
Kronika za rok 2017 

Samospráva obce 

V priebehu roka 2017 sa  uskutočnilo  päť  zasadnutí Obecného zastupiteľstva  a tri pracovné  

stretnutia poslancov. 

OZ na svojich  zasadnutiach schválilo tieto uznesenia: 

 podanie nových žiadostí na: výstavbu materskej školy a miestnych komunikácií, 

 podanie žiadosti na rekonštrukciu obecného rybníčka, 

 členstvo v občianskom združení Kimbiark, 

 výmenu časti obecného pozemku v KÚ Štôla KNC-573/1 zastavané plochy a nádvoria 

vedeného na LV č. 1 cca 300 m2 z celkovej výmery 2098 m2 za pozemok v KÚ Štôla                    

KNE – 344 záhrady o výmere 226 m2 a KNE-345 orná pôda o výmere 259 m2.Náklady 

na zhotovenie geometrického plánu, vypracovanie zmluvy a zápisu do katastra 

nehnuteľností budú znášať obe strany rovnakým dielom, 

 priamy predaj časti obecného pozemku KNC 473/1 o výmere cca 30-40 m2 v zmysle § 

9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu osobitného zreteľa – na 

vybudovanie príjazdovej cesty k plánovanej výstavbe rodinného domu, 

 výmenu obecných pozemkov v KÚ Štôla KNC 438 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere     36 m2 a KNE 948/1 – ostatné plochy o výmere 309 m2 za  časť pozemku 

v KÚ Štôla KNC 1769 – trvalé trávne porasty o výmere 500 m2 pri obecnom cintoríne, 

 predaj neupotrebiteľných, (poškodených) vyradených kontajnerov v počte 3 kusy 

spolu za 150€, 

 kúpu zatrávňovacích panelov z rozpočtu obce vo výške 1000€ za účelom úpravy 

priestranstva pri bytovom dome s. č. 130, 

 predloženie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu                  

„ Nadstavba Materskej školy nad obecný úrad Štôla“, pri zabezpečení 

spolufinancovania zo strany obce vo výške 5% z celkových nákladov t. j. vo výške 8375€ 

z vlastných zdrojov obce. Konanie v tejto veci bolo zastavené rozhodnutím 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 3.10.2018, 

 zmenu a doplnok č.2/2016 Územného plánu Obce Štôla vypracovanú Ing. Arch. 

Martinom Balogom PhD, 

 cenu za predaj obecných pozemkov vo výške 20€ za m2, 

 predĺženie zmluvy o nájme spoločnosti Jozef Kantor s.r.o. , Štôla 51 na dobu 5 rokov za 

podmienky každoročného prehodnocovania výšky nájmu k termínu 1. júl bežného 

roka, 

 výmenu časti obecného pozemku v KÚ Štôla KNC 763/3 – vodné plochy o výmere 64 

m2 za KNC 1780 – trvalé trávne porasty o výmere 64 m2, 

 podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na základe Výzvy číslo VII. 

Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na stavebné  úpravy požiarnej zbrojnice 

pri 5%nom financovaní z vlastných prostriedkov obce, 



 kúpu stavebného materiálu (zatrávňovacích panelov) na úpravu priestranstva okolo 

bytového domu s. č. 131 vo výške 1000€ z rozpočtu obce v roku 2018, 

 predaj časti obecného pozemku KÚ Štôla  KNE 985/4 – vodné plochy v cene 20€/m2, 

 rozpočet na rok 2018 s príjmami vo výške 201 279€ a s výdavkami vo výške 201 279€ 

t. j. vyrovnaný rozpočet, 

 odpísanie zmarených investícií: Nadstavba obecného úradu za účelom zriadenia 

materskej školy vo výške 10 571€ a Kamerový systém vo výške 200€, 

 nájomnú zmluvu č. 727/05/2017 s Poľnohospodárskym družstvom Mengusovce so 

sídlom  v Mengusovciach. 

 

 Štátna správa 

V sobotu 4 novembra 2017 o 7,00 hod boli zahájené v spoločenskej miestnosti na prízemí 

obecného úradu, voľby do orgánov samosprávneho kraja v našom prípade do Prešovského 

samosprávneho kraja (PSK). Po novom boli tieto voľby iba jednokolové. V zoznamoch voličov 

sme mali zapísaných 435 voličov a volieb sa zúčastnilo 147 oprávnených voličov, čím sme 

dosiahli 33,7%-tnú účasť. Pre porovnanie v PSK bola účasť 29,4% a v rámci celého Slovenska 

sa volieb zúčastnilo 20,11% voličov. V zoznamoch zaregistrovaných kandidátov pre voľby 

predsedu PSK bolo zapísaných 12 osôb a v zoznamoch pre voľby do zastupiteľstva PSK bolo 

zapísaných 75 osôb. Z nášho volebného obvodu sme mohli „zakrúžkovať“ maximálne 8 

poslancov. 

Voľby sa ukončili o 22,00 hod a po sčítaní hlasov a elektronickom odoslaní zápisnice, boli 

výsledky v našej obci nasledovné: 

za predsedu PSK sme zvolili Milana Majerského primátora Levoče s počtom hlasov 55  
 a aj celý PSK zvolil uvedeného kandidáta za predsedu s počtom hlasov 72 366, 

za poslancov PSK sme zvolili Gabriela Bodnára    s počtom hlasov  55 
    Jána Hroboňa       48 
    Jána Šoltisa       48 
    Jozefa Janiga       35 
    Pavla Gašpera       33 
    Jaroslava Géciho      32 
    Jána Drobného      30 
    Michala Sýkoru     28. 
Podľa výsledkov z celého PSK boli za poslancov zvolení z našich „víťazov“ iba Jozef Janiga, 
Michal Sýkora a Pavol Gašper. Z celkového počtu 62 novo zvolených poslancov do PSK je 
v tomto volebnom období 22 nezávislých poslancov. 

Výstavba v obci 

 V priebehu roka 2017 neboli vydané nové stavebné povolenia.  

Bola podaná žiadosť o vydanie spojeného územného a stavebného rozhodnutia na stavbu 

„Rodinný dom“ , žiadosť o stavebné povolenie na „Rekonštrukciu strechy s. č. 988“ . 

Podané boli tri žiadosti o predĺženie termínu dokončenia stavby. 



Vydané boli  kolaudačné rozhodnutia na stavbu „Nadstavba rodinného domu s. č. 91“ a na 

„Prístavbu a nadstavbu chaty s. č. 968“. Ohlásené boli: stavebné úpravy na rekreačnej chate 

s. č. 1021 , päť rekonštrukcií bytových jadier, tri oplotenia pozemkov, drobné stavby – jeden 

prístrešok na auto, jeden záhradný domček, jedna garáž a jeden altánok. 

 

  Športové podujatia 2017 

 

Štôlska lyža 

21. januára 2017 sa uskutočnil 13.ročník Štôlskej lyže ako obyčajne so štartom v slivkovom 

sade, za pekného slnečného počasia a prijateľnej snehovej prikrývky. Všetci prítomní, či už 

športovci aj publikum si doniesli so sebou dobrú náladu a to sa odzrkadlilo aj v celkovej 

atmosfére. Športové výkony vo všetkých kategóriách boli odmenené peknými cenami, ale 

najdôležitejšia bola radosť z podaných športových výkonov. Víťazi v jednotlivých kategóriách 

boli nasledovní: 

kategória rodičia s deťmi do 15 rokov - dve prvé umiestnenia 

  rodina  Šalingová s časom 34:17 a rodina Kotelešová s časom 36:12, 

 rodičia s deťmi nad 15 rokov 

  rodina Kohoutková s časom 1:09:15, 

 priatelia a manželia bez detí 

  Pastrnák a Kuzmik s časom 46:56, 

 jednotlivci – ženy 

  Kotelešová Zuzana s časom 45:44, 

 jednotlivci – muži 

  Rusnák Vladimír s časom 33:53. 

Športu zdar aj na budúci rok, tešíme sa na stretnutie pri bielom športe. 

  

Dobrovoľný hasičský zbor 

Sezóna 2017, v podaní športovej činnosti v rámci nášho DHZ jedna z najvydarenejších. Ale 
poďme postupne. V sezóne 2017 sa už po 7. krát zúčastnili pretekov v rámci jednej 
z najkvalitnejších športových hasičských líg na Slovensku - Regionálnej hasičskej ligy 
Spiš.  Do tejto ligy vstupovali s dvomi tímami, skúsenejším  „A“ tímom, kde opäť dokázali 
postaviť silné športové družstvo a  mladšími nasledovníkmi z  „B“ teamu, ktoré však taktiež 
v lige nesklamalo. Liga nášmu DHZ vyšla tak ako si pred sezónou priali, snažili sa bežať 
vyrovnane celých 10 kôl, a nakoniec sa „A“ tím tešil z celkového triumfu v rámci RHLS pre rok 
2017. „B“ team po pekných výsledkoch obsadil nakoniec v lige konečné 8. miesto. 

Okrem ligových súťaží sa DHZ Štôla zúčastnil  viacerých súťaží v rámci SR -  napr. na nočnej 
súťaži v Terni, kde sa podarilo zvíťaziť, nočnej súťaži v Bijacovciach, najväčšej nočnej hasičskej 
súťaži na východnom Slovensku, kde sa našim darí, dokázali ju vyhrať už 3x, v tomto roku sa 
museli uspokojiť s druhou priečkou  so stratou 0.26s na víťaza. Opäť v našej obci zorganizovali 
Hasičský deň, v tradičnom termíne tretej augustovej sobote, kde sa konalo 8. kolo 
RHLS  a večer stále obľúbenejšia nočná súťaž Štôla FIRENIGHT 2017. V tomto roku nám počasie 



neprialo a nočná súťaž sa uskutočnila za vytrvalého dažďa, čo však skvele pripravenej akcii 
neubralo na kvalite, a aj nočnú súťaž v našej obci sa nášmu DHZ časom 14:85 podarilo vyhrať. 
Z ďalších účastí treba spomenúť účasť na Hoštickom pohári v českej republike, kde sme 
obsadili 16. miesto, vrchol hasičskej sezóny - Slovenský superpohár v Obci Kúty, obsadili až 15 
priečku. No a záver už tradične na Memoriáli V.I.Lenina v Širokom Dule  Časom 15.08s konečné 
34. miesto pre náš „A“ tím. 

Určite je potrebné poďakovať všetkým tým, ktorí celú sezónu pomáhali partii ľudí, ktorí 
napriek svojim osobným povinnostiam, často na úkor rodiny, svojho voľného času a častokrát 
aj zdravia, išli za spoločným cieľom – ukázať, že pod Tatrami stále máme hasičský tím, ktorý 
patrí k špičke v rámci Slovenska. / prevzaté zo správy p. Martina Stromka/. 

 

Kultúrne akcie: 

 V sobotu 3.6.2017 sme si na futbalovom ihrisku v Mengusovciach pri príležitosti Dňa detí 

spoločne užili športový deň. Organizátori - obce Štôla, Mengusovce, Gerlachov, Batizovce, 

Odborový zväz polície Poprad a Národná diaľničná spoločnosť - stredisko Mengusovce  - sa 

postarali o bohatý program pre deti, ale aj pre dospelých. Počas súťaženia sme si mohli pozrieť 

ukážky práce policajných psovodov a techniky dopravnej polície z Popradu. NDS - stredisko 

Mengusovce ukázali záujemcom techniku na správu a údržbu diaľnic a celé stredisko NDS 

Mengusovce bolo sprístupnené návštevníkom. Pre účastníkov bolo pripravené bohaté 

občerstvenie a vyšlo nám aj krásne slnečné počasie. Organizátorom ďakujeme a tešíme sa na 

stretnutie v roku 2018.   

Deň detí 

Oslava Medzinárodného dňa detí sa začala v sobotu 10.júna 2017 o 10,00 hodine dosť 

rozpačito. Slniečko sa začalo len pomaly predierať cez oblaky a detičky tiež prichádzali 

pomaličky. No keď boli prichystané skákacie hrady a trampolína, to už oslávencov začalo 

pribúdať rýchlejšie. Na privítanie dostali šišky s trojakou polevou, sladkosti, dyňu a na 

osvieženie džús a tí starší aj kofolu. Náš včelár p. Kuzmik priniesol deťom presklenený včelí 

plást. Názorne záujemcom, a to aj z radu dospelých, vysvetlil ako si včielky vyrábajú plást 

a medík. Animátorka ich potom svojím zvučným hlasom privítala a deti, ktoré chceli 

súťažiť rozdelila do farebných skupín. Hneď začali súťažiť v rôznych hrách zameraných na 

pozornosť, rýchlosť a šikovnosť. Hľadaním pokladu podľa nájdených inštrukcií, bola súťaž 

farebných družstiev zavŕšená. Samozrejme to, čo sa našlo v „starej“ truhlici sa aj spravodlivo 

rozdelilo medzi všetkých pátračov. Veselá hudba, dobré jedlo a vozenie na štvorkolke, 

spríjemnilo deťom a ich rodičom čakanie na „ Divadielko z domčeka“. Len čo divadielko 

prišlo, deti si posadali a tichučko počúvali staronový príbeh o kozliatkach, ktoré nepočúvali 

svoju mamičku a pustili do domčeka hladného vlka. Len čo rozprávočka skončila, z oblohy sa 

spustil dážď a ani hudba a občerstvenie nezabránili postupnému odchodu rozšantených detí 

a spokojných rodičov. Tak dovidenia o rok.  

      



Anglický tábor 

Tento rok sa vo Štôle uskutočnil už 18. ročník denného anglického kresťanského tábora, 
ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z U.S.A. Joe Ann Shelton a Joyce Derrider. 
Bolo to v dňoch 10. - 14.7.2017. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov Štôla – 
Mengusovce v spolupráci s dobrovoľníkmi z Ameriky a Obcou Štôla. Pri vyučovaní angličtiny 
a ostatných aktivitách pomáhali pomocníci zo Slovenska. 

Táborové dni začínali ráno o 9 hodine stretnutím všetkých účastníkov v modlitebni BJB, kde 
sa spievali pesničky, súťažilo a počuli krátke biblické príbeh s učením verša. Témou celého 
tábora bolo: „Buď ako dieťa“, každý deň deti počuli príbeh o deťoch. Po tomto programe sa 
deti vždy rozdelili do 7 tried a na dve vyučovacie hodiny, prerušené malým občerstvením si 
užili učenie angličtiny. V prestávke na obed väčšina detí  využila objednané menu v miestnej 
reštaurácii v hoteli Avalanche. Po obede deti športovali, naučili sa základy softbalu a podľa 
záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, tanec, bábkové predstavenie, venovali sa ručným 
prácam, paličkovaniu, skautským zručnostiam, alebo extra porcii angličtiny. 

Tento rok bol počet prihlásených detí 75: (12 detí zo Štôly, 34 z Popradu, 7 z Mengusoviec, 5 
zo Svitu, ostatní z Hôrky, Batizoviec, Bernolákova, Lučivnej, Vyšných Hágov, Kežmarku, 
Michaloviec a dokonca aj z Českej Republiky a zo Španielska). 

Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už, 
pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, bábky, tanec, športové aktivity, 
ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie … 

Deti sa mohli na tábore zabaviť a zopakovať si angličtinu, mohli nadviazať aj nové priateľstvá 
a dozvedeli sa aj niečo nové z Biblie a o Bohu. / prevzaté zo správy Ester Handzušovej/ 

 

Stretnutie dôchodcov 

26.10.2017 o 16,00 hodine v spoločenskej miestnosti na prízemí obecného úradu, už bolo 

všetko pripravené na stretnutie našich dôchodcov. Stoly boli slávnostne prestreté a na 

každom mieste prichádzajúcich vítal drobný voňavý darček. Keď sa všetci pousádzali starosta 

obce Martin Hajko krátkym príhovorom všetkých privítal a detičky z Materskej školy z 

Vyšných Hágov vzápätí pozdravili prítomných svojím milým vystúpením. Vyslúžili si za to 

potlesk a sladkosť ako poďakovanie. Potom sa všetkým prihovoril p. Ján Rusnák so svojou 

zdravicou. A keď slov už bolo dosť, k pohosteniu a občerstveniu zahrala našim dôchodcom 

Štôlska kapela pekne vyobliekaná v krojoch. Spríjemňovali tak posedenie dôchodcom až do 

neskorého večera. Bolo to vydarené stretnutie našich starších občanov, na ktorom sa mohli 

porozprávať, pospomínať a zabaviť sa v príjemnej spoločnosti.  

Mikuláš 

Tohto roku detičky a rodičia prišli na stretnutie s Mikulášom 8. decembra. Do príchodu 

Mikuláša stihli rozsvietiť vianočný stromček. Potom prišiel Mikuláš v sprievode anjela a čerta 

a hneď sa ujal svojej funkcie. Volal detičky k sebe a za balíček sladkostí požadoval básničku 

alebo pesničku. Niektorí sa hanbili, iní smelo zarecitovali, zaspievali. Mikuláš ich chválil a 



odmenil. Čert tiež odmeňoval, ale svojím spôsobom. Tým viac roztatáreným deťom kreslil 

čierne ornamenty na tvár. A keď už všetky deti dostali „odmenku“, nad hlavami sa im s 

rachotom zajagal parádny ohňostroj. 

 

  

Štôlska koštofka 
 
Štôlska koštofka sa tohto roku konala  30. decembra. O 12,00 hod. začala tradičná ochutnávka 
zabíjačkových špecialít. Aj vďaka peknému slnečnému počasiu sa tejto akcie zúčastnilo veľa 
návštevníkov a to nielen z našej obce. K ochutnávke im hrala ľudová skupina zo Štôly. Dobrá 
hudba a dobré jedlo boli opäť základom pre príjemne strávený čas priateľov a známych na 
záver starého roka, ktorí sa rozišli až neskoro večer.  
 

Rôzne ďalšie udalosti roka 2017 
     

     Z rôznych udalostí, ktoré sa udiali v našej obci je hneď v úvode potrebné spomenúť tú 

najsmutnejšiu. Požiar bývalého liečebného ústavu v Štôle.  

Štvrtok ráno 28. septembra našich občanov prekvapil hustý čierny dym. To začala horieť 

strecha dvojpodlažnej budovy, ktorá bola známa pre tých starších občanov aj pod názvom 

(Stalingrad). Pred pol siedmou boli už na mieste hasiči. Zo stanice v Mengusovciach – 

Diaľničné stredisko zasahovali štyri vozidlá, ku ktorým sa postupne pridali ďalšie. K požiaru 

vyrazili aj hasičská cisterna a plošina, ktorú hasiči použili pre vstup do podkrovného priestoru 

budovy, kde požiar vypukol. V popoludňajších hodinách hasiči požiar uhasili, ale v noci 

pokračovali v hliadkovaní aj za asistencie polície. Ráno na druhý deň prišla technika, ktorou 

rozobrali celé podkrovie objektu a zvyšky strechy ztrhli na zem tak, aby zabránili skrytým 

ložiskám opäť vzplanúť . 

Príčinou požiaru bolo pravdepodobne tlejúce ohnisko, ktoré slúžilo pre neznáme osoby na 

zohriatie. 

Po objekte, ktorý slúžil roky na doliečovanie pacientov s pľúcnymi chorobami a tiež aj ako 

pracoviskom pre mnohých našich občanov ostalo torzo. Smutný koniec a ešte smutnejší 

pohľad. Národný ústav Vyšné Hágy ako majiteľ tento objekt neskoršie odpredal a na jeho 

miestne snáď vznikne niečo, čo bude aspoň také pre obec a občanov ako bol bývalý liečebný 

ústav. Budúcnosť ukáže. 

 

    V roku 2017 sa uskutočnila v našej obci dvakrát zberová akcia starého papiera. Prvú akciu 

3.mája zabezpečila spoločnosť Brantner aj pri bytovkách aj pred obecným úradom. Vykupovali 

papier za hotovosť alebo vymieňala starý papier, tiež kartón  za hygienické potreby. Vykupovali 

aj opotrebovaný kuchynský olej.  Pre veľký záujem bol výkup zorganizovaný 18. júla už len pred 

obecným úradom, ale opäť za veľkého záujmu občanov. Je dobré, že zberané druhotné 



suroviny neskončili na skládkach zmesového komunálneho odpadu, čím určite občania prispeli 

k ochrane životného prostredia a  prírodných zdrojov.  

25. mája 2017 vďaka nadšencom okolo organizačného tímu a na počesť bojovníka s chorobou 

ALS Jána Svočáka, sa uskutočnil prvý ročník Podtatranského krosového polmaratónu – ALS „ 

Memoriál Jána Svočáka. Štart tohto charitatívneho bežeckého  preteku bol v športovom areály 

Iskra Svit o 9,00 hodine a bežci zdolávali trať dlhú 21 km so 670 m prevýšením. Prechádzali aj 

cez našu obec  v smere od Batizoviec. Zúčastnilo sa ich takmer 200 športovcov z celého 

Slovenska a tiež štyria poľskí pretekári. Finančný výťažok poputoval aj konkrétnej osobe – 

dvojročnej Márii z Vikartoviec trpiacej na svalovú distrofiu. Krásny príklad toho ako možno 

bolesť premeniť na radosť z pomoci trpiacim. 

28. mája v čase od 13,00 hod do 13,30 hod prechádzali našou obcou pretekári 

medzinárodných cyklistických pretekov „Jarná klasika“ v smere od Tatranskej Štrby na Vyšné 

Hágy. Naši členovia Dobrovoľného hasičského zboru  asistovali na prechodoch v obci pre 

bezpečnosť pretekárov, ale tiež pre bezpečnosť občanov povzbudzujúcich športovcov. Naši 

občania mohli vidieť až 116 účastníkov týchto medzinárodných pretekov, ktorí zdolávali trať 

dlhú 82 km. Pre nadšencov cyklistického športu pekný zážitok. 

 

Počasie  

Január  ako celok bol studený. Potrápila nás najmä trojkráľová zima. 6. januára k nízkej nočnej 

teplote -25 C a dennej  -13 C sa pridal aj silný vietor, ktorý v nárazoch dosahoval   115 km/hod. 

V dôsledku tejto kombinácie sa vytvárali snehové záveje. Táto zima vydržala až do 12. januára, 

potom sa zima zmiernila na nočnú teplotu -14 C a dennú -3. 

Vo februári sa oteplilo ešte viac, denné teploty dosahovali +1 C a nočné -7 C. Koncom mesiaca 

27. dokonca denná teplota dosiahla +14 C a v noci -5 C. 

V marci pokračovali plusové denné teploty +6 až +9 C. Len nočné teploty ešte klesali pod nulu  

od -3 do -7 C. V týždni od 20. až do konca mesiaca stúpali denné teploty od +12 až po +18 C ( 

31.3.). 

Začiatok apríla bol veľmi teplý, cez deň teploty dosahovali +18 až +19 C a nočné teploty +1 až 

+3 C.  19. apríla a 20.apríla sa ochladilo na dennú teplotu +1 až +2 C a v noci -1 až -5 C. Toto 

ochladenie bolo sprevádzané aj silným nárazovým vetrom, ktorý spôsobil na diaľnici D1 21. 

marca v smere od Popradu do Spišského Štvrtka hromadnú haváriu 60 áut. Prednosta 

Okresného úradu vyhlásil na tento deň mimoriadnu situáciu. Na diaľnici D1 zasahovalo 120 

policajtov na odstraňovaní nehody. 21 účastníkov bolo zranených ľahko a jeden účastník 

z Česka bol ťažko zranený. Ku koncu mesiaca sa počasie ustálilo a denné teploty dosahovali od 

+12 do +14 C. 

Máj bol veľmi teplý. Denné teploty dosahovali hodnoty od +15 až do +25 C a nočné od +5 do 

+10 C. Najmä posledný týždeň bol letný – 29. mája +26 C, 30. mája +26 C, 31. mája +25 C. 



V júni pokračovali letné teploty. Denné teploty sa pohybovali okolo + 25 C. Dokonca 20.júna 

to bolo +29 C, 21.júna +27 C, 22.júna +28 C, 25., 27. a 28. júna +28 C. 

V júli bolo iba päť dní s dennou teplotou pod +20 C, ostatné dni teplota stúpala až po +29 C    

(20.júla, 30. a 31. júla). Ale nočné teploty tie boli len od +6 až po +14 C. 4.júla dokonca klesla 

nočná teplota na +3 C ( v Poprade znamenala nočná teplota +3 C najnižšiu teplotu od roku 

1951). 

V auguste v prvom týždni neklesli denné teploty pod +30 C. Iba zopár dní bolo s dennou 

teplotou pod +19 C a to 7.8. +15 C, 13.8. +16 C, 20.8. + 14 C. 

V septembri boli denné teploty na úrovni historického priemeru, t. j. od +13 C po +17 C a nočná 

teplota od +3 po +7 C. 11. september sa trochu odlíšil od iných dní s dennou teplotou + 24 C, 

ale 30. septembra bola denná teplota už len +14 C, a nočná 0 C. 

Október sa teplotne pohyboval dennými teplotami od +9 až po + 15 C a nočnými od +1 do  +6 

C. Od 15. do 19. októbra prišlo príjemné oteplenie v podobe denných teplôt od +20 do +23 C. 

Netrvalo to dlho, hneď 20. októbra bolo už cez deň len +15 a v noci +4 C. Záver mesiaca 31. 

októbra cez deň len +2 C a v noci -2 C. 

November bol chladný, taký aký má byť, s dennou teplotou od +2 C až po +12 C ( 2.11.) 

a nočnou od -3 po -1 C. Dokonca 28.novembra bolo cez deň nula a v noci -13 C. 

V decembri hneď na začiatku 2.12 klesla nočná teplota na -18 C a denná -2 C, potom ešte 

10.12. bolo cez deň -1 C a v noci -15 C. V ostatné dni decembra už denné teploty dosahovali 

„príjemných“ -2 C až +6 C a nočné od -5 až -13 C ( 19 .decembra). 

Demografia   

K 1.1.2017 bolo prihlásených   522      občanov 

V priebehu roka 2017 sa narodili       3      deti 

K trvalému pobytu sa prihlásilo        6       občanov 

Z trvalého pobytu sa odhlásilo         10      občanov 

Zomreli                     5  občania 

K 31.12.2017   bolo prihlásených      516     občanov 

  

Zomreli: 

Ján Pazdúr     

Miroslav Glejdura     

Jozef Hadnagy     

Andrej Popovec    

Pavel Ivan   

Zapísala: Ing. Povalačová 


