Kronika Obce Štôla
za rok 2014
Rok 2014 sa v našej obci niesol v duchu (ne)bežného chodu obce ale aj
volebného maratónu.

Samospráva obce
V priebehu roka 2014 sa uskutočnilo 6 zasadnutí OZ a 6 pracovných stretnutí
poslancov.
Obecné zastupiteľstvo na svojich
a všeobecne záväzné nariadenia:

zasadnutiach schválilo tieto uznesenia

 VZN Obce Štôla č. 1/2014 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov
obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
v Obci Štôla,
 výšku príspevku pre deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území Obce
Štôla pre Centrá voľného času zaradených do siete škôl a školských zariadení
vo výške 50 €/dieťa/rok a to na dobu neurčitú,
 rekonštrukciu obecného úradu za účelom vybudovania obecných nájomných
bytov na budove obecného úradu,
 zmenu územného plánu Obce Šôla za účelom vybudovanie nájomných bytov
na budove obecného úradu,
 zmenu a doplnok č.1/2014 Územného plánu Obce Štôla, ktorý vypracoval Ing.
arch. Bátora,
 predaj obecného pozemku pod bytovým domom s.č. 133 vedeného na LV 1
parcela KN-C 572/4 o výmere 361m2 v prospech vlastníkov bytov BD za cenu
0,66 €/m2,
 predaj obecného pozemku pod bytovým domom s.č.132 vedeného na LV 1
ako parcela KN-C 572/5 o výmere 330 m2 v prospech vlastníkov bytov BD za
cenu tiež 0,66 €/m2,
 finančný príspevok vo výške 100 € pre Oblastný výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Poprade na vydanie publikácie pri príležitosti 70
rokov od havárie sovietskeho lietadla Lisunov Li-2 na Zadnom Gerlachu vo
Vysokých Tatrách pod názvom „Nedoleteli“,
 prednostné odpredanie pozemku KN-C 596 vedenom na LV č. 567 - ostatné
plochy p. Bachorikovi Dušanovi a manželke Viere Bachorikovej o výmere cca
146 m2,

 zrealizovanie opravy havarijného stavu na verejnom osvetlení pri bytových
domoch s.č. 132 a 133 z rezervného fondu vo výške 2 000 €,
 VZN Obce Štôla č. 2/2014 o propagácii volebnej kampane do orgánov
samosprávy obce,
 VZN Obce Štôla č. 3/2014 o trhovom poriadku v Obci Štôla,
 VZN Obce Štôla č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Štátna správa
V roku 2014 naši občania prišli k volebným urnám štyrikrát, z toho k voľbe
prezidenta Slovenskej republiky dvakrát, pretože v prvom kole nezískal žiaden z
kandidátov viac ako 50 % hlasov od zúčastnených oprávnených voličov.
Prvýkrát pristúpili občania našej obce k volebnej urne dňa 15.3.2014 s úmyslom
vybrať zo štrnástich kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky toho
najlepšieho. Týchto volieb sa zúčastnilo 235 voličov zo 424 oprávnených čo
predstavovalo 55,42 % (za SR to bolo 43,4%) a odovzdali hlasy jednotlivým
kandidátom takto:
1. Ing. Andrejovi Kiskovi 104 hlasov (44,4%),
2. doc. JUDr. Radoslavovi Procházkovi 53 hlasov (22,6%)
3. doc. JUDr. Róbertovi Ficovi 35 hlasov (14,9%)
4. Milanovi Kňažkovi 25 hlasov (10,6%)
5. JUDr. Pavlovi Hrušovskému 8 hlasov (3,4%)
6. JUDr. Jánovi Čarnogurskému 4 hlasy (1,7%)
7. prof. MUDr. Viliamovi Fischerovi 3 hlasy (1,2%)
a po jednom hlase dostali Stanislav Martinčko a Mgr. Helena Mezenská.
Za Slovenskú republiku:
1.doc.JUDr. Róbert Fico 28%
2. Ing. Andrej Kiska 24%
3. doc. JUDr. Procházka Radoslav 21,2%
4. Milan Kňažko 12,8%.
Druhého kola volieb prezidenta SR, ktoré sa uskutočnilo 29.3.2014 sa zúčastnilo
272 oprávnených voličov, čím sa dosiahla účasť 64,3 % oproti účasti za celé
Slovensko 50,48 %, to bolo o 13,82 % viac.
V našej obci oprávnení voliči odovzdali hlasy kandidátom takto:
1. Ing. Andrejovi Kiskovi 194 hlasov (71,32%)
2. doc. JUDr. Róbertovi Ficovi 78 hlasov (28,68%).

V rámci výsledkov za celú Slovenskú republiku kandidát Andrej Kiska obdržal
59,38 % hlasov a Róbert Fico 40,61 % z čoho vyplýva, že za prezidenta SR bol
zvolený Ing. Andrej Kiska.
Už necelý mesiac po voľbe prezidenta 24.mája 2014 sa konali ďalšie voľby tento
krát voľby do Európskeho parlamentu. Zo 417 oprávnených voličov sa volieb
zúčastnilo 76 , čo predstavovalo 18,23%. Síce veľmi nízke percento ale oproti účasti
na celom Slovensku, ktoré bolo najnižšie v celej EÚ 13,05%, ešte o 5% vyššie. Voliči
si mohli vybrať z 29-tich politických strán a hnutí a naši voliči rozhodli takto:
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 18 hlasov (23,68 %)
Kresťanskodemokratické hnutie 13 hlasov (13,21 %)
SMER - sociálna demokracia 12 hlasov (15,79 %)
SDKÚ-DS (Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana) 8
hlasov (10,53 %)
TIP – 5 hlasov (6,58 %).
V rámci Slovenskej republiky voľby do Európskeho parlamentu vyhrala strana
SMER – SD s 24,09 % hlasov, ďalší v poradí KDH 13,21 % hlasov, SDKÚ – DS
7,75 % hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 7,46 % hlasov, Sloboda a
solidarita 6,66 % hlasov.
Najdôležitejšie voľby pre fungovanie obce sa konali 15. novembra 2014 t.j. voľby
starostu obce a voľba piatich poslancov do obecného zastupiteľstva. Zúčastnilo sa
ich 290 voličov t.j. 68,08 % a jednotlivým kandidátom za poslancov obecného
zastupiteľstva odovzdali hlasy nasledovne:
1. Martinovi Jackovičovi - 199 hlasov
2. Róbertovi Javorskému - 171 hlasov
3. Jurajovi Varsovi - 161 hlasov
4. Mariánovi Handzušovi - 145 hlasov
5. Filipovi Láskovi - 123 hlasov
6. Jánovi Kuzmikovi - 94 hlasov
7. Marekovi Pachoňovi - 93 hlasov
8. Tatiane Sokol - 89 hlasov
9. Jánovi Marušincovi - 76 hlasov
10. Lukášovi Pazdúrovi - 74 hlasov
Za starostu obce bol zvolený p. Martin Hajko s počtom hlasov 227. Ďalší kandidáti
obdržali hlasy takto:
Mgr. Marcela Jackovičová 37 hlasov a p. Darina Zbellová 24 hlasov.

Výstavba v obci
V rámci výstavby v roku 2014 bol skolaudovaný jeden rodinný dom stavebníkov
Ing. Jozefa a JUDr. Viery Bálintových.

Ďalej v priebehu roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na:
- Obnovu bytového domu Končistá s.č. 132,
- Prestavbu bytu stavebníkov Mareka a Simony Mičundových,
- Stavbu Garážového prístrešku stavebníkov rodiny Mikovičových.
Ohlásené a povolené boli drobné stavby:
-

Sklad náradia a letná kuchyňa stavebníkov Pavla a Gabriely Šalingovej,
Záhradný domček stavebníka Ľubomíra Murína,
Garáž stavebníka Pavla Kuzmíka,
Drevený sklad stavebníka Milana Bachoríka,
Záhradný altánok stavebníka Ing. Ivana a Mgr. Viery Mátrayových,
Murovaný prístrešok na komunálny odpad stavebníka Romana Hybena,
Stavebné úpravy bytu Edity Pastorkovej, Heleny Piknovej, Martina Mičundu.

Už len si treba želať len, aby tých kolaudácií a obnov bolo čo najviac, čo bude
znamenať jednak zvýšený príjem pre obec, ale aj väčší rozvoj a budúcnosť obce.

Športové podujatia 2014
Štôlska lyža
Počasie uskutočneniu bežkárskeho podujatia neprialo, a preto sa Štôlska lyža
2014 nekonala.
Dobrovoľný hasičský zbor
V Obci Štôla sa v roku 2014 uskutočnili tri hasičské súťaže, pričom dve z nich sa
konali v jeden deň a to v sobotu 7.6.2014. Doobeda prebehla Požiarna hasičská liga
okresu Poprad, v ktorej naše družstvo nebodovalo a poobede prebehol 4. ročník
RHLS, kde s časom 16,66 s obsadilo naše družstvo 10. miesto. Tretím podujatím bol
1. ročník nočnej hasičskej súťaže, ktorý sa uskutočnil 29.8.2014.
Aby sa uvedený pretek vôbec mohol uskutočniť bolo potrebné urobiť úpravy
terénu a to vybetónovať, osvetliť celý priestor, vyrobiť presvetlenú základňu, za ktorú
patrí vďaka p. Dávidovi Láskovi. Bola vytvorená aj videoprojekcia súťaže, ktorú
zabezpečil p. Martin Mierka. A za zdarný priebeh celej akcie patrí vďaka aj ostatným
dobrovoľníkom nadšencom hasičského športu a všetkým členom hasičského zboru.
Rok 2014 možno opäť zhodnotiť z pohľadu aktivít DHZ Štôla ako veľmi dobrý a
úspešný. A keďže nebolo potrebné zasahovať pri žiadnom požiari ani pri žiadnej
kalamite, tak činnosť členov DHZ bola zameraná na aktívnu účasť na športových
podujatiach.
V rámci súťaží Požiarnej hasičskej ligy družstvo mužov Štôla 2 sa zúčastnilo na
17 pretekoch a získali celkové 6. miesto s počtom bodov 171. Družstvo mužov Štôla
1 sa zúčastnilo 10-tich pretekov v RHLS a obsadilo celkové 4. miesto s počtom
bodov 128.

Družstvo mužov sa aj tohto roku zúčastnilo pretekov v Širokom Dúle, kde podalo
veľmi dobrý výkon, skončilo na 32. mieste s časom 15,79 s.

Kultúrne akcie:
Deň detí
Medzinárodný deň detí sa oslavoval už 31.mája so začiatkom o 9,00 hod . Pri
Obecnom úrade boli opäť ako tradične pripravené detské súťaže plné zábavy a
veselosti. Počasie prialo hrám
a deťúrence sa tešili z maľovania na tvár, zo
skákania na trampolíne a z rôznych hier pripravených animátorkami. Ani lanová
dráha pri jazierku nechýbala a preverila nadšencov malých aj veľkých. Veľký záujem,
najmä u chlapcov, vyvolal Historický vojenský klub. Členovia tohto klubu prišli
oblečení v dobových vojenských uniformách a priniesli so sebou aj zbrane
a vojenskú motorku, na ktorej s radosť sedeli najmä tí mladší ale ani starším nedala
pokoj. So záujmom si deti zbrane nielen prezreli ale mohli si ich aj pod odborným
dozorom vyskúšať. Na neďalekom kopci zas predvádzal modelársky klub svoje
lietadlá a jeden vrtuľník. Záujem divákov bol veľký, najmä o získanie fotky z
pózovania pri týchto modeloch. Všetky tieto atrakcie sprevádzala dobrá nálada
a opekačka ešte umocnila vydarený deň.
Anglický tábor
Tento rok sa uskutočnil už 15. ročník denného anglického kresťanského tábora,
ktorý v našej obci začali organizovať misionárky z USA Joe Anna Shelton a Joyce
Derrider. Uskutočnil sa v dňoch od 7.7.2014 do 11.7.2014. Tábor organizovala
Bratská jednota baptistov Štôla–Mengusovce v spolupráci s dobrovoľníkmi z Ameriky,
Anglicka a Obec Štôla.
Táborové dni začínali ráno o 9,00 hodine stretnutím všetkých účastníkov
v modlitebni, kde spievali pesničky, súťažili a počúvali biblické príbehy. Témou celého
tábora bola autoškola a tak deti cez príbehy spoznávali a pripomínali si rôzne
dopravné značky. Po programe sa rozdelili do ôsmich tried a dve vyučovacie hodiny
prerušené len malým občerstvením venovali učeniu angličtiny. Po obede sa mohli
venovať softbalu, nacvičovaniu zvonkohry, bábkovému predstaveniu, ručným prácam
alebo angličtine hrou.
Tento rok sa prihlásilo na anglický tábor 77 detí (23 zo Štôly, 22 z Popradu, 8
z Mengusoviec, ostatní z Batizoviec, Vyšných Hágov, Tatranskej Lomnice, Novej
Polianky, Svitu, Lučivnej, Kežmarku, Hôrky, Šuňavy, Šváboviec, Drieňova,
Michaloviec a Košíc.)
Táborovým aktivitám počasie veľmi neprialo, občas pršalo a vtedy sa všetky
aktivity presunuli do miestností obecného úradu, modlitebni Bratskej jednoty
baptistov alebo do besedy pri evanjelickom kostole. Aj záverečné slávnostné
ukončenie v piatok bolo pre nepriazeň počasia v spoločenskej miestnosti obecného
úradu no na radosti z nových priateľstiev a nových poznatkov to nijako neubralo.

Všetci sa tešili už na nový ročník. Za bezproblémový priebeh tábora treba opäť
poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí mali na starosť či už biblické príbehy,
pesničky, vyučovanie angličtiny, ručné práce, športové aktivity, fotenie, občerstvenie
či upratovanie.
Pamätný deň obce
Pri príležitosti 700. výročia založenia benediktínskeho kláštora okolo ktorého
vyrástla naša obec, sa začala v sobotu 30. augusta o 10,00 hod. oslava
slávnostnou ekumenickou bohoslužbou v Evanjelickom kostole vo Štôle. Zúčastnili
sa ich a na bohoslužbe aj vystúpili okrem evanjelického farára Tibora Molnára
a rímskokatolíckeho farára Alexandra Lišku aj páter Damián z Benediktínskeho rádu
zo Sampora, ktorý priblížil rád Benediktínov i históriu tohto rádu v niekdajšom
kláštore v Štôle.
Slávnosť výročia potom pokračovala pri obecnom úrade, kde sa prítomným
prihovoril, z novovystavenej tribúnky, starosta obce p. Martin Hajko a históriu
pripomenul p. Ján Jurčo, ktorý k tomu pripravil v priestoroch spoločenskej miestnosti
obecného úradu aj výstavu dokumentov a fotografií. Ďalší občania v rámci
prezentácie obce predstavili svoju umeleckú tvorbu priamo pri budove obecného
úradu a to: p. Kačová predstavila domáce textilné výrobky, p. Gemzová zdobené
kraslice a magnetky, p. Veteška predstavil samorasty, p. Gbúr predstavil výrobu fujár
aj s predvedením hry na fujaru, p. Jurčo M. predstavil svoje maľby a p. Kocian
sklársku výrobu. Krásu niekdajšieho „Štôlskeho kroja“ pripomenuli a oblečení v ňom
boli p. Kačová s dcérou Veronikou, p. Kuzmik so synom Pavlom a tiež mládenci
Peťko Marušinec a Miško Handzuš. Na vyzdobenom koči, ťahanom vyzdobenými
koníkmi p. Kurpaš vozil deti.
Účastníkov osláv po príhovore starostu a vystúpení p. Jurču zabávala dychová
hudba Popradčanka, potom operné kvarteto La Speranza, skupiny Heľenine oči,
Lajblik, Head ´n´ Heel, Druhé Ja, ale aj naši škôlkári z MŠ Vyšné Hágy. Pomedzi
hudbu zabávali prítomných zabávači Kaizer a Meluš.
Pre deti bol pripravené animácie spol. Kidsfun s.r.o., skákací hrad a Šašo Albín na
choduliach, ktorý im rozdával sladkosti do večera.
Vďaka žičlivých sponzorom bola zorganizovaná detská aj dospelácka tombola
s hodnotnými cenami, ktoré potešili mnohých účastníkov osláv. Aj vďaka nim sa
oslava vydarila ale tiež pripomenula občanom a návštevníkom históriu tohto miesta.

Mikuláš
Dňa 5.12.2014 o 16,00 hod. sa uskutočnilo pred Obecným úradom stretnutie
s Mikulášom (p. Emil Láska), ktorý ako zvyčajne neprišiel sám, ale s anjelom (Sára
Lásková) s čertom (Michaela Hajková), a tento rok nezvyčajne aj so škriatkom (Filip
Láska). Detičky ho už netrpezlivo očakávali pri vianočnom stromčeku, ktorý mali
spolu rozsvietiť. Keď sa končene podarilo vianočný stromček rozsvietiť už nič
nebránilo tomu, aby mohli byť mikulášske darčeky rozdané pre dobré a poslušné

deti. No darčeky si museli opäť vyslúžiť nejakou básničkou alebo pesničkou, a tak sa
stretnutie zmenilo na spevácke a básnické vystúpenia, za ktoré boli skutočne od
Mikuláša obdarované balíčkom sladkostí. A keďže je potrebné nádielku náležite aj
skontrolovať, mnohé deti to s radosťou urobili a spokojne pojedli sladkosti z balíčka.
Na stretnutie prišlo 47 detí a stretnutie s Mikulášom pokračovalo ešte nejakú chvíľku
pre niektorých oneskorencov aj na obecnom úrade.
Štôlska koštofka
Aj rok 2014 musel byť, ako ináč, ukončený Štôlskou koštofkou, ktorá sa začala o
11,00 hodine 27. decembra 2014. Prišli opäť nielen domáci ale aj návštevníci z
okolitých obcí a tiež stáli ale aj náhodní turisti z penziónov a chát v celkovom počte
470 účastníkov. Prišli nielen za zabíjačkovými špecialitami, ale aj za dobrou zábavou
o ktorú sa im postarala skupina Lajblik a Pavol Šaling s harmonikou. Partnermi
projektu bola opäť Oblastná organizácia cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie
a Knižka tradičné údeniny spod Tatier. Všetci s radosťou ochutnávali už tradične
klobásky a jaterničky vo forme zabíjačkového taniera, chlieb s domácou masťou
a cibuľkou, a samozrejme aj štôlsku tlačenku. Všetci sa tešili z dobrého jedla, hudby
ale aj zo stretnutí priateľov a známych. Hudba však nenechala návštevníkov dlho
sedieť a tak o tancujúcich nebola núdza do neskorého večera. A o rok sa tešia na
opätovné stretnutie.

Rôzne ďalšie udalosti roka 2014
V roku 2014 sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra obce, pretože
doterajšiemu kontrolórovi Ing. Stanislavovi Novajovskému skončila funkcia
30.6.2014.
Prvé kolo sa uskutočnila 10.6.2014, ale poslanci nezvolili žiadneho z dvoch
prihlásených kandidátov. Druhé kolo bolo určené na 5.8.2015 a v tento deň bola aj
zvolená prihlásená kandidátka Dana Hojnošová za hlavnú kontrolórku Obce Štôla na
obdobie od 1.9.2014 do 31.8.2020.
Z ďalších udalostí:
Občania obce aj v roku 2014 mohli doniesť od 14.5.2014 do 16.5.2014
nepotrebné veci do spoločenskej miestnosti obecného úradu a pomôcť tak ľuďom
v núdzi. Uvedenú aktivitu organizovala nezisková organizácia Pomocný anjel so
sídlom v Nižnej na Orave a zameralo sa na zber nepotrebných odevov, lôžkovín,
uterákov, záclon, závesov, metrového textilu, diek, vankúšov a tkaných kobercov.
Naši občania nielen pomohli tým, ktorí to potrebovali, ale zároveň podporili ochranu
životného prostredia.
Ďalšia zberová akcia sa uskutočnila 13.5.2014 a to zber a výkup starého papiera
vrátane kartónov, ktoré vykupoval Brantner Poprad s.r.o.. Pre veľký záujem občanov
sa akcia zopakovala ešte 30.októbra 2014.

Naša obec aktívne spolupracovala v roku 2014
športových podujatí a to:

pri organizovaní dvoch

 7.8.2014 pri 5. ročníku prestížneho cyklistického podujatia Tour de Pologne.
Podujatie bolo zážitkom aj pre občanov - divákov, ktorí v hojnom počte
lemovali hlavnú cestu a nadšene povzbudzovali cyklistov svetovej série
World Tour,
 9.8.2014 pri 15. ročníku MTB maratónu Horal, ktorý bol zaujímavý najmä pre
nadšencov terénnych cyklistických športov.
Za aktívnu účasť pri organizovaní podujatí obdržala Obec Štôla ďakovný list.
Dňa 8. augusta 2014 našu obec navštívil 62-ročný Ladislav Holub z Poše
z okresu Vranov nad Topľou, aby získal do svojej zbierky pohľadnicu obce. Aktívny
dôchodca už 50 rokov zbiera pohľadnice obcí a miest z celého sveta. Niektoré mu
ešte zo Slovenska chýbali, preto sa rozhodol, že najjednoduchší spôsob ako ich
získať je zájsť si po ne osobne. A tak sadol na bicykel a vydal sa na cesty. Od prvej
jazdy 18. januára 2010 navštívil viac ako 1 400 obcí a miest, prežil mnoho zážitkov
a získal veľa pohľadníc. Od 8. augusta teda v zbierke je aj pohľadnica našej obce.
Prajeme p. Holubovi ešte veľa šťastných kilometrov.

Počasie
Mesiac január bol opäť mimoriadne teplý. 6. januára teplota dosiahla +4 C, a
až z 25.1. na 26.1. vpád studeného vzduchu vrátil teploty do normálu, nočná teplota
dosiahla -14 C a denná -10 C.
No február bol opäť teplý a teplota sa pohybovala od +4 do +5 C. Teplý bol aj
začiatok marca 11.3. sme namerali +12 C, prerušené bolo z 15.3 na 16.3. kedy pri
intenzívnom snežení a silnom vetre od 80-110 km/h nasnežilo 20 cm snehu a
vytvárali sa záveje. Ku koncu marca sa však znovu oteplilo, snehovej pokrývky
ubudlo a oteplenie pokračovalo aj v apríli. Napr. 8.4. sme zaznamenali teplotu +19 C
a na Veľkonočné sviatky od 18.4. do 22.4. sme mali teploty od +14 do +16 C.
V máji 15.5. si s nami počasie zahralo. Opätovne po desiatich rokoch sa prehnal
Tatrami vietor zvaný bóra. V nárazoch dosahoval rýchlosť až do 140 km/h a
sprevádzali ho aj výdatné zrážky. Výsledkom bolo 100 tisíc vyvrátených stromov v
TANAP-e, uzavretá cesta Slobody medzi Vyšnými Hágami a Štrbským Plesom na tri
dni a tretí stupeň povodňovej aktivity na rieke Poprad v Kežmarku. V našej obci
našťastie vyvrátil len zopár stromov za BD s.č. 132 čo sa obišlo bez väčších škôd na
majetku.
Začiatok septembra bol ešte teplý okolo +14 C ale 22.9. sa ochladilo na +9 C a
24.9. prvýkrát nasnežilo v Tatrách od 1 200 m.n.v. Vpád studeného vzduchu mal len
krátke trvanie, od 27.9. nastúpilo Babie leto a s prerušovaním teplé dni pokračovali
aj v októbri a v novembri. Na dušičky bolo + 10 C, na Martina 11.11. bolo +16 C.

December bol tiež teplotne nadnormálny napr. 19.12. bolo +10 C, 24.12. +9 C a
25.12. +8 C. Len na Silvestra prituhlo v noci bolo -18 C a cez deň -6 C.
Možno to zhrnúť do jednej vety. Rok 2014 bol v našej obci nadpriemerne teplý.
A podľa vyjadrení klimatológov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu bol
rok 2014 najteplejší v histórii doterajších meteorologických meraní na celom
Slovensku.

Demografia
K 1.1.2014 bolo prihlásených 514 občanov.
V priebehu roka 2014 sa narodilo 10 detí.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 9 občanov.
Z trvalého pobytu sa odhlásili 4 občania.
Zomrelo 5 občanov.
K 31.12.2014 bolo prihlásených 524 občanov.
Nebohí:
Milan Koky (64 r.)
Ružena Cibulková ( 57 r.)
František Gbúr ( 79 r.)
Viera Votrubová (92 r.)
Zuzana Jackovičová (92 r.)
Narodili sa:
Filip Bezák
Michaela Pastrnáková
Adriana Jackovičová
Jozef Zámečník
Viktória Pachoňová
Štefan Reinhardt
Jozef Slovík
Nikola Ščuková
František Bednár
Lukáš Kuzmík a Zuzana Kuzmíková
Zapísala: Ing. Povalačová

