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P riorit y obce S ta kčí n n a rok y 2 0 11 – 2 0 1 4
V y h odno t enie
Hlavnou prioritou na roky 2011 až 2014 bude úspešné dokončenie projektov financovaných EÚ. Projekty „ČOV a kanalizácia Stakčín - VI. a VII.
etapa“ a „Rekonštrukcia centra obce Stakčín“ sa ukončia v roku 2011.
Splnené.
Celkovo sa na oboch stavbách vykonali práce za 3 020 000
€. Okrem toho sa zrealizovala stavba „Dokončenie kanalizácie
Stakčín“, ktorú cedovala VVS, a.s. Obec uhradila náklady na
vypracovanie projektovej dokumentácie. Projekt „ČOV a kanalizácia Stakčín – VI. a VII. etapa“ bol vyhodnotený ako úspešne
zrealizovaný projekt z OPŽP v Slovenskej republike.
A. Oblasť investičného rozvoja obce
- ukončenie rekonštrukcie budovy materskej školy
Splnené čiastočne.
V areáli materskej školy sa urobili chodníky a areál sme oplotili.
Celkovo sa preinvestovalo 8 400 €. Ešte treba investovať do
schodov a chodieb v budove materskej školy.
- ukončenie rekonštrukcie kultúrneho domu do konca roka 2012
Splnené čiastočne.
Celkovo sa preinvestovalo cca. 400 000 €. Vybudovala sa nová
kuchynka na výdaj stravy. Na rekonštrukciu druhej časti budovy je spracovaná projektová dokumentácia.
- oprava miestnych komunikácií poškodených výstavbou kanalizácie
Splnené.
Celkovo sa opravili ulice Dobrianskeho, Partizánska a časť
ulice Ševčenkovej. Čiastočne boli opravené ulice Záhradná a
Ševčenkova. Okrem toho sa v rámci realizácie projektu „Rekonštrukcia centra obce Stakčín“ opravili ďalšie miestne komunikácie (ul. Dlhá, Cirkevná, Fučíkova, Švermova, časť ulice
Ševčenkovej).
- výstavba chodníkov v obci
Splnené čiastočne.
Opravili sa chodníky na ul. SNP a v areáli základnej školy.
- oprava budovy telocvične ZŠ
Plní sa.
Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu a dali sme žiadosť na Envirofond.
- vybudovanie detských ihrísk
Splnené.
Vybudovali sa dve detské ihriská. Jedno v areáli MŠ a jedno
pred obecným úradom.
- rekonštrukcia autobusových čakární mimo centra obce
Splnené.
Vymenili sa dve autobusové čakárne.
- rekonštrukcia vchodu na ihrisko OFK a prekrytie jednej tribúny na
ihrisku OFK
Splnené čiastočne.
- vybudovanie rigolu na ul. Lesnej
Splnené čiastočne.
Ešte treba dokončiť opravu rigolu pred niektorými rodinnými
domami.
- projektová dokumentácia rekreačnej zóny obce
Nesplnené.
- zriadenie múzea dejín obce
Plní sa.
V projektovej dokumentácii na rekonštrukciu druhej časti
kultúrneho domu je zahrnuté aj vytvorenie múzea.
B. Oblasť životného prostredia

-zabezpečíme, aby sa pokračovalo v nastolenom trende v starostlivosti o verejnú zeleň
Plní sa.
Pravidelne sa kosia pozemky obce a zabezpečuje sa starostlivosť o stromy.
- budeme presadzovať pripojenie sa čo najväčšieho množstva rodinných domov na kanalizáciu
Plní sa.
- sankcie voči osobám a organizáciám, ktoré svojím správaním poškodzujú životné prostredie na území obce
Plní sa.
- budeme podporovať všetky aktivity, ktoré budú zvyšovať ekologické povedomie občanov obce
Plní sa.
Prostredníctvom Stakčínskych novín, na stránke obce, podporou ZŠ pri ich akciách (čistenie Chotinky, okolia Cirochy...).
C. Oblasť vzdelávania a školstva
- zabezpečíme, aby rozpočet na originálne kompetencie zabezpečoval dostatok zdrojov pre MŠ, ŠJ a ŠKD
Plní sa.
Za štyri roky bolo na originálne kompetencie (na MŠ, ŠKD a ŠJ)
poukázaných 392 000 €.
Budeme podporovať:
- všetky aktivity, ktoré budú smerovať k zvyšovaniu úrovne ZŠ a
MŠ
Plní sa.
Podporili sme projekt.
- výmenu školského nábytku
Plní sa.
- mimoškolskú činnosť žiakov
Plní sa.
Z rozpočtu obce sme prispeli na CVČ a momentálne prispievame na akcie priamo ZŠ s MŠ.
D. Oblasť kultúry, športu a spoločenského života
Budeme podporovať:
- záujmovú a umeleckú činnosť súborov a jednotlivcov
Plní sa.
Podporujeme finančne aj materiálne.
- organizovanie stakčínskych plesov
Plní sa.
Každoročne sa pripravuje Stakčínsky ples.
- oslavy MDŽ, Dňa matiek, MDD, Dňa učiteľov
Plní sa.
Podporujeme finančne a aj poskytnutím priestorov.
- organizovanie vianočných koncertov
Plní sa.
Každoročne sa pripravuje.
- obecný futbalový klub a športové podujatia pre občanov obce
Plní sa.
Okrem OFK podporujeme aj stolnotenisový oddiel. Pripravujeme stolnotenisový turnaj pre deti a dospelých, turnaj v kartovej
hre Fiľo a zraz mládeže Polonín. Podporovali sme cvičenie žien,
futbalový zápas medzi rodákmi a pristašmi, tradičný vianočný
futsalový turnaj a aj futbalové turnaje organizované Rómami.
- rozvíjanie spolupráce s družobnými mestami
Plní sa.
Pravidelne sa stretávame s priateľmi z družobných miest a obcí

(Slavonice, Lutowiska, Veľké Berezné).
- nakupovanie kníh do obecnej knižnice
Plní sa.
Za štyri roky sa do knižnice kúpili knihy za viac ako 2000 €.
- každoročne budeme organizovať Festival ľudového umenia, vítanie nového roka a akciu pre deti „ Mikuláš v Stakčíne“, trhy cestovného ruchu spojené s predajnými trhmi.
Plní sa čiastočne.
Festival ľudového umenia, vítanie nového roka a Mikuláš v
Stakčíne je každý rok. Trhy cestovného ruchu sme nepripravili,
ale v roku 2014 sme začali realizovať akciu „Ľude pud Nastasom“.
- budeme vydávať obecné noviny a zabezpečíme pravidelné informovanie verejnosti cez internetovú stránku obce
Plní sa.
Za štyri roky sme vydávali Stakčínske noviny a pravidelne sa
aktualizuje internetová stránka obce.
E. Oblasť sociálnych vecí
Budeme podporovať:
- sociálnu výpomoc občanom v ekonomickej tiesni
Plní sa.
- vykonávanie aktivačnej činnosti a menších obecných služieb pre UoZ
Plní sa.
F.Oblasť cirkví, národností a mimovládnych organizácií
Budeme podporovať:
- všetky aktivity vedúce k tolerantnému a priateľskému vzťahu medzi
cirkvami a národnosťami
Plní sa.
- aktivity mimovládnych organizácií, ktoré budú v prospech občanov obce
Plní sa.
Obec finančne alebo aj materiálne podporuje tieto organizácie,
ktoré pôsobia v obci: ZO ÚŽS, ZO SČK, ZO ZŤP, ZO Jednoty
dôchodcov, ZO Slovenského zväzu včelárov. Obec podporila
a spoluorganizovala okresné hry seniorov, ktoré boli v obci v
roku 2013. Obec v spolupráci so ZO SČK každoročne organizuje „Stakčínsku kvapku krvi“, ktorá získava na popularite.
- činnosť jednotlivých cirkví podľa počtu veriacich
Plní sa.
Za štyri roky obec poskytla finančné dotácie pre cirkvi pôsobiace v obci vo výške 4 800 €, ktoré boli rozdelené na základe
počtu veriacich. Ďalej obec pomáha jednotlivým cirkvám buď
kosením pozemkov pri kostoloch, alebo aj požičiavaním náradia.
- aktivity mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia na územiach bývalých obcí, ktoré boli vysťahované kvôli VN Starina
Plní sa.
Obec poskytuje finančné dotácie aj organizáciám, ktoré pôsobia v bývalých obciach a na základe žiadosti poskytuje dotácie
od 90 € do 100 € na stretnutia rodákov.
Predkladá: Ján Kerekanič, starosta obce Stakčín
Plán priorít na roky 2010 – 2014 bol schválený uznesením OZ č.
22/2011 z 24.02.2011.
Vyhodnotenie priorít zobralo OZ na vedomie uznesením OZ č.
366/2014 z 18.9.2014.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce Stakčín
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Stakčíne podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Ján Kerekanič, 56 rokov, majster OV, Stakčín, Mieru 222/51, SMER
- sociálna demokracia.
V Stakčíne
Dátum: 26.09.2014

Ján Keleman
predseda volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného
zastupiteľstva v Stakčíne
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Stakčíne podľa § 18 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1.Miroslav Bober, 49 r., živnostník, Stakčín, SNP 457/47, SMER sociálna demokracia
2.Miroslav Buraľ, Ing., 47 r., lesný inžinier, Stakčín, SMER - sociálna
demokracia
3.Sergej Cilip, 59 r., učiteľ, Stakčín, Duchnovičova 299/17, SMER sociálna demokracia
4.Marta Gavurová, 60 r., dôchodkyňa, Stakčín, Sadová 608/39, SMER
- sociálna demokracia
5.Michal Grodza, 46 r., SZČO, Stakčín, SNP 486/76, SMER - sociálna
demokracia
6.Vladimír Kapraľ, Ing., 54 r., nezamestnaný, Stakčín, Dlhá 522/76,
SMER - sociálna demokracia
7.Slávka Kerekaničová, PaedDr., 35 r., učiteľka, Stakčín, Dlhá 680/33,
SMER - sociálna demokracia
8.Mária Kruľová, 58 r., zdravotná sestra, Stakčín, Duklianska 644/18,
SMER - sociálna demokracia
9.Michal Pochanič, 58 r., dôchodca, Stakčín, Dlhá 163/18, Komunistická
strana Slovenska
10.Ján Sochanič, Ing., 45 r., učiteľ, Stakčín, SNP 484/75, SMER sociálna demokracia
11.Lenka Šelepáková, 37 r., opatrovateľka, Stakčín, Čsl. armády
121/57, Právo a spravodlivosť
V Stakčíne
Dátum: 26.09.2014

Ján Keleman
predseda volebnej komisie

Medzinárodný zraz
mládeže Polonín - 5. ročník

V sobotu, 30. augusta 2014, sa uskutočnil už piaty ročník
Medzinárodného zrazu mládeže Polonín. Tohto roku sa zrazu nemohli zúčastniť priatelia z gminy Lutowiska, ale názov
medzinárodný zraz zabezpečila pätica zástupcov z Veľkého
Berezného a dokonca jeden náhodný turista zo Srbska.
Pre účastníkov boli pripravené dve trasy. Jedna viedla z Runiny cez Ďurkovec do Ruského sedla a druhá z Ruského
do Ruského sedla. V táborisku pri prameni Cirochy, kde sa
obe skupiny stretli, vládla príjemná atmosféra. Obecný úrad,
okrem občerstvenia a chutnej pečenej klobásky, pripravil pre
každého účastníka aj pamätný odznak.
Ján Kerekanič

Stakčínsky festival
ľu dov éh o umeni a
V sobotu, 12.7.2014, sa v Stakčíne
uskutočnil už 15. ročník Stakčínskeho festivalu ľudového umenia. Úvod
festivalu bol venovaný pamiatke Márii
Kapraľovej, dlhoročnej vedúcej súboru
Beskyd, ktorá zomrela v apríli tohto
roku. Potom sa na pódiu predstavili
folklórne súbory a jednotlivci zo Stakčína a okolia. Druhú časť festivalu zahájila Mária Mačošková, ktorú sprevádzal
Jožko Piroh. Program pokračoval vystúpením hudobnej skupiny Kollárovci,
za ktorou nasledovali súbor Berezňane a deti z Veľkého Berezného, mužský spevácky zbor Rusinija a nakoniec
sa so svojím programom predstavil
súbor Chemlon. Festival prilákal veľa
divákov, ktorí sa dobre zabávali a od
niektorých účinkujúcich si potleskom
vyžiadali prídavky. Festival sa skončil
až o pol deviatej večer, kedy začala tanečná zábava pod taktovkou skupiny
DASS. Tancovalo sa pod stanom pred
kultúrnym domom až do skorého rána.
Aj tento festivalový ročník priniesol do
obce zábavu, oddych, stretnutie priateľov a známych. Festival finančne
podporil Prešovský samosprávny kraj.
Ján Kerekanič

UZNESENIA
z mimoriadneho
zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Stakčíne
zo dňa 15.07.2014
■Uznesenie č. 356/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
v súlade s § 11, ods. 4, písmeno i, zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení určuje starostovi obce Stakčín rozsah
výkonu funkcie na celé funkčné obdobie 2014
– 2018 na 1,0 (plný úväzok).

■Uznesenie č. 357/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
súlade s § 11, ods. 3, písmeno d, zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení určuje v obci Stakčín na celé
volebné obdobie 2014 – 2018 jeden volebný
obvod s počtom poslancov 9.

UZNESENIA
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
v Stakčíne
zo dňa 18.09.2014
■Uznesenie č. 358/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo kontrolnú správu o plnení
uznesení z predchádzajúceho riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 26.06.2014 a mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa
15.07.2014 a túto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 359/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo správu o plnení rozpočtu ZŠ s
MŠ za 1. polrok 2014 a túto b e r i e n a
v e d o m i e.
■Uznesenie č. 360/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e rozpočtové opatrenie
ZŠ s MŠ č. 2/2014 zo dňa 30.06.2014, ktoré
schválila riaditeľka ZŠ s MŠ.
■Uznesenie č. 361/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo správu o plnení rozpočtu obce
za 1. polrok 2014 a túto b e r i e
n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 362/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e rozpočtové
opatrenie obce č. 2/2014 zo dňa 31.05.2014,
ktoré schválil starosta obce v súlade s VZN
č. 1/2011.
■Uznesenie č. 363/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo plnenie programového rozpočtu
obce za 1. polrok 2014 a toto b e r i e n a v
e d o m i e.
■Uznesenie č. 364/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo monitorovaciu správu k
programovému rozpočtu obce za 1. polrok
2014 a túto b e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 365/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
z a k a z u j e vysielať volebnú kampaň v
miestnom rozhlase okrem oznamu o mieste
a čase konania predvolebného stretnutia.
Za vyhlásenie miesta a času predvolebného
stretnutia sa platí podľa cenníka.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne u r č u j e:
- spoločenskú miestnosť kultúrneho domu
na uskutočňovanie predvolebných stretnutí
kandidátov s občanmi, pričom za poskytnutie
spoločenskej miestnosti sa nebude platiť,
- termíny predvolebných stretnutí takto:

31.10.2014 o 17,00 hod., 1.11.2014 o 16,00
hod., 2.11.2014 o 16,00 hod., 7.11.2014
o 17,00 hod., 8.11.2014 o 16,00 hod.,
9.11.2014 o 16,00 hod. Kandidáti, ktorí majú
záujem uskutočniť predvolebné stretnutie s
občanmi, sa musia prihlásiť písomne na
obecnom úrade v termíne do 24.10.2014 do
11,00 hod. Termín im bude určený žrebom za
prítomnosti predsedu a podpredsedu MVK
dňa 24.10.2014 o 14,00 hod. alebo im bude
potvrdený požadovaný termín predvolebného
stretnutia.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
ž i a d a starostu obce, aby na uvedené
termíny predvolebných stretnutí zabezpečil
vybavenie miestnosti stolmi, stoličkami
a ozvučením.
■Uznesenie č. 366/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
b e r i e n a v e d o m i e vyhodnotenie priorít
obce Stakčín za obdobie 2011 – 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
ž i a d a starostu obce tento dokument
zverejniť na stránke obce a v obecných
novinách.
■Uznesenie č. 367/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
n e s c h v a ľ u j e žiadosť p. Milana Roháča,
Stakčín, Lesná 29 o odpredaj pozemku p. č.
KN C 1986 v k. ú. Stakčín o výmere 620 m2,
lebo na LV č. 1935 je majiteľkou rodinného
domu, s. č. 29 aj p. Irena Roháčová, rod.
Roháčová, Stakčín, Lesná 29/27.
■Uznesenie č. 368/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
p r e d b e ž n e s ú h l a s í s odpredajom
časti pozemku p. č. KN C 314/2 v k. ú. Stakčín
p. Jurajovi Savkuľakovi, Stakčín, ul. Záhradná
720/18 s tým, že žiadateľ v spolupráci s
obecným úradom na svoje náklady dá
vypracovať geometrický plán a znalecký
posudok na určenie ceny pozemku a potom
požiada obec Stakčín o odkúpenie pozemku
vytvoreného geometrickým plánom.
■Uznesenie č. 369/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
n e s c h v a ľ u j e žiadosť p. Cyrila Gunára,
Stakčín, ul. Lesná 32 o poskytnutie KUKA
nádoby.
■Uznesenie č. 370/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
prerokovalo listy p. Jána Polačka, Stakčín,
Partizánska 665 doručené dňa 01.07.2014,
07.07.2014, 07.07.2014, 01.08.2014 a tieto b
e r i e n a v e d o m i e.
■Uznesenie č. 371/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u j e novelizáciu prílohy č. 1/2014
k VZN č. 2/2012.
■Uznesenie č. 372/2014
Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne
s c h v a ľ u je žiadosť Stolnotenisového
oddielu Stakčín o poskytnutie dotácie na
činnosť oddielu na súťažný ročník 2014/2015
vo výške 850,- €.
Dotácia bude rozdelená takto:
450,- € do 30.09.2014
400,- € do 31.01.2015

Rozpis zápasov - Stolnotenisový oddiel
Stakčín
http://dugi.sk

http://dugi.sk

Rozpis družstva: STO Stakčín „A“

Rozpis družstva: STO Stakčín „B“

základná časť
1. Ne 05. okt. 2014 10:00 Klampo Hažín nad Cirochou „A“ - STO
Stakčín „A“
KD, Hažín nad Cirochou
2. So 11. okt. 2014 17:00 STO Stakčín „A“ - STO Košarovce „B“
ZŠ Stakčín, ul. SNP 412 Stakčín
3. So 18. okt. 2014 17:00 STO Snina „C“ - STO Stakčín „A“
OU internátne, Palarikova 1602/1, 069 01 Snina
4. So 25. okt. 2014 17:00 STO Stakčín „A“ - STO Ptičie „A“
ZŠ Stakčín, ul. SNP 412 Stakčín
5. Ne 09. nov. 2014 14:00 STO TJ Tatran Kolonica - STO Stakčín „A“
KD Kolonica
6. So 15. nov. 2014 17:00 STO Lieskovec - STO Stakčín „A“
KD Lieskovec
7. So 22. nov. 2014 17:00 STO Stakčín „A“ - OŠK Kamienka „B“
ZŠ Stakčín, ul. SNP 412 Stakčín
8. So 29. nov. 2014 14:00 TTC Kochanovce „B“ - STO Stakčín „A“
KD, Kochanovce
9. So 06. dec. 2014 17:00 STO Stakčín „A“ - TJ Hrabovec nad
Laborcom
ZŠ Stakčín, ul. SNP 412 Stakčín
10. Ne 14. dec. 2014 14:00 OcÚ Kamenica nad Cirochou „B“ - STO
Stakčín „A“
Telocvičňa ZŠ , Kamenica nad Cirochou
11. So 20. dec. 2014 17:00 STO Stakčín „A“ - TTC Kochanovce „A“
ZŠ Stakčín, ul. SNP 412 Stakčín

základná časť
1. Ne 05. okt. 2014 10:00 STO Dlhé nad Cirochou „B“ - STO
Stakčín „B“
Telocvičňa ZŠ Dlhé nad Cirochou
2. So 11. okt. 2014 14:00 STO Stakčín „B“ - STO Košarovce „C“
ZŠ Stakčín, ul. SNP 412 Stakčín
3. So 18. okt. 2014 14:00 Snina „D“ - STO Stakčín „B“
4. So 25. okt. 2014 14:00 STO Stakčín „B“ - STO Ptičie „B“
ZŠ Stakčín, ul. SNP 412 Stakčín
5. So 08. nov. 2014 17:00 Klampo Hažín nad Cirochou „B“ - STO
Stakčín „B“
KD, Hažín nad Cirochou
7. So 22. nov. 2014 14:00 STO Stakčín „B“ - TJ Družstevník Čertižné
ZŠ Stakčín, ul. SNP 412 Stakčín
8. Ne 30. nov. 2014 14:00 Klampo Hažín nad Cirochou „C“ - STO
Stakčín „B“
KD, Hažín nad Cirochou
9. So 06. dec. 2014 14:00 STO Stakčín „B“ - STO TJ Ladomírov
ZŠ Stakčín, ul. SNP 412 Stakčín
10. Pi 12. dec. 2014 17:00 ŠK Orion Belá nad Cirochou „C“ - STO
Stakčín „B“
Telocvičňa ZŠ, Belá n/C.
11. So 20. dec. 2014 14:00 STO Stakčín „B“ - TTC Kochanovce „C“
ZŠ Stakčín, ul. SNP 412 Stakčín

At mosf é r a S takčí nskeho festivalu ľudového umeni a

Užitočné
linky

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, Pošta Stakčín: 767 43 08, Gréckokatolícka Cirkev Farnosť Ochrany Presvätej Bohorodičky v Stakčíne: 767 41 54
Pravoslávny farský úrad: 767 41 11, DHZ obce Stakčín: 0904 806 344
Kontakt na správcu cintorína: Peter Koribanič - 0907 496 228 v prípade neprítomnosti ho zastupuje Juraj Hudák – 0911610396

Vydáva: Obecný úrad Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín, tel.: starosta +fax: 057/767 43 09, 767 43 07, 758 26 20,
matrika: 7674305, oustakcin@stonline.sk, www.stakcin.eu. Grafika: DMS Snina Tlač: Dom Matice slovenskej v Snine.

