
 
 

 
 

 
Program  podpory lokálnych komunít 

Žiadosť 
o poskytnutie grantu 

(Vypíšte čitateľne) 
 

 
 
 

 

1. Názov predkladaného projektu 
 
Grilovacie altánky a prístrešky           

Bankové spojenie: 
Prima banka Slovensko, a.s. pob. Snina  
Číslo účtu:  
8902520001/5600 

2. Názov organizácie  
 
    Obec Stakčínska Roztoka 21 
 
 

3. IČO, DIČ 
IČO: 00323586 
DIČ: 202 079 4688 

4.Adresa: 
   Stakčínska Roztoka 21 

5. PSČ: 
067 61 Stakčín 

6. Obec 
Stakčínska Roztoka 
 
7. Okres 
Snina 

8. Telefón 
057/7674114 
 

9. E-mail: 
stakcinska.roztoka@lekosonline.sk 

10. IBAN: 
SK28 5600 0000 0089 
0252 0001 

11. BIC: 
KOMASK2X 

12. Ak žiada orgán miestnej samosprávy, mimovládna organizácia, vzdelávacia inštitúcia uviesť štatutárneho zástupcu/ 
štatutárnu zástupkyňu (meno, funkcia v organizácii, kontaktná adresa, telefón, e-mail) . Uviesť prosím kontakt na osobu 
zodpovednú za projekt (meno, telefón, e-mail) 
Ing. Juraj Pyteľ-starosta, 0918 463 441, stakcinska.roztoka@lekosonline.sk  
 

 
 
 
 
Žiadame o poskytnutie grantu v celkovej výške                                          
Prehlasujem(e), že: 
- všetky údaje, ktoré sme v žiadosti a prílohách uviedli, sú pravdivé a presné, a že predloženú žiadosť sme zostavili 

v súlade s propozíciami Programu  na  podporu lokálnych komunít, ktoré chápeme a akceptujeme 
- v prípade, že získame grant, zrealizujeme a vyúčtujeme projekt najneskôr do 1 roka od získania grantu 
 
 
 
Ing. Juraj Pyteľ                     15.03.2018             Ing. Juraj Pyteľ, starosta                                    15.03.2018 
.....................................       ...................        ................................................                    ................................................ 
Osoba zodpovedná  Dátum                Štatutárny zástupca /                         Dátum 
za projekt / Predkladateľ  štatutárna zástupkyňa organizácie 
projektu     
 
 
Potvrdenie o prevzatí žiadosti s prílohami zamestnancom / zamestnankyňou COOP Jednoty: 
 
Podpis: ..................................................   Dátum: ................................. 

4 845   €  



Štruktúra žiadosti 
 
1. Informácie o projekte  
 
 Názov projektu:  
 Grilovacie altánky a prístrešky 
  
 Stručný popis projektu, nosná myšlienka: 
 Pri COOP Jednota, kde sa nachádza už zrekonštruovaná stará 100 ročná studňa je miesto, kde je možne    
        umiestniť altánok, v ktorom  občania obce vo voľných chvíľach môžu so svojimi rodinami a deťmi tráviť      
        voľný čas a víkendy formou  grilovania a opekania. Tento altánok sa bude využívať aj s veriacimi obce,  
        ktorí majú každoročne zaužívanie stretnutie rodín, ktoré sa doteraz realizovalo pod holým nebom, čo  
        v prípade nepriaznivého  počasia zhoršuje a znehodnocuje plánované akcie.  
  
 Cieľ projektu: 
 Cieľom projektu je ešte viac zbližovať  a utužovať vzťahy medzi občanmi obce. 
  
 Definovanie cieľových skupín: 
 Projekt bude zameraný na všetky vekové kategórie od detí predškolského veku až po seniorov.  
  
 Časový harmonogram: 
 Takýto altánok bude možne využívať počas celého roka. 
  
 Očakávané výsledky, prínos: 
 Prínosom takéhoto zrealizovaného projektu je obsiahnutá celá skupina občanov 
  
 Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu: 
 Nakoľko obec s počtom obyvateľov 320 má veľké finančné ťažkosti s vybudovaním spomínaného  
  altánku. 
  
 Pokrytie projektu:  
 Je lokálneho charakteru, s tým, že pri väčších organizovaných akciách prerastie aj do regionálneho        
 charakteru. 
  
  

 2. Podmienka na poskytnutie grantu 
1. Projekt  spadá do jednej z podporovaných priorít 
2. V mieste, kde sa  má projekt realizovať sa  nachádza predajňa COOP Jednoty 

 

3.Rozpočet projektu 
Altánok, prístrešok drevo hobľované vybrúsené – nákup                                                1 750,-EUR 
Drevené lavice a stoly z masívneho dreva                                                                        1 580,-EUR 
Panely betónové pod altánok                                                                                               450,- EUR 
Záhradný gril veľký                                                                                                                165,-EUR      
Stavebný a iný materiál pre zhotovenie krbu                                                                       900,-EUR 
Spolu:                                                                                                                                  4 845,-EUR 
 

4.Údaje o predkladateľovi projektu  
 

a) Zameranie organizácie a  jej stručná história: 
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. 
Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. 
Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy 
obce, najmä: 
zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je 
podateľňou a výpravňou písomností obce, 



pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, a komisií obecného 
zastupiteľstva, 
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, 
vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, 
koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou, 
organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec. 
Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce. 

 

                       
  Názov obce: Stakčínska Roztoka 

 
     Názov obce je odvodený od slova „Roztoka“, ktoré označuje miesto, kde sa stretávajú dve doliny resp. dva 

potoky. Keďže v susedstve sa nachádzala i ďalšia obec s názvom Roztoka (dnes Kalná Roztoka), dostala obec 

prívlastok Stakčínska, podľa najbližšej obce Stakčín. 

    Názov obce Stakčínska Roztoka sa formoval nasledovne: 

1569 Ztakczin Rostoka 

1635 Sztakczin Roztoka  

1715 Sztakcsin-Rosztoka 

1773 Sztakcsin-Rosztoka 

1786 Stakcshin-Rosztoka 

1808 Sztakcsin-Rosztoka 

1863-1902, 1939-1945 Sztakcsinrosztoka 

1907-1913 Zuhatag (maďarský názov v preklade znamená vodopád a súvisí s tým, že prevýšenie v obci od 

najnižšie položeného domu po najvyššie je 115 a v tomto úseku prudko i klesá potok, v ktorom v minulosti 

muselo byť niekoľko menších vodopádov) 

1920-1927 Roztoky 

1927-1939, 1945 – Stakčínska Roztoka 

Erb obce 

                                                 
    Erb obce sa zachoval na pečati z roku 1837, na ktorej je text: SZTAKCSIN ROSZTOKA PETSÉTJE 1837. 

Je na nej vyobrazený na pôde stojací poľovník v čižmách a čiapke s puškou na pleci.  

Lokalizácia obce 

     Obec Stakčínska Roztoka leží v doline potoka Oľchovec (Vuľchovec), ktorý sa v obci Stakčín vlieva do 

potoka Kolonička. Zo severu obec ohraničuje výrazný horský hrebeň Nastasu, zo západu hrebeň Makoviska, 

z východu výrazná dolina Liskovca. Na juhu jej chotár končí pri bývalom mlyne pod majerom. Susedí 

s obcami: Stakčín, Dara, Príslop, Topoľa a Kalná Roztoka. 

 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1569, kedy sa spomína v portálnom súpise Zemplínskej stolice 
medzi zdanenými obcami pod názvom Ztakczin Rostoka. 



V roku 1715 v obci žilo 17 rodín (11 poddanských a 1 želiarska) a o päť rokov neskôr už len 9 poddanských 
rodín. Všetky rodiny boli rusínske. 
V roku 1720 polyhistor Matej Bell o Stakčínskej Roztoke napísal: "Je medzi horami a bývajú tu asi piati Rusíni. 
Je v zálohu u Petoa!" 
V roku 1766 bol vykonaný chotárny opis katastra medzi Stakčínskou Roztokou a Príslopom v oblasti Nastazu.  
V roku 1804 cez Nastaz a obec Stakčínska Roztoka prenášajú cez obec 1,5 ročného Alexandra Duchnoviča 
jeho mama Mária a jeho chovanka baba Harajdicha. Alexander v mladosti viackrát navštevoval obec 
Stakčínska Roztoka, pretože tu žili jeho príbuzní. Predovšetkým tu žila jeho teta Anastázia (Nacja), ktorá bola 
vydatá za tunajšieho kantora Jána Šelepca.  
V roku 1831 obec zasiahla cholera, na ktorú zomrelo 13 ľudí. Počas cholery zomiera i Anastázia 
Duchnovičovová.  
V roku 1866 bol starostom - biróvom Fedor Červeňak.  
V roku 1869 v obci žili rodiny : Piteľ Ivan, Piteľ Ján, Hamanič Ivan, Marko Andrij, Paraska Jurko, Cehanič 
Mihaľ, Cehanič Leco, Paraska Mihaľ, Paraska Vasiľ, Fedin Vasiľ,Petrič Jurko, Ridoš Andrij, Petrič Andrij, Paidič 
Mihaľ, Huňara Andrij, Švab Jurko, Blaško Andrij, Urban Janko, .... 
V roku 1949 bola obec elektrifikovaná.  
V roku 1950 bola zriadená pravidelná autobusová doprava.  
V roku 1956 bol vybudovaný nový obchod a krčma.  
 

 
 
b) Personálne obsadenie organizácie:  

Štatutárny zástupca - starosta obce  
Referentka  obecného úradu úradu 
 

c) Doteraz realizované  projekty (obecná stránka www.obecstakcinskaroztoka.webnode.sk) 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
Program  podpory lokálnych komunít 

Žiadosť 
o poskytnutie grantu 

(Vypíšte čitateľne) 
 

 
 
 

 

1. Názov predkladaného projektu 
 
    Lavičky a iný miestny mobilár 

Bankové spojenie: 
Prima banka Slovensko, a.s. pob. Snina  
Číslo účtu:  
8902520001/5600 

2. Názov organizácie  
 
    Obec Stakčínska Roztoka 21 
 
 

3. 
IČO: 00323586 
DIČ: 202 079 4688 

4.Adresa: 
   Stakčínska Roztoka 21 

5. PSČ: 
067 61 Stakčín 

6. Obec 
Stakčínska Roztoka 
 
7. Okres 
Snina 

8. Telefón 
057/7674114 
 

9. E-mail: 
stakcinska.roztoka@lekosonline.sk 

10. IBAN: 
SK28 5600 0000 0089 
0252 0001 

11. BIC: 
KOMASK2X 

12. Ak žiada orgán miestnej samosprávy, mimovládna organizácia, vzdelávacia inštitúcia uviesť štatutárneho zástupcu/ 
štatutárnu zástupkyňu (meno, funkcia v organizácii, kontaktná adresa, telefón, e-mail) . Uviesť prosím kontakt na osobu 
zodpovednú za projekt (meno, telefón, e-mail) 
Ing. Juraj Pyteľ - starosta, 0918 463 441, stakcinska.roztoka@lekosonline.sk  
 

 

 
 
 
Žiadame o poskytnutie grantu v celkovej výške                                          
Prehlasujem(e), že: 
- všetky údaje, ktoré sme v žiadosti a prílohách uviedli, sú pravdivé a presné, a že predloženú žiadosť sme zostavili 

v súlade s propozíciami Programu  na  podporu lokálnych komunít, ktoré chápeme a akceptujeme 
- v prípade, že získame grant, zrealizujeme a vyúčtujeme projekt najneskôr do 1 roka od získania grantu 
 
 
 
Ing. Juraj Pyteľ                      15.03.2018              Ing. Juraj Pyteľ, starosta 
.....................................       ...................        ................................................                     
Osoba zodpovedná  Dátum                Štatutárny zástupca /                         Dátum    15.03.2018 
za projekt / Predkladateľ  štatutárna zástupkyňa organizácie 
projektu     
 
 
Potvrdenie o prevzatí žiadosti s prílohami zamestnancom / zamestnankyňou COOP Jednoty: 
 
Podpis: ..................................................   Dátum: ................................. 

4 670   €  



Štruktúra žiadosti 
 
1. Informácie o projekte  
 
 Názov projektu: 
 Lavičky a iný miestny mobilár 
  
 Stručný popis projektu: 
 Nakoľko je obec v dĺžke 2,08 km až sa žiada miestami vytvárať oddychové zóny, ktorých je nadpočetné    
 množstvo. Pre atraktivitu a orientáciu obce je žiaduce obec vyznačiť smerovými tabuľami pre     
 návštevníkov obce, ktoré prichádzajú za turizmom okrajových častí NP (Havešová). Ďalej treba  
        podotknúť, že väčšie množstvo lavičiek t.j. 5ks bude umiestnených pri  COOP Jednota predajni a jej        
        blízkosti vrátene drevených košov na odpad. Pri predajni  COOP Jednota bude umiestnený aj Stacionár  
        na bicykle. 
 
 Cieľ projektu: 
       Cieľ projektu, je zvýšenie atraktivity obce prostredníctvom vybudovania a osadenia lavičiek, košov                                                                                                                            
       Dosiahnutie tohto cieľa je prospešné nielen pre samotnú obec a jej obyvateľov, ale aj celkový vzhľad pre      
       celú obec v dôsledku pozitív, ktoré so sebou realizácia tohto projektu prináša. 
        Na uvedený hlavný cieľ projektu nadväzujú špecifické ciele, ktorými sú: 
        Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času obyvateľov a návštevníkov obce, oddychové zóny pre 
        ľudí ktorí sa pohybujú po dedine čí už za nákupmi, alebo po návštevách susedov a pod. 

 
      Definovanie cieľových skupín: na koho sa bude projekt zameriavať: 
       Projekt bude zameraný na mamičky na materských dovolenkách, seniorov a ostatných návštevníkov        
       obce. Je treba podotknúť, že v obci sa nachádza aj ZSS ( zariadenie sociálnej služby ) v počte 20       
       prestarlých a zdravotne postihnutých osôb, ktorí sa taktiež pohybujú po obci a vzhľadom na svoj  
       zdravotný stav využijú možnosť oddýchnuť si na lavičkách.  
  
 Časový harmonogram: 
 Najviac v letnom období, v čase prázdnin, dovoleniek a návštev príbuzných, ale aj v zime pri návšteve  
          obchodu , ako aj pri návrate z nákupu.  
  
 Očakávané výsledky, prínos: 
       Zrealizovaním by sa naplnili ciele projektu vo využívaní miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi obce ako         
       miesta  pre odpočinok.  
  
 Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu 
 Nakoľko obec s počtom obyvateľov 320 nemá veľké finančné možnosti s vybudovaním lavičiek,  
  
        príslušenstva a miestneho   mobiláru, preto sa zapájame do projektov a výziev pre mestá a obce. 
  
 Pokrytie projektu – Je miestne 
 
  
  

 2. Podmienka na poskytnutie grantu 
 

  
1. Projekt spadá do jednej z podporovaných priorít 
 
 
2. V mieste, kde sa  má projekt realizovať sa  nachádza predajňa COOP Jednoty 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
3.Rozpočet projektu 
 
Nákup 10ks lavičiek                             259,-EUR/ks                                                      2590,-EUR 
Nákup stavebného materiálu na vybetónovanie podkladov pre lavičky, 
ďalej nákup pätiek a skrutiek na uchytenie lavičiek a košov                                     450,-EUR 
Nákup kríkov a okrasných kvetín                                                                                   150,-EUR 
Drevený kôš  10ks                                 148,-EUR/ks                                                     1480,- EUR 
Spolu:                                                                                                                                 4670,-EUR       
 
 

4.Údaje o predkladateľovi projektu  
 

a) Zameranie organizácie a jej stručná história:  
 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. 
 
Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. 
 
Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy 
obce, najmä: 
 
zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je 
podateľňou a výpravňou písomností obce, 
pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, a komisií obecného 
zastupiteľstva, 
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, 
vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, 
koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou, 
organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec. 
Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce. 

 
 
 

Názov obce: Stakčínska Roztoka 
 
     Názov obce je odvodený od slova „Roztoka“, ktoré označuje miesto, kde sa stretávajú dve doliny resp. dva 
potoky. Keďže v susedstve sa nachádzala i ďalšia obec s názvom Roztoka (dnes Kalná Roztoka), dostala obec 
prívlastok Stakčínska, podľa najbližšej obce Stakčín. 
    Názov obce Stakčínska Roztoka sa formoval nasledovne: 
1569 Ztakczin Rostoka 
1635 Sztakczin Roztoka  
1715 Sztakcsin-Rosztoka 
1773 Sztakcsin-Rosztoka 
1786 Stakcshin-Rosztoka 
1808 Sztakcsin-Rosztoka 
1863-1902, 1939-1945 Sztakcsinrosztoka 
1907-1913 Zuhatag (maďarský názov v preklade znamená vodopád a súvisí s tým, že prevýšenie v obci od 
najnižšie položeného domu po najvyššie je 115 a v tomto úseku prudko i klesá potok, v ktorom v minulosti 
muselo byť niekoľko menších vodopádov) 
1920-1927 Roztoky 



1927-1939, 1945 – Stakčínska Roztoka 
Erb obce 

                                                 
    Erb obce sa zachoval na pečati z roku 1837, na ktorej je text: SZTAKCSIN ROSZTOKA PETSÉTJE 1837. Je na 
nej vyobrazený na pôde stojací poľovník v čižmách a čiapke s puškou na pleci.  
Lokalizácia obce 
     Obec Stakčínska Roztoka leží v doline potoka Oľchovec (Vuľchovec), ktorý sa v obci Stakčín vlieva do 
potoka Kolonička. Zo severu obec ohraničuje výrazný horský hrebeň Nastasu, zo západu hrebeň Makoviska, 
z východu výrazná dolina Liskovca. Na juhu jej chotár končí pri bývalom mlyne pod majerom. Susedí 
s obcami: Stakčín, Dara, Príslop, Topoľa a Kalná Roztoka. 

 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1569, kedy sa spomína v portálnom súpise Zemplínskej stolice 
medzi zdanenými obcami pod názvom Ztakczin Rostoka. 
V roku 1715 v obci žilo 17 rodín (11 poddanských a 1 želiarska) a o päť rokov neskôr už len 9 poddanských 
rodín. Všetky rodiny boli rusínske. 
V roku 1720 polyhistor Matej Bell o Stakčínskej Roztoke napísal: "Je medzi horami a bývajú tu asi piati Rusíni. 
Je v zálohu u Petoa!" 
V roku 1766 bol vykonaný chotárny opis katastra medzi Stakčínskou Roztokou a Príslopom v oblasti Nastazu.  
V roku 1804 cez Nastaz a obec Stakčínska Roztoka prenášajú cez obec 1,5 ročného Alexandra Duchnoviča 
jeho mama Mária a jeho chovanka baba Harajdicha. Alexander v mladosti viackrát navštevoval obec 
Stakčínska Roztoka, pretože tu žili jeho príbuzní. Predovšetkým tu žila jeho teta Anastázia (Nacja), ktorá bola 
vydatá za tunajšieho kantora Jána Šelepca.  
V roku 1831 obec zasiahla cholera, na ktorú zomrelo 13 ľudí. Počas cholery zomiera i Anastázia 
Duchnovičovová.  
V roku 1866 bol starostom - biróvom Fedor Červeňak.  
V roku 1869 v obci žili rodiny : Piteľ Ivan, Piteľ Ján, Hamanič Ivan, Marko Andrij, Paraska Jurko, Cehanič 
Mihaľ, Cehanič Leco, Paraska Mihaľ, Paraska Vasiľ, Fedin Vasiľ,Petrič Jurko, Ridoš Andrij, Petrič Andrij, Paidič 
Mihaľ, Huňara Andrij, Švab Jurko, Blaško Andrij, Urban Janko, .... 
V roku 1949 bola obec elektrifikovaná.  
V roku 1950 bola zriadená pravidelná autobusová doprava.  
V roku 1956 bol vybudovaný nový obchod a krčma.  
 

 
 
b) Personálne obsadenie organizácie, členská základňa, výkonná zložka a pod. 

Štatutárny zástupca - starosta obce  
Ekonómka úradu 
 

c) Doteraz realizované  projekty (obecná stránka www.obecstakcinskaroztoka.webnode.sk) 
 



 










