkulárku 45 kW, 5000 Sk,
►kotol na plyn, 30 kW, 5000 Sk
►autobatériu - ročná 44A/k. 500 Sk, Š.
Kapráľ, Duchnovičova 367, tel. 769 23 40
► zimné pneumatiky aj s diskami na škodu
Fabia, tel. 0907 10 66 13
► rodinný dom v Stakčíne, tel. 0907 347 998
► lacno 25 okien vhodných na skleník, 180x
100cm, tel. 0905 236 373
► počítač Celeron 2Ghz, 256MB RAM,
40G HDD, DVD-RW combo, GeForce
4, monitor 17´, myš, klávesnica, cena
10 000 Sk, tel. 0905 550 669

● ZŠ: 769 21 18 Zdravotné stredisko: ● MUDr.
Bôžik 769 27 00, ● MUDr. Haničáková 769 23
44 ● MUDr. Kelly 769 27 01 ● Lekáreň: 758
37 40 ● Polícia Stakčín: 767 44 33 ● Pošta
Stakčín: 767 43 08

Záber zo 4. ročníka volejbalového turnaja „O pohár starostu obce Stakčín“.

FK Agrifop Stakčín

Doterajšie majstrovské stretnutia Stakčína
a tabuľka po 5 kole:

Naše
mužstvo
začalo
prípravu
jesennej
časti
súťaže pod vedením
trénera p. Jozefa
Ondika
a ved.
mužstva Ing. Mateja
Luca. Do kádra sa
vrátil brankár Ľubomír Maliňák z Humenného,
prišiel na prestup Marcel Gavala.
Odišli: Tabaka - Česko, Paraska - Humenné.
Mužstvo odohralo 5 prípravných stretnutí
a trénuje 3x do týždňa.

1 kolo: Stakčín – Kľušov
2 kolo: Stakčín - N. Hrušov
3 kolo: N. Šebastová - Stakčín
4 kolo: Stakčín - Ľubica
5 kolo: Snina - Stakčín

Vylosovanie IV. Liga sever jeseň 2007
6. 02.09 07 15.30
STAKČÍN - RASLAVICE
7. 09.09.07 15.30
SOLIVAR - STAKČÍN
8. 16.09.07 15.00
STAKČÍN - KRAČÚNOVCE
9. 23.09.07 15.00
MEDZILABORCE - STAKČÍN
10. 30.09.07 15.00
STAKČÍN - DL. KLČOVO
11.		 07.10.07 14.30
STAKČIN - KEŽMAROK
12.		 14.10.07 14.30
FINTICE - STAKČÍN
13. 21.10.07 14.00
FINTICE - STAKČÍN
14. 28.10.07 14.00
STAKČÍN - JASENOV
15. 03.11.07 13.30
BREZNICA - STAKČÍN

1. Dl. Klčovo
2. Raslavice
3. N. Hrušov
4. Snina
5. Kežmarok
6. Solivar
7. Kračunovce
8. N. Šebastová
9. Breznica
10. Stakčín
11. Ľubica
12. Ľubotice
13. Kľušov
14. Fintice
15. Jasenov
16. Medzilaborce

2:2
3:1
2:2
1:1
1:0
12 + 6
12 + 3
10 + 1
10 + 1
10 + 4
10 + 1
90
7-2
7+1
6-3
6-2
4-2
4-2
3-3
1-5
0-6

Najnovšia
informácia

Od konca augusta má Stakčín postavenú
ďalšiu tribúnu pre cca 300 ľudí.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli
k výstavbe, či už priložili ruku k dielu, alebo
prispeli finančne. Ďakujeme.
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