
Názov projektu: RELAX Park – úprava okolia multifunkčného športového 
areálu  pre všetkých 

Popis projektu:   
Na jeseň v roku 2018 bolo postavené v našej obci Sedliská multifunkčné ihrisko. Okolie ihriska 
je neupravené a nepripravené pre návštevníkov – športovcov a jeho priaznivcov. 

Dôvod žiadosti: 
Neskorá jeseň a následná zima, ako aj nedostatok finančných prostriedkov neumožnil 
realizáciu úprav okolia ihriska. Pozemok, na ktorom je postavené ihrisko (parc. č. 647/2 ) 
hraničí s parcelou č. 647/1  vo vlastníctve COOP Jednota.  Budova potravín sa nachádza 
v susedstve obecného múzea a budovy elokovanej škôlky v Sedliskách. Všetky objekty sa 
nachádzajú v centre obce, pri ceste I.triedy v smere z Vranova do Humenného.  Preto je 
žiaduce, zurbanizovať  celý priestor do jednoliateho celku, plného športu, zábavy, kultúry 
a kvalitného obchodu. 

Cieľ projektu: 
Skrášlenie a využitie verejných priestranstiev v obci Sedliská 

Cieľové skupiny: 
a) deti navštevujúci elokované zariadenie MŠ 

b) žiaci ZŠ s MŠ 

c) mladež rozvíjajúce športové talenty 

d) rodičia s deťmi – spoločné športové hry 

e) obyvatelia obce rôzného veku – seniori venujúci  sa športu pre zdravie 

f) navštevníci predajne potravín COOP 

g) možnosť zaparkovania aut počas nákupu a športovania – aktívneho oddychu 

h) možnosť rýchleho občerstvenia 

i) návštevníci dedinského múzea zo širokého okolia 

1. Termín realizácie: 6/2019 – 11/2019 

Prínos: 
a) skrášlenie centra obce 

b) účelové využitie verejného priestranstva 

c) oddychová zóna pre obyvateľov obce a turistov, ktorí navštívia dedinské múzeum 

a nákupné centrum 

d) skultúrnenie prístupu k multifunkčnému ihrisku a do priestorov RELAX park 

e) výsadba zelenea jej údržba 

f) RELAX park – vybudovanie lavičiek a prístreškov, detské ihrisko 

g) príležitosť na stretnutia generácií (rodičia, deti, seniori) 

h) parkovacie miesta 



1. Údaje o predkladateľovi projektu: 

Obec Sedliská sa rozprestiera pod zrúcaninami hradu Čičva, na križovatke obchodných ciest 
do Poľska a na Ukrajinu. S počtom obyvateľov patrí k väčším obciam okresu Vranov n.T, cez 
ktorú prechádza 2km cesta 1.triedy 1/15. Nachádza sa v nej základná infraštruktúra: plyn, 
voda, kanalizácia – čo je základným predpokladom pre nárast obyvateľstva. Obnova ruín 
hradu Čičva z roku 1270 i ďalšie kultúrne pamiatky predurčujú k zvýšenej návštevnosti 
turistov našich i zahraničných prichádzajúcich do obce i za rekreáciou na Domašu. 
Obec Sedliská 
Sídlo: Obecný úrad Sedliská 85 
IČO  : 00332836 
DIČ : 2020630480 
Predmet činnosti – Samospráva 
Počet zamestnancov : 7 

Rozpočet: 

P.č. Názov aktivity 
požadovaný 
grant (eur) 

vlastné (eur) spolu (eur) 

1 
Parkové úpravy – úprava 
terénu 

1.300,-€  1.300,-€ 

2 Obrubníky cca 180m- 900,- €  900,- € 

3 
Pokládka obrubníkov cca 
180 m 

 dobrovoľníci  

4 
Šalovacie tvárnice (opora 
proti zosuvu zeminy) 180 m 

900,- €  900,-€ 

5 Osadenie šalovacích tvárnic  dobrovoľníci  

6 Zeleň a výsadba 2.900,-€ 4.500,-€ 7.400,-€ 

 SPOLU:  6.000,-€  4.500,-€ 10.500,-€ 

časť terénnych úprav bude realizovaná dobrovoľníkmi z občanov obce (JDS, komunitné 
združenie, dobroľný hasič. zbor, futbalový klub) 
 
 



ZACHOVAJME DEDIČSTVO NAŠÍCH PREDKOV 
(Dedinské múzeum) 

 
 

Popis projektu: 
 Obec má od roku 1993 priateľstvo so Slovákmi žijúci v Maďarsku a tam v každej obci 
je malé dedinské múzeum, v ktorom je zozbieraná história obce. 
 To inšpirovalo našu samosprávu aby v roku 2003 bola v našej obci Sedliská zriadená 
expozícia dedinského múzea súp. číslo 87, parcela č. 652, LV – 613 (vlastník obec Sedliská). 
 Rodinný domček je umiestnený na dobre viditeľnom mieste v centre obce, popri 
štátnej ceste 1/15 smerom Vranov nad Topľou – Humenné v susedstve s budovou COOP 
Jednota. 
 
 
Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu: 
 16 rokov existencie múzea sa podpísalo na jeho schatralom stave, a preto naši 
členovia Komunitného združenia sa v zmysle stanov rozhodli podporiť riešenie lokálneho 
problému : 
rekonštrukcia dedinského múzea, skrášlenie jeho okolia a vytvorenie troch parkovacích 
miest. 
 
 
Cieľové skupiny: - mládež, žiaci Základnej školy a materskej školy, obyvatelia obce a 
vranovského            regiónu. 
 
 
Časový harmonogram: 05/2019 – 12/2019 
 
 
Očakavané výsledky: 
 
   -    propagácia ľudových tradícií 
– skrášlenie centra obce a okolia 
– návšteva múzea – turistami, ktorí prechádzajú na hrad Čičva 
– návšteva rodákov, ktorí vycestovali v minulosti do cudziny 
– spoznávanie histórie obce pri vyučovaní detí Základnej školy s Materskou školou 
– exkurzie žiakov z okolitých škôl – spoznávanie života na vidieku 
– možnosť zaparkovať autá počas prehliadky múzea 
 
Údaje o predkladateľovi projektu: 
 
 Komunitné združenie (KZ) Sedliská bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky 05.05.2000, číslo reg. VVS/1-900/90-16823 ako občianske združenie. 
 Cieľom činnosti združenia je podpora a rozvoj lokálnej demokrácie a komunity, najmä 
prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 
– organizovanie verejných stretnutí občanov s predstaviteľmi štátnej správy, 
samosprávy, zvolenými a menovanými predstaviteľmi, osobnosťami 
– konzultačná, publikačná a informačná činnosť 



– prieskumy verejnej mienky 
– organizovanie školení, seminárov a iných foriem edukačnej činnosti 
– podpora riešenia lokálnych problémov 
– organizovanie športových a kultúrno-spoločenských podujatí 
 
Personálne obsadenie združenia: 
 
1. Komunitné združenie Sedliská je dobrovoľné-neziskové  združenie fyzických a 
právnickych osôb s právnou subjektivitou 
 
2. Orgánmi združenia sú 
 
a) Valné zhromaždenie – konalo sa 18. januára 2019 
 
b) Predsedníctvo 5 členov – predseda :       Marta Sabolová 
                                              podpredseda : Helena Kollárová 
    pokladník :     Jaroslava Raková 
    člen :               Mária Kentošová 
    člen :               Jaroslav Paľovčík 
 
c) Štatutárny orgán – Marta Sabolová – predsedníčka KZ 
 
d) Revízna komisia – predseda : Anna Hajduková 
 
 

Realizované projekty 
 

Rok 2017 

 Názov projektu Poskytovateľ Výška dotácie 

1 ,,Zachovaj dedičstvo predkov" 
(krojové vybavenie) 

PSK 1 000,00 € 

2 ,,Folk costumes for singing group of senior citizen 
Verbina" 

Henkel Slovensko  
spol. s r. o. 

2 000,00 € 

 

Rok 2018 

1 Na činnosť Komunitného združenia 85 Obec Sedliská 500,00 € 

2 Harmonika je srdcom spevákov PSK 1 000,00 € 

3 ,,Accordion for senior singing group" Henkel 1 000,00 € 

Realizácia projektov s vyučtovaním bola predložená v zmysle uzatvorenej zmluvy s 
poskytnutím dotácie. 

 
 
 
 
 



ROZPOČET PROJEKTU 
 

ZACHOVAJME DEDIČSTVO NAŠÍCH PREDKOV 
 
 

 Požadovaný grant Dobrovoľnícka činnosť Spolu 

Oprava dreveného oplotenia 
a natretie farbou 

500,00 € 300,00 € 800,00 € 

Oprava studne 300,00 € 100,00 € 400,00 € 

Oprava a natretie altánkov 400,00 € 200,00 € 600,00 € 

Zhotovenie lavičie 300,00 € 200,00 € 500,00 € 

Úprava terénu 
(chodníky, hlina, tráva) 

500,00 € 300,00 € 800,00 € 

Výsadba kvetov + kvetináče 200,00 € 200,00 € 400,00 € 

Oprava a maľba okien 
(farba, štetce, riedidlo) 

200,00 € 200,00 € 400,00 € 

Zhotovenie rámov okien 
(ktoré budú pripomínať 
históriu) 

300,00 € 100,00 € 400,00 € 

Vybielenie piatich miestností 
(farba, kefa, sadra) 

500,00 € 500,00 € 1 000,00 € 

Obielenie vonkajšej fasády 
(zákupenie farby, štetcov, .....) 

500,00 € 500,00 € 1 000,00 € 

Vytvorenie troch parkovacích 
miest 

1 700,00 € 200,00 € 1 900,00 € 

Zozbieranie historických 
predmetov z dedinského 
prostredia 

0 500,00 € 500,00 € 

Zhotovenie vytrín a regálov 
(drevené dosky, farba) 

300,00 € 200,00 € 500,00 € 

Čistiace prostriedky a 
hygienické náčinia 

300,00 € 200,00 € 500,00 € 

Spolu: 6 000,00 € 3 700,00 € 9 700,00 € 

 



V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH 

 

 

 

Popis projektu: 

 V zdravom tele zdravý duch - nepochybne aj týmto sloganom sa riadia 

športoví nadšenci v Sedliskách. Náš futbalový klub Sedliská má tri druţstvá z 

toho dva mládeţnícke t.j. ţiaci kategória U15 to sú deti od 7 do 15 rokov a 

dorastenci kategória U19. Druţstvo dospelých hrá krajskú súťaţ VI.liga dospelí 

ObFZ VT. Aby dosahovali výborných výsledkov sú  potrebné tréningy a 

potrebné tréningové náčinie. Na reprezentáciu obce sú taktiež potrebné 

nové futbalové dresy pre naších dorastencov a Á-mužstvo . 

 

Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu: 

 Kaţdoročne naše tri muţstva odohrajú mnoţstvo majstrovských 

zápasoch čo sa časom podpísalo na opotrebeniach dresoch. Tréningové 

náčinie je uţ zastaralé a potrebuje výmenu za nové. 

 

Cieľové skupiny: - mládeţ, muţi, obyvatelia obce, 

 

Časový harmonogram: 05/2019 – 12/2019 

 

Očakavané výsledky: - Zlepšením podmienok pre futbal a futbalistov nášho 

klubu chceme prilákať mladých futbalistov k športu aby vymenili mobilné 

telefóny a tablety za futbalové ihrisko a loptu. 

 

Údaje o predkladateľovi projektu: 

 

FK SEDLISKÁ 

 Štatutárny orgán klubu Ján Šeba 
 

 Prvé futbalové zápasy odohrali s loptou, ktorej výplň tvorili handry v 

roku 1935 a stretnutie sa hralo na pastvisku "Makovica" a neskôr na ihrisku 

zvanom "Dolina" za obcou. Tu po prvýkrát chlapci hrali s "koženou" 

vlastnoručne šitou loptou. Podľa slov pamätníkov (Juraja Grajcara) si chlapci 

kúpili ozajstnú loptu po prvýkrát v roku 1948 za vlastné peniaze v Košiciach. 

(prvykrát sa kúpili aj dresy s klubovým logom SOKOL STRELA). Futbalový 

oddiel vtedy riadil futbalu oddaný človek Ján Grajcar st., vtedajší predseda 

akčného výboru.Po II.svetovej vojne bolo ihrisko zriadene na pozemku Hadik-

Barkoczyovcov medzi Sedliskami a Podčičvou, kde je dodnes, pravdaže už 

zmenené na nepoznanie. V roku 1986 športovci svojpomocne vybudovali 

športový areál ako viacúčelové zariadenie a do užívania ho dali 5.júla 1987. 

Historický úspech dosiahol sedliščanský futbal postupom do I.B triedy 

krajských majstrovstiev v roku 1990. Trénerom mužstva bol Ing. Michal Bajus 

(od roku 1979), predseda TJ bol Ing. Jozef Murín a hospodárom František 

Fuga. 

 V sezóne Fk Sedliská A mužstvo postúpili V.liga Vihorlatsko-Dukelská 

dospelí VsFZ. Naši dorastenciU19 a ţiaci U15 dokázali viackrát vyhrať Majtra 

Okresu Vranov nad Topľou 

Momentálne A muţstvo Fk Sedliská hrá  VI.liga dospelí ObFZ VT. 

 



ROZPOČET PROJEKTU 

 

V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH 

 

 Požadovaný grant Vlastné náklay Spolu 

Futbalová sada – pre 

dorastencov U19 -Nike Park VI 

pre celé muţstvo, od 17 ks, 

jasná ţltá 

 

629,- Eur 

  

629,- Eur 

Potlač na dresy  150,- Eur 150,- Eur 

Futbalová sada – pre A 

muţstvo  Adidas Entrada 18 

pre celé muţstvo, od 17 ks, 

jasná zelená 

 

629,- Eur 

  

629,- Eur 

Potlač na dresy  150,- Eur 150,- Eur 

SÚPRAVA NIKE – pre 

dorastencov U19 ACADEMY 

16 KNIT TRACKSUIT ZELENO-

ČIERNA 808757 302 

 

973,25 € 

  

973,25 € 

SÚPRAVA NIKE ACADEMY 16 

KNIT TRACKSUIT ŢLTO-MODRÁ 

808757 739 

 

973,25 € 

  

973,25 € 

Sada 5 ks panákov do múru + 

vozík 

 

999,- Eur 

  

999,- Eur 

Soccer Passer futbalový 

nahrávacie trenaţér 

 

108,42,- Eur 

  

108,42,- Eur 

6x prekáţkový set DS 11 set s 

tyčkou, vrátane tašky 

 

93,70,- Eur 

  

93,70,- Eur 

adidas Ace Competition – 

brankárske rukavice 3ks 

 

94,38,- Eur 

  

94,38,- Eur 

Futbalové chrániče 50ks 500,- Eur  500,- Eur 

FUTBALOVÁ BRÁNKA 

PRENOSNÁ 4X2 M, SADA 2KS 

 

1000,- Eur 

 

 

800,- Eur 

 

1800,- Eur 

Spolu: 6 000,00 € 1 100,00 € 7 100,00 € 

 

 

 
 

https://www.superfutbal.sk/teplakove-supravy/suprava-nike-academy-16-knit-tracksuit-zeleno-cierna-808757-302/
https://www.superfutbal.sk/teplakove-supravy/suprava-nike-academy-16-knit-tracksuit-zeleno-cierna-808757-302/
https://www.superfutbal.sk/teplakove-supravy/suprava-nike-academy-16-knit-tracksuit-zeleno-cierna-808757-302/
https://www.superfutbal.sk/teplakove-supravy/suprava-nike-academy-16-knit-tracksuit-zeleno-cierna-808757-302/
https://www.superfutbal.sk/teplakove-supravy/suprava-nike-academy-16-knit-tracksuit-zlto-modra-808757-739/
https://www.superfutbal.sk/teplakove-supravy/suprava-nike-academy-16-knit-tracksuit-zlto-modra-808757-739/
https://www.superfutbal.sk/teplakove-supravy/suprava-nike-academy-16-knit-tracksuit-zlto-modra-808757-739/
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