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Samospráva obce 

 
     V priebehu roka 2016 sa  uskutočnili   štyri   zasadnutia Obecného zastupiteľstva  a    
sedem  pracovných stretnutí poslancov. 
 
OZ na svojich  zasadnutiach schválilo tieto uznesenia: 

 Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Štôla, 

 zrušenie uznesenia ohľadom realizácie verejného osvetlenia prostredníctvom 
Východoslovenskej distribučnej a. s. Košice z dôvodu nevýhodnosti pre Obec 
Štôla, 

 poplatok za poskytovanie služieb traktorom obecného úradu vo výške 10€ za 
hodinu, 

 VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi, 

 zmenu územného plánu obce z dôvodu zmeny ochranného pásma pod vojnovým 
cintorínom za účelom výstavby rodinného domu ďalej z dôvodu navýšenia 
podlažia a zvýšenia percentuálnej zastavanosti o 10% tiež z dôvodu výstavby 
rodinného domu          s tým, že náklady spojené s vybavením týchto zmien budú 
znášať Obec Štôla a žiadatelia o zmenu rovnakou finančnou čiastkou, 

 Smernicu starostu Obce Štôla č.2/2016 o registratúrnom poriadku, 

 podanie nových žiadostí na výstavbu materskej školy a miestnych komunikácií, 

 podanie žiadosti na rekonštrukciu rybníčka, 

 členstvo Obce Štôla v pripravovanom združení Kimbiark. 

 
 Štátna správa 
 
    V tomto roku  sa 5. marca konali voľby do Národnej rady SR so začiatkom ako zvyčajne                
o  7,00 hod a koncom o 22,00 hod. Zo 466 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 346  
(z toho 52 voličov volilo na voličský preukaz) t. j. bola 74,25% - tná účasť. Na Slovensku 
bola volebná účasť 59,82%. 
 
     Svoje hlasy voliči rozdelili medzi jednotlivé strany a koalície takto: 
 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)   80 hlasov – 23,39%    Slovensko 11,02%, 
SMER - sociálna demokracia                                                 75 hlasov -  21,90%                       28,28%, 
Sloboda a Solidarita     41 hlasov – 11,90%  12,10%, 
SME RODINA – Boris Kollár                                                   35 hlasov -  10,23%          6,62%, 
Slovenská národná strana 32 hlasov -   9,36% 8,64%, 
MOST – HÍD      21 hlasov -   6,14%  6,50%, 
SIEŤ       16 hlasov –  4,68%  5,60%, 
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko  15 hlasov -   4,39%  8,04%, 
Kresťanskodemokratické hnutie   10 hlasov -   2,92%  4,94%, 
Strana TIP        6 hlasov -   1,75%  0,72%, 
Slovenská občianska koalícia      4 hlasy   -    1,17%  0,83%, 
Strana zelených Slovenska      3 hlasy  -     0,88%  0,67%, 
Komunistická strana Slovenska      2  hlasy -     0,58%  0,62%, 
Koalícia spoločne za Slovensko      1 hlas   -      0,29%  0,06%, 
ŠANCA         1 hlas   -      0,29%  0,25%. 
 



     Po týchto voľbách si rozdelili mandáty v parlamente strany takto: SMER-SD 49 
poslancov, SaS 21 poslancov, OĽANO-NOVA 19 poslancov, SNS 15 poslancov, ĽS Naše 
Slovensko 14 poslancov SME RODINA 11 poslancov, MOST – HÍD 11 poslancov, SIEŤ 
10 poslancov. Vládu nakoniec zostavili štyri strany – SMER-SD, SNS, MOST-HÍD a SIEŤ.
  
  

Výstavba v obci 
 
     V priebehu roka 2016  bolo vydané jedno  stavebné povolenia na „Penzión Štôla – 
rekonštrukcia“ stavebníkovi STOLLEN s.r.o. Trenčín na nehnuteľnosť s.č. 120. 
 
Ohlásené a povolené boli drobné stavby 

 Prístrešok stavebníka Ing. Jozefa Bálinta, Veľký Kýr, 

 Sklad náradia stavebníka Jána Rusnáka s manželkou s.č. 98, 

 Prístrešok na drevo stavebníka Vladimíra Fábera s manželkou s.č. 77, 

 Sklad záhradného náradia stavebníka Vladimíra Mierku s manželkou s.č. 136, 

 Prístrešok stavebníčky Márii Láskovej s.č. 130. 
a  stavebné úpravy  

 prestavbu bytového jadra v BD s.č. 132 stavebníka Antares Eurotrade s.r.o. , 

 prestavbu bytového jadra v BD s.č. 129 stavebníka Miloša Textorisa s.č. 129, 

 prestavbu bytového jadra v BD s.č. 132 stavebníka Mariána Deckého 
s manželkou, 

 stavebné úpravy rekreačne chaty s.č. 1022 stavebníka JUDr. Andreja Dziackeho, 

 stavebné úpravy bytu v BD s.č. 130  stavebníka Filipa Lásku, 

 stavebné úpravy bytu v BD s.č. 133 stavebníka Ing. Igora Andrejčáka 
s manželkou, 

 stavebné úpravy- úprava plochej strechy na sedlovú na garáži  s.č. 735  
stavebníka Romana Hybena, 

 stavebné úpravy na rekreačnej chate s.č. 1055 stavebníka Juraja Jurča a Anny 
Ľachovej. 

 
 

 Športové podujatia 2016 

 
Štôlska lyža 
 
     Počasie v tomto roku neprialo, nebolo dostatok snehu a tak sa Štôlska lyža nekonala. 
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor 
 
     Sezóna 2016 - pre DHZ mala byť rokom  opätovného zaradenia sa  k špičke v rámci 
Regionálnej hasičskej ligy Spiš ale aj v rámci Slovenska.  S poslednými dvoma sezónami, 
čo sa týka športových výsledkov „A“ teamu neboli členovia DHZ celkom spokojní - veľa 
súťaži sa pokazilo vo finálnej fáze požiarnych útokov - na terčoch. Preto do teamu počnúc 
sezónou 2016 pribudol do družstva bývalý prúdar z Obce Bobrovček - Martin Sekucia.    
Voľba bola jasná - opäť byť súčasťou RHLS, kde sa postavili 2 teamy. Aj mladší B-team 
sa chcel  športovo posunúť kúsok ďalej, a preto už Podtatranskú hasičskú ligu vynechali 
a stali sa stabilne súčasťou RHLS. RHLS bola opäť o čosi kvalitnejšia, pribudli nové 
teamy – kvalitný team z Horehronia, ako aj niekoľko nových teamov zo Spiša a Gemeru, 
V konečnom hodnotení to napokon s počtom bodov 133 stačilo na výslednú striebornú 
priečku - takže DHZ Štôla „A“ sa v sezóne 2016 stalo vicemajstrom RHLS.  
Druhé miesto v RHLS 2016 znamenalo právo štartu na vrchole hasičskej sezóny 2016 na 
Slovenskom super pohári. Ten sa konal v okrese Nitra v obci Poľný Kesov, kde náš A-
team obsadil výsledné 6. miesto. 



Z ďalších absolvovaných pretekov v sezóne 2016 treba spomenúť  účasť na Morave - 
tradičná nočná súťaž CLIMART cup, kde pre pracovné povinnosti oboch prúdarov 
nemohli ísť teamy v kompletnom zložení. To sa podpísalo na výsledku, kde hosťujúci 
prúdar zacvakal na základni a bolo po nádejach na dobrý výsledok. 
V septembri na  obľúbenej súťaži „ Memoriál J. Šefčíka“ v Bijacovciach za účasti 75 tímov, 
sa náš A-team pokúsil o zlatý hattrick, keďže túto súťaž dokázal vyhrať v rokoch 2013 
a 2014. Nakoniec ozaj vydarený pokus, s výsledným časom 14.05s, sa stal  novým 
rekordom nočnej súťaže a znamenal zlatý hattrick.  
 „B“ team, mladí chalani sa v silnej konkurencii ako nováčik RHLS nestratil, práve naopak 
hneď od začiatku ligy peknými útokmi patril k širšiemu okruhu favoritov. V niektorých 
kolách útočil  aj na pódiové priečky, v 7. kole dokonca pekné 2. miesto s časom 14.32s. 
V celkovom hodnotení RHLS   B-team obsadil pekné 7. miesto. Aj na Memoriály  
V.I.Lenina v konkurencii viac ako 120 mužských tímov obsadili výslednú 11. priečku . 
V našej obci zorganizoval DHZ dve súťaže v jeden deň. 20.augusta sa v popoludňajších 
hodinách konalo      8. kolo RHLS  a večer 3. ročník nočnej hasičskej súťaže premiérovo 
pod novým názvom Štôla FIRENIGHT. Priniesol pekné momenty ale aj nečakané zvraty. 
Niektoré preteky neskončili tak ako sme si všetci želali, ale aj o tom je hasičský šport. 
Sezóna 2016, po dvoch výsledkovo slabších sezónach znamenala opäť útok na najvyššie 
priečky v rámci RHLS ako aj pretekov v rámci Slovenska. 
(výber zo správy veliteľa DHZ Štôla Mgr. Martina Stromku.) 

 
 
Kultúrne akcie: 
 
Deň detí 
 
       Oslava Medzinárodného dňa detí sa konala tohto roku 18. júna so začiatkom o 10,00 
hodine pri obecnom úrade. Všetkých privítalo pekné slnečné počasie a pokiaľ sa deti 
zapisovali  do jednotlivých farebných skupín podľa veku, na druhej strane cesty sa staval 
veľký nafukovací skákací hrad a šmykľavka. Po ukončení označenia  farebnými 
pečiatkami sa deti zoradili podľa farebných skupín pred tribúnku, kde ich animátorka za 
sprievodu rezkej hudby rozcvičila a pripravila tak na rôzne súťaže zamerané na šikovnosť 
a rýchlosť. Tých menších pri súťažiach sprevádzali rodičia a aj oni boli priamo zapájaní do 
súťaží. Pri jednotlivých súťažiach deťom pomáhala aj zelená žabka, ktorá im predvádzala 
ako sa jednotlivé úkony robia a zároveň ich aj v súťažiach posmeľovala. 
Súťažilo sa v gúľaní pneumatík, lôpt, prenášaní malých loptičiek do zberných nádob, 
ktorými boli pneumatiky položené na zem. Deti zdolávali aj prekážkovú dráhu, ktorá 
pozostávala zo skákania z pníka na pník, preskakovania cez prekážky, behu pomedzi 
kužele  a preliezania  cez tunel. Veselé bolo aj lovenie „rybičiek“ z nafukovacieho bazéna. 
Pomedzi súťaže  boli deti pravidelne občerstvované ovocím, ktoré bolo nakrájané na 
veľkých táckach. Po súťažiach deti obdržali za svoje výkony rôzne drobné darčeky.  
Po športových výkonoch sa mohli deti rozhodnúť aj pre maľovanie na tvár, ktoré im urobili 
skúsené animátorky. Záujemcov bolo dosť a nedali sa zahanbiť ani rodičia. 
Uprostred tohto nadšenia prišli zo Strediska údržby Národnej diaľničnej spoločnosti 
Mengusovce dopravné prostriedky na údržbu ciest. Deti si mohli poprezerať  a vojsť do 
kabíny vodiča sypača, odhŕňača, nakladača a tiež vysokozdvižnej plošiny. Tá posledne 
menovaná mala najväčší úspech, pretože deti aj dospelí sa mohli vyviezť vysoko nad 
areál a prezrieť si obec z pohľadu vtákov. Potvrdili to aj dlhé rady v ktorých deti s rodičmi 
pokojne čakali až na nich príde rad na vyzdvihnutie. 
Tradične prišiel aj koník, aby povozil záujemcov po areáli liečebného ústavu. No a 
konečne prišiel rad aj na tombolu, v ktorej sa nečakane objavili veľmi hodnotné ceny. 
Vyžrebovaní víťazi boli veľmi spokojní a už ich potom netrápila ani horúčava ani hluk. 
Nezabudlo sa ani na jedlo ( kuracie hamburgery, šišky s polevou, koláče ) a občerstvenie, 
ktoré mohli deti vypiť koľko vládali.   
K večeru umorení, ale spokojní oslávenci odchádzali domov, a už sa tešili na ďalšiu 
oslavu. 

 



Anglický tábor 
 
     Tento rok sa vo Štôle uskutočnil už 17. 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 4. - 8.7.2016. Tábor organizovala Bratská jednota baptistov 
Štôla – Mengusovce v spolupráci s dobrovoľníkmi z Ameriky, Anglicka 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 sme spievali pesničky, súťažili a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou 
celého tábora bola Olympiáda a Slovensko, každý deň deti počuli príbeh o ľuďoch z 
Biblie, ktorí dostali od Boha nejaké obdarovanie zručnosti a ako tento dar využili  - na 
dobré, či na zlé: príbeh o truhle zmluvy, o zlatom teľati, o Rachab a jej červenom motúze, 
o Pavlovi, ktorý šil stany a o Tabite, ktorá šila odevy. 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 mohli deti  využiť objednané menu v miestnej 
reštaurácii v hoteli Avalanche. Po obede deti športovali, naučili sa základy softbalu a 
podľa záujmu nacvičovali hru na zvonkohre, ľudový tanec, bábkové predstavenie, 
venovali sa ručným prácam, zručnostiam, alebo extra porcii angličtiny. 
Tento rok bol počet prihlásených detí 68: (13 detí zo Štôly, 31 z Popradu, 8 z 
Mengusoviec, 8 zo Svitu, ostatní z Vyšných Hágov, z Novej Polianky, Hôrky, Kežmarku, 
Dobrej Nivy).  
Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už 
biblické príbehy, pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, bábky, 
tanec, športové aktivity, ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie … 
Tento rok sme mali vďaka Bohu úžasné počasie, ani jeden deň nám nepršalo, všetky 
aktivity sa mohli uskutočniť aj vďaka miestnostiam na Obecnom úrade, modlitebni BJB a 
besede pri ev. kostole. Na pondelok 4. júla vyšiel práve americký sviatok Dňa nezávislosti, 
niektoré deti aj rodičia sa mohli zúčastniť malej oslavy s občerstvením a hrami, ktorú 
pripravili učitelia z Ameriky. V piatok podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na 
slávnostné ukončenie tábora, kde deti mohli ukázať, čo sa naučili pri angličtine, bábkach, 
tancoch a zvonkohre. Vďaka priaznivému počasiu sa vystúpenie mohlo uskutočniť v 
záhrade pri kostole, mali sme tradičný guláš aj opekanie špekáčikov.  
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.  
Už teraz začíname plánovať ďalší ročník tábora, ktorý by sme chceli s Božou pomocou 
zrealizovať v prvom alebo druhom júlovom týždni v roku 2017. 
 
           

Stretnutie dôchodcov 
  
     Dňa 18.10.2016 o 17,00 hod sa začalo  v zasadačke obecného úradu stretnutie 
dôchodcov zábavným programom. Po privítaní starostom obce ich prišli rozveseliť 
a zabaviť  členovia Divadla úsmev zo Spišskej Teplici. Svojím pásmom spevu, tancov 
a situačných scénok vyvolali nejeden úsmev na tvárach prítomných. Po zábavnom 
programe čakali seniorov sviatočne prestreté stoly plné dobrého jedla a pitia. V družnej 
zábave sa tešili do neskorého večera, čo bolo aj zámerom tohtoročného stretnutia. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli . 
Tohto roku sa naši seniori dňa 20.10.2016 zúčastnili ešte aj na  KONCERTE 
INTEGRÁCIA SENIOROV  2016 v Aréne Poprad, kde 42 našich účastníkov obdržalo 
tričká s logom OZ Integrácia, ktoré bolo organizátorom tejto akcie. Na koncerte ich 
zabávali svojím vystúpením Katarína Brychtová, Jarmila Lajčáková-Hargašová, Marcela 
Laiferová, Peter Stašák, Štefan Skrúcaný, Otokar Klein, Pavol Hammel, Robo Kajzer, Otto 
Weiter, Ilona Csáková, Folklórny súbor Kysucký prameň. Len škoda, že miesta pre 
jednotlivých účastníkov  boli už vopred určené a tak naši seniori sedeli za tribúnov na 
ktorej vystupovali účinkujúci. Aj vďaka zle nastavenej akustike v podstate nepočuli 
vystupujúcich a ani ich poriadne nevideli. Boli z toho sklamaní, o čom obec informovala aj 



usporiadateľov. Ak si pripomienky organizátori vezmú k srdcu, akcia už nebude mať 
žiadnu chybu. 

 
 

Mikuláš 
  
     9. decembra 2016 o 16,00 hod bolo všetko  pripravené na privítanie Mikuláša pri 
vianočnom stromčeku. Detičky s rodičmi i napriek veternému počasiu už netrpezlivo 
čakali, kedy sa už končene rozsvieti vianočný stromček a začne stretnutie s Mikulášom 
a jeho družinou. Po jednom „skúšobnom“ odpočítavaní a potom po  „riadnom“ 
odpočítavaní sa vianočný stromček podarilo rozsvietiť . Tento rok bol krásny biely nielen 
vďaka snehu, ale aj vďaka mnohým drobným bielym svetielkam. No a keď na volanie detí 
prišiel konečne aj Mikuláš s družinou – anjelom, zeleným mužíčkom a čertom, ktorý bol 
tohto roku ale že veľmi strašidelno-škaredý, mohlo sa začať tradičné rozdeľovanie 
balíčkov. Detičky zaspievali alebo zarecitovali básničky a tohto roku prišli naozaj dobre 
pripravené.  Tešil sa aj Mikuláš a chválil ich na všetky strany. Našli sa aj nespratníci, ktorí 
však museli pred všetkými prisľúbiť, že sa polepšia a až potom dostali balíček sladkostí. 
Na záver farebný ohňostroj ukončil tohto ročné veselé stretnutie, samozrejme s prísľubom 
Mikuláša, že o rok príde zas.  

 
  

Štôlska koštofka 

 
     Štôlska koštofka začala tohto roku dňa 30.12.2016 o 13,00 hod v spoločenskej 
miestnosti na prízemí obecného úradu. Pripravené boli ako už tradične, chlebík 
s domácou masťou a cibuľkou, domáca tlačenka, zabíjačkový tanier a samozrejme 
občerstvenie. Vďaka slnečnému počasiu sa zúčastnilo tradičnej ochutnávky 
zabíjačkových špecialít 487 zaevidovaných návštevníkov. Návštevníkov prišli pozdraviť 
a zabaviť svojím pásmom vianočných zvykov, hier, piesní a vinšov detské folklórne  
súbory Kicorka Lendak a Maguráčik Kežmarok. Ich vystúpenie malo  veľký úspech 
a potom sa pokračovalo v dobrej nálade za prispenia  ľudovej hudby v podaní krojovaných 
hudobníkov z Batizoviec  
a zo Štôly. Večer bolo pripravené ešte jedno prekvapenie – ohňostroj, ktorý zavŕšil 
príjemné koncoročné stretnutie známych a priateľov. 

  
 

Rôzne ďalšie udalosti roka 2016 
 
     Dňa 4. mája 2016 sa rozlúčili občania s dlhoročnou evanjelickou farárkou  Darinou 
Basaríkovou.   
 
     Dňa 21. marca nás opäť pozdravil aktívny dôchodca Ladislav  Holub  z Poše z okresu 
Vranov nad Topľou, zo svojej túry na bicykli po slovenských mestách a obciach. 
V priebehu ôsmych rokov navštívil všetky obce a všetky mestá malebného Slovenska. 
Naposledy bol v našej obci 8.augusta 2014. Opäť želáme len to isté pevné zdravie a veľa 
šťastných kilometrov. 
 
     V roku 2016 sa uskutočnila dvakrát  zberová akcia starého papiera. Prvú akciu 
zabezpečila spoločnosť Brantner Poprad dňa 27.septembra a druhú 30. novembra. 
Vykupovala papier za hotovosť alebo ho vymieňala za hygienické potreby. Vykupovala aj 
prepálený kuchynský olej, čo si naši občania pochvaľujú.   
 
     K šetreniu prírodných zdrojov a k znižovaniu množstva odpadov na skládkach prispela 
aj zbierka, ktorú organizovala Diakonie Broumov – sociálne družstvo. Zber sa uskutočnil 
11. októbra a bol zameraný na oblečenie, obuv, kabelky, batohy, hračky, lôžkoviny, 
posteľné prádlo, uteráky, záclony, látky, domáce potreby t.j. riad, vatové a perové 
prikrývky,  vankúše, deky knihy aj časopisy, skrátka všetko čo potrebujú ľudia v núdzi, 



ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Sme radi, že naši občania neostali ľahostajní a zapojili 
sa do tejto charitatívnej zbierky. 
 
     Zo športových udalostí 28. mája v čase od 13,30 hod do 14,45 hod prechádzali našou 
obcou pretekári medzinárodného cyklistického preteku „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. 
 
     Podobne to bolo aj 10. júna  v čase od 12,10 hodiny našou obcou prechádzala 3. 
etapa už 60. ročník Medzinárodných  cyklistických pretekov Okolo Slovenska za účasti 
reprezentačných tímov z 21 krajín sveta. 
 
      Ďalšou športovou udalosťou, ktorá sa dotkla našej obce boli „Škoda Horal MTB 
Maratón“ majstrovstvá Slovenska v MTB maratóne, ktorý sa konal v čase od 12.8. do 
14.8.2016. Toho ročný maratón bol trojdňový a hneď prvá etapa 12.8.2016 od 13,00 – 
17,00 hod s názvom „Vysokohorská“, v dĺžke 40 km s prevýšením 1900m prechádzala 
našou obcou v smere od Vyšných Hágov, dole Kilatašom, okolo chaty pána Papa, dole 
dedinou okolo predajne potravín Velička, potom k autobusovej zastávke, ďalej okolo 
Hotela Avalanche smerom na Batizovce a Svit, kde pri Aréne Iskra Svit bol cieľ. Naši 
občania mohli obdivovať rýchlosť a majstrovstvo pretekárov na terénnych bicykloch. 
 
      13.8.2016 ( v sobotu ) o 9,00 hod sa uskutočnila brigáda na úpravu okolia 
multifunkčného ihriska. Prítomní Ján Valek Pipčo, Martin Jackovič, Beátka Hajková, 
Martin Hajko, Marek Pachoň, Marek Zmek, Dávid Geršič, Juraj Geršič, požiarnici 
Džadoňovci, Dávid a Daniel Kurpáš, Rastislav Stromko, Ľubomír Petras, Emil Láska, 
Jaroslav Kocián, Tomáš Valek. Vďaka týmto brigádnikom sa podarilo vyrovnať terén 
aspoň z jednej strany ihriska a uložiť betónové kvetináče popri hranici s penziónom Horal. 
Aj keď časté pripomienky občanov na zastupiteľstvách obce smerovali k otázke, kedy sa 
zorganizuje brigáda na úpravu okolia športoviska, účasť na vyhlásenej brigáde tomu 
nenasvedčovala. Ešte stále platí, že častejšie sa pracuje ústami ako rukami, a na 
verejných akciách pracujú väčšinou vždy tí istí „nadšenci“. 
 
    Tohto roku začala naša obec zverejňovať formou príspevku do „Občasníka Obce Štôla“ 
informácie pre občanov aj čitateľskú verejnosť prostredníctvom Podtatranského  Kuriéra. 
Občania sú informovaní, čo sa uskutočnilo, prípadne udialo v obci za polrok. Majú tak 
prehľad napríklad o podaných žiadostiach na nenávratný finančný príspevok, o 
plánovaných akciách, prehľad o činnosti ale aj   o problémoch, a nešvároch ktoré trápia 
nás všetkých.  
 
 

Počasie  
 
     Január na začiatku pokračoval v nízkych teplotách z 31.12.2015. Nočné teploty  
dosahovali od -10 C do -16 C (4.januára). Potom z 9. na 10. januára  snežilo, napadlo asi 
3 cm snehu a začalo sa oteplenie. 11.januára už večer „lialo“ pri teplote + 6 C, 13.januára 
snežilo ( cca 5cm) a od 16.januára nočné teploty od -10 C do – 16 C denné od -2 C do – 
8 C( 19.1.). Prúdenie teplého oceánskeho vzduchu prinieslo od 26.januára oteplenie 
s dažďom pri denných teplotách +4 C až    + 10 C (30.1.). 
 
     Február ako celok bol veľmi teplý denné teploty dosahovali  od +4 C až po + 13 C ( 
22.2.) a nočné teploty od -2 C( 1.2.) do + 3 C (22.2.). Iba koniec mesiaca sa ochladil na 
denné teploty od +2 C         ( 25.2.) po + 7 C (28.2.). 
 
     Marec tiež ďaleko neodskočil od februára denné teploty sa pohybovali od  +6 C do 
+12 C dokonca 31.3 až + 19 C. Nočné teploty sa viac blížili k historickým priemerom na 



tento mesiac a dosahovali teplotu od -4 C až do -8 C ale v spomínaný 31. marec 2016 
nočná teplota dosiahla pekných + 7 C. 
 
     V apríli bol opäť teplo. V týždni od tretieho do siedmeho apríla vystúpili denné teploty 
od +19 C až po +24 C a nočné teploty od +1 do +7 C. Až 21.apríla tlaková výš v spojení 
s nízkou oblačnosťou a slabým vetrom zrazila nočné teploty na -1 až -2 C a 25. apríla 
nočná teplota -5 C a pri dennej +2 C v obci snežilo. Ku koncu mesiaca opäť denné 
teploty stúpli na +10 až + 15 C.  
 
     Začiatok mája bol teplý denné teploty sa pohybovali na hranici priemerov + 15 C až 
+19 C. Ochladenie nepriniesli ani „ľadoví muži“ priniesli iba dažde, ale na Žofiu (15.5.) sa 
ochladilo na dennú teplotu  + 12 C  a nočnú +3 C. Ochladenie pokračovalo a 17.mája 
dokonca snežilo pri dennej teplote +5 C. Od 20. mája sa začalo otepľovať a 24.mája 
denná teplota dosiahla + 24 C.  
 
     Jún pokračoval vo vysokých denných teplotách. Denné teploty sa pohybovali od +18 
C do +24 C, nočné sa približovali k tým priemerným a to od +2 do +11 C. Od 21. júna do 
26.júna denné teploty stúpali od +26 do +31 C  (24.6.). Iba počas dvoch dní 27 a 28.júna, 
klesla denná teplota na +19 až +20 C. Koniec júna opäť denná teplota dosiahla +28 C. 
 
     Na začiatku júla pokračovali  vysoké  denné teploty, ale už 3.júla došlo k ochladeniu 
na +18 C v noci na +7 C. V ďalšie dni už teplota stúpala na + 22 C až + 25 C. Druhé 
výrazné ochladenie prišlo 16. a 17. júla denná teplota klesla na +14 C našťastie nočná 
teplota neklesla a ostala na úrovni +10 C. Potom pokračovalo leto s teplotou cez deň +26 
C a v noci +14. 
 
     August bol letný s teplotami od +21 C do + 27 C, iba nočné teploty sa plazili okolo +7 
až +12 C. 
 
     September sa tváril ako leto s teplotami od +20 C do + 26 C s nočnými teplotami 
okolo +10 C. Zlom nastal 20. septembra kedy denná teplota klesla na +13C a nočná na 
+5 C. Od tohto dňa teplota už nedosiahla letné hodnoty. 
 
     Október nás nechal prvé dva dni myslieť, že bude teplý (1.október +20C, 2.október 
+21 C). No skoro nám zamrzol úsmev na tvári 5.10.2016 sme sa zobudili do bieleho 
rána. Cez noc napadol poprašok snehu a vydržal aj cez deň pri teplote +4C. Celý október 
bol zamračený, chladný. 
 
     November sa svojimi teplotami pohyboval okolo historických priemerov na toto 
obdobie. Denné teploty sa hýbali od +1 C do + 5 C a nočné od -10 C do -1C. Iba tri dni 
od 21. novembra do 23.novembra dosiahli denné teploty + 12 až +15 C, a nočné teploty  
-1 až +4 C. 14.11.2016 keďže bolo jasno, sme mali možnosť aj my v Štôle po zotmení 
sledovať „superspl „ mesiaca - nezvyčajne veľký a jasný mesiac. 
 
     December bol chladný tak ako má byť. Denné teploty sa hýbali od -5 do +2C a nočné  
od -14 do     -2 C. No 11., 25. a 26. decembra sa oteplilo na dennú teplotu +6 až +8 C 
a nočné na -1 až +2 C.    28. decembra husté sneženie a silný vietor spôsoboval tvorbu 
snehových závejov. Cestári vyhlásili prvý situačný stupeň (Prvý situačný stupeň znamená 
zmenu režimu údržby tak, že prioritne sú udržiavané hlavné ťahy, aby na cestách I. triedy 
hrúbka snehu neprevyšovala 3 cm a na cestách II. triedy 10 cm, na cestách III. triedy je 
udržiavaný prejazdný jeden jazdný pruh,” ) a žiadali vodičov aby svoju jazdu v sťažených 
podmienkach prispôsobili stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a 
svojim schopnostiam. Sneženie a vietor pokračoval aj 29. decembra napadlo 20 cm 
snehu, na kopcoch dokonca 70 cm a víchrica III. stupňa.  Po dlhšej dobe sme mali oslavu 
Koštofky na snehu. 
 
 
 



Demografia 
 
K 1.1.2016 bolo prihlásených  522  občanov 
V priebehu roka 2016 sa narodili  4 deti 
K trvalému pobytu sa prihlásilo 7 občanov 
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 7  občanov 
Zomreli  4 občania 
K 31.12.2016   bolo prihlásených 522 občanov 

  
Zomreli: 
Mária Jackaničová    
Anna Kokyová    
Stanislav Jackanič   
Samuel Boratko   

 
Sobáše: 
Gabriela Pavlíková  a Martin Glevaňák    
Lenka Šifrová a Daniel Pittner 
Anna Kuzmíková a Rastislav Koky 
Peter Vanák a Silvia Axamská   
Jana Pavlíková a Jozef Kantor   

 
Narodili sa: 
(Diana Pachoňová   – v demografii v kolónke prihlásená) 
Dávid Švejkovský   
Mia Murínová   
Patrik Reinhardt   
Stella Pirožeková   
 
 
Zapísala: 
Ing.Povalačová 

 
 
 
 
 
 
 
 


