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Samospráva obce 

V priebehu roka 2019 sa  uskutočnili štyri  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 19.2.2019, 

14.5.2019, 13.8.2019 a 19.11.2019. Poslanci sa stretli na siedmich pracovných stretnutiach. 

OZ na svojich  zasadnutiach schválilo tieto uznesenia: 

 Záverečný účet Obce Štôla za rok 2018 s výrokom „bez výhrad“. 

 Prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 18 908,67€ na tvorbu rezervného 

fondu.  

 Zabezpečenie procesu obstarania Zmien a doplnkov Územného plánu Obce Štôla pre 

7 lokalít. 

 Prenájom pozemkov o výmere 20 m2 a 30 m2 p. Krahulcovej Oľge na parkovanie áut 

a vytvorenie kvetinovej výsadby pred domom. 

 Prenájom pozemku o výmere 12 m2 p. Hybenovi Romanovi na parkovanie áut. 

 Zvýšenie príspevku pre dôchodcov na stravu z 0,20 na 0,40 €/1 jedlo poskytnuté  

v J&F restaurant nájomcom Jurajom Geršičom. 

 Finančný príspevok vo výške 100 € pre občianske združenie Športuj srdcom o. z., Svit 

na usporiadanie Podtatranského krosového polmaratónu ALS Memoriál Jána Svočáka. 

 Nákup osobného motorového vozidla na benzín v hodnote 15 000 € na splátky 

maximálne 4 roky. 

 Predaj osobného motorového vozidla FABIA za najvyššiu cenovú ponuku. 

 Členský príspevok  pre OZ KIMBIARK so sídlom v Mengusovciach s. č. 123 vo výške      

500 €/ rok. O navýšení členského príspevku nad 500 € / rok rozhodne obecné 

zastupiteľstvo. 

 Zámer prenajať nehnuteľnosť s. č. 55 (Dom služieb) za účelom poskytovania 

reštauračných služieb od 1. júla 2019. Záujemcovia o prenájom uvedenej 

nehnuteľnosti sa majú prihlásiť do 29. mája 2019. O nájomcovi rozhodne komisia 

30.5.2019 o 16,00 hod. 

 Komisiu v zložení p. Hojnošová Dana, Mgr. Tomáš Bielik, p. Jackovič Martin, p. Láska 

Filip, a p. Pachoň Marek na výber nájomcu. 

 Finančný príspevok Územnej organizácii DPO SR v Poprade vo výške 100€ na 

zhotovenie slávnostnej hasičskej zástavy na ktorú sa potom dostal aj erb našej obce. 

 Zámenu pozemku z dôvodu hodného zreteľa (vytvorenie prístupovej cesty k uloženiu 

biologického odpadu) par. č. KNC 1780/2 TTP o výmere 230 m2 za pozemky Pavla 

Kuzmíka s. č. 56, KNE č. 344 záhrada a KNE č. 345 orná pôda o výmere spolu 230 m2. 

Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu, vyhotovenie zmluvy s návrhom 

na vklad znášajú obe strany rovnakou finančnou čiastkou. 



 Dodatok č. 1 k Zásadám prenájmu pozemkov a stanovenia minimálnych cien za 

prenájom pozemkov v Obci Štôla. 

 Vnútornú smernicu Obce Štôla k úhrade poplatkov za vykonávané služby v obci. 

 Zmenu a doplnok č. 3/2019 Územného plánu Obce Štôla vypracovanú Ing. Arch. 

Máriou Kolárovou. 

 Rozpočet Obce Štôla na rok 2020                                                                                                                 

v príjmovej časti 239 818€ a vo výdavkovej časti 239 818€. 

 

Štátna správa 

     V roku 2019 sme sa stretli pri  volebnej urne  celkovo trikrát, pri voľbe prezidenta dvakrát 

a voľbu do Európskeho parlamentu sme absolvovali jedenkrát. 

    16.marca 2019 od 7,00 do 22,00 hodiny sme vo volebnej miestnosti dávali hlasy 

jednotlivým kandidátom na prezidenta SR. Zo 432 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 

267, čím sme dosiahli 61,80%-tnú účasť. Za celé Slovensko bola účasť v prvom kole 

prezidentských volieb 48,70%-tná. Jednotlivým kandidátom sme odovzdali platné hlasy 

nasledovne:  

Mgr. Zuzane Čaputovej      135 

JUDr. Štefanovi Harabínovi      43 

JUDr. Marošovi Šefčovičovi PhD.     32 

RNDr. Františkovi Mikloškovi     19 

Doc. Mgr. Eduardovi Chmelárovi PhD.   13 

Bc. Milanovi Krajniakovi       9 

Ing. Mgr. Mariánovi Kotlebovi      7 

Ing. Bélovi Bugárovi        3 

Dr. Ing. Robertovi Mistríkovi        1 

RNDr. Ivanovi Zuzulovi CSc.       1 

Dr. Ing. Robertovi Mistríkovi-        1, ktorý sa vzdal kandidatúry. 

 

Keďže žiaden z kandidátov nedosiahol v prvom kole volieb 51% hlasov, dňa 30. marca 2019 

sa uskutočnilo druhé kolo volieb prezidenta SR. Vyberali sme už len z dvoch kandidátov, ktorí 

mali najväčší počet hlasov v prvom kole. Tohto kola sa zúčastnilo v našej obci len 237 voličov, 

čím sme dosiahli 54,10%-nú účasť, na Slovensku 41,79%. Hlasy sme pridelili takto: 

Mgr. Zuzane Čaputovej           160 

JUDr. Marošovi Šefčovičovi PhD.   60. 

Naša favoritka vyhrala aj v celoslovenskom meradle, získala 58,4% hlasov. 

 

25. mája 2019 sme sa opäť vybrali k volebným urnám, tentoraz k voľbám do Európskeho 

parlamentu. Týchto volieb sa v našej obci zo 448 voličov zúčastnilo iba 142. Volebná účasť  

31,69% bola síce nad priemer Slovenska 22,74%, ale nijako neoslnila. V rámci európskej únie 



Slovensko volebnou účasťou obsadilo posledné 28. miesto. V týchto voľbách sme v našej 

obci rozdelili  hlasy takto: 

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU občianska demokracia 39 hlasov 

SMER – sociálna demokracia      19 

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko    13 

Kresťanskodemokratické hnutie     13 

Kresťanská únia       12 

Sloboda a Solidarita       10 

OĽANO          8 

SME RODINA – Boris Kollár       5 

SNS          5 

KOREKTÚRA – Andy Hryc       5 

Kresťanská demokracia – Život a prosperita     5 

Demokratická strana        3 

DOMA DOBRE         2 

MOST – HÍD         1.   

          

Stavebný úrad  

V priebehu roka 2019 boli vydané stavebné povolenia na stavby 

 „Rekreačná chata STILO 4i – B“ stavebník Martin Jackovič 

 „ Rodinný dom“  stavebník Dávid Láska  

 „Rekonštrukcia garáže s nadstavbou“ stavebníci Daniel Skokan a Alena Skokanová 

 „Prestavba garáže“ stavebníci Jana Mátrayová a Ivana Tawile. 

Bolo vydané jedno rozhodnutie o odstránení stavby rodinného domu súp. č. 32 a jedno 

kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Rodinný dom“ stavebníka Lukáša Pachoňa. 

Z drobných stavieb a stavebných úprav bolo v priebehu roka ohlásené: 

 Oprava plota pri rekreačnej chate s. č. 1001 

 Vymiestnenie skrinky HUP a merania – na hranicu  pri súp. č. 988 

 Realizácia Dreveného prístrešku pri rodinnom dome  súp.č. 41 

 Realizácia Dreveného prístrešku pri rodinnom dome súp.č. 24 

 Realizácia dreveného prístrešku pri rodinnom dome súp.č. 143 

 Stavebné úpravy bytu v bytovom dome Patria súp.č. 131 

 Stavebné úpravy a udržiavacie práce „Rekonštrukcia MK – Štôla, smer Karviná 

 Udržiavacie práce  na objekte Hasičská zbrojnica súp.č. 946. 

 

Športové podujatia 2019 

 

Štôlska lyža 

2. februára 2019 sa konal v poradí už 15. ročník lyžiarsko-turistického pochodu okolím obce 

v dĺžke 9 km, so štartom o 10-tej hodine. Na štart sa postavilo celkovo 38 súťažiacich 



v štyroch kategóriách. 1. Jednotlivci muži, 2. jednotlivci ženy, 3.skupiny – manželia, priatelia, 

4. rodičia s deťmi. Trate boli pripravené veľmi dobre, súťažiaci boli odhodlaní podať 

maximálny športový výkon a víťazmi sa v  jednotlivých kategóriách stali: 

 Jednotlivci muži – Roman Pospíšil s časom 41,31 minút 

 Jednotlivci ženy – Katarína Rusnáková s časom 48,36 minút 

 Rodičia s deťmi – Peter a Ľubomír Pastrnák s časom 44,50 minút 

 Skupiny – Dana Hromádková a Martina Pastrnáková s časom 58,21 minút. 

 

Súťažiaci boli odmenení nielen sponzorskými darmi a víťazi cenami, ale aj potleskom od 

prítomných, ktorí si udržiavali dobrú náladu znásobenú aj dobrým jedlom a občerstvením. 

15.ročník lyžiarskeho pochodu Štôlska lyža, sa vydaril.  

  

  

Dobrovoľný hasičský zbor 

Športový tím DHZ v sezóne 2019 opäť hájil farby našej obce na súťažiach doma, ale aj 

v zahraničí. Ako už tradične boli súčasťou jednej z najlepších športových hasičských líg na 

Slovensku Regionálnej hasičskej ligy Spiš- RHLS. Cieľ pred sezónou 2019 bol skúsiť obhájiť 

prvenstvo. Žiaľ, hneď v úvode sa museli popasovať so zraneniami, nekompletnosťou kádra 

v prvých dvoch pretekoch, ktoré nedopadli podľa predstáv a tak nakoniec na titul nedosiahli, 

skončili  na výslednom 2. mieste. DHZ Štôla - vicemajster RHLS 2019.  

Okrem ligových pretekov sa zúčastnili aj na niektorých pohárových súťažiach mimo ligu, ako 

bola prestížna nočná súťaž v Bijacovciach, kde obsadili 7. miesto, každým rokom kvalitnejšia 

nočná súťaž v obci Terňa pri Prešove s názvom A4 CUP, kde našich od víťazstva delilo 12 stotín 

sekundy. Po roku opäť účasť na obľúbenej súťaži v Českej republike v obci Oprechtice, 

v Moravsko sliezskom kraji, kde sa každoročne koncom mája koná prestížna súťaž CLIMART 

CUP o ceny v celkovej hodnote 111 111Kč. Výsledné 7. miesto veľmi pekné v konkurencii 

najlepších tímov z Moravy aj Slovenska. Na záver sezóny účasť na  Memoriáli V. I. Lenina 

v  Širokom Dule, kde s časom 15.01s obsadili 33. priečku.  

Vrcholom sezóny je však Slovenský super pohár 2019 v meste Púchov, kde sa každoročne 

stretávajú tie najlepšie hasičské tímy zo Slovenských líg, kde sa ukáže kto je najlepším tímom 

v hasičskom útoku na Slovensku. Pre náš DHZ nakoniec 4. miesto, so stratou iba 0,16s na víťaza 

a 0,4s za tretím miestom. Takže pod tatrami je oficiálne 4 najlepší hasičský tím v požiarnom 

útoku na Slovensku, čo je pri súčasnej konkurencii, šírke nášho kádra ako aj podmienkach, 

ktoré majú niektoré tímy , dokázali naši poraziť, určite úspech pre našu obec. So sezónou 

môžeme byt spokojní, nebyť zranení a smoly v niektorých pretekoch, mohlo to byť lepšie, no 

dnes je hasičský šport o stotinách./ prevzaté zo správy Martina Stromka/. 

  

 

 

 



Kultúrne akcie: 

 Deň detí 

1.júna 2019 o 9,30 hod na futbalovom ihrisku v Mengusovciach začala oslava Medzinárodného 

dňa detí. Boli pripravené rôzne detské súťaže, skákacie hrady, Bubble-futbal, divadlo „ Čert 

a stará dievka“, ukážky prác policajného zboru, prehliadky techniky údržby diaľnic, hasičskej 

techniky, starých veteránov. Bohatý program bol vítaným rozptýlením pre všetky deti, ktoré 

sa vyšantili do sýta. Detičkám sa však najviac páčil vláčik, ktorý fungoval ako kyvadlová doprava 

do areálu Národnej diaľničnej spoločnosti Mengusovce a potom hlavne mláčky, ktoré ostali na 

ihrisku po výdatnom daždi. Občerstvenie bolo už len doplnkom pre spokojnosť detí 

s vydarenou oslavou. Rodičia obdivovali techniku a hlavne veteránov. Všetci účastníci oslavy 

sa teda tešili, aj keď každý z iného. 

 Športový deň detí 

Dňa 22. júna 2019 v sobotu, sa uskutočnil Športový deň detí na multifunkčnom ihrisku v 

Štôle. Ešte deň predtým boli obavy ako dopadne, keďže piatok bol daždivý a predpoveď 

hlásila dážď aj na sobotu. Sobotné ráno však slniečkom zahnalo pochmúrne myšlienky. 

Veselá hudba a džavot detí boli sprievodným znakom športového dňa. Animátori pripravili 

veľa zaujímavých činností a deti za svoj aktívny prístup boli odmeňovaní sponzorskými 

darčekmi. Nechýbalo ani občerstvenie, ovocie a niečo malé pod zub. Šantenie detí sa ozývalo 

zo športového areálu až do neskorého popoludnia. Spokojní boli aj rodičia a treba ich 

pochváliť za aktívny prístup pri zapájaní sa do športového diania na ihrisku. 

 Anglický tábor 

Tento rok sa vo Štôle uskutočnil už 20. jubilejný ročník denného anglického kresťanského 

tábora v dňoch 8. - 12.7.2019. 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  

spievali pesničky, súťažili a počuli krátky biblický príbeh s učením verša. Témou celého tábora 

boli „Ryby“.  Každý deň deti počuli príbeh o rybách z Biblie: Podobenstvo o sieti, ktoré  

položilo otázku: Si zlá, či dobrá ryba?., o tom, ako si Pán Ježiš povolal učeníkov, aby sa stali 

rybármi ľudí., o rybe, ktorá mala v sebe mincu na zaplatenie dane, o zázračnom rybolove a o 

znamení proroka Jonáša, ktorý bol 3 dni vo veľkej rybe. Po raňajšom stretnutí sa deti vždy 

rozdelili do 8 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, podľa záujmu nacvičovali hru na 

zvonkohre, tanec, venovali sa ručným prácam,  zručnostiam, alebo extra porcii angličtiny. 

Tento rok bol počet prihlásených detí 56: (16 detí zo Štôly, 26 z Popradu, ostatní zo Svitu, z 

Mengusoviec, Hôrky, Batizoviec, Bernolákova, Tatier, Kežmarku, Prešova, Dobrej Nivy. 



Tábor by sa určite nemohol uskutočniť bez pomoci pracovníkov, ktorí mali na starosť či už 

pesničky, učenie angličtiny, preklad, zvonkohru, ručné práce, tanec, športové aktivity, 

ozvučenie, guláš, občerstvenie a upratovanie atď. 

Tento rok mali účastníci vďaka Bohu pekné počasie, aj keď občas zapršalo, všetky aktivity sa 

mohli uskutočniť aj vďaka miestnostiam na Obecnom úrade, modlitebni BJB a v 

miestnostiach, ktoré poskytla Ev. cirkev a.v.  v besede pri ev. kostole. V pondelok sa deti 

mohli zúčastniť malej „Welcome party“ s párkami v rožku a iným občerstvením. V piatok 

podvečer boli rodičia aj iní priatelia pozvaní na slávnostné ukončenie tábora, kde deti mohli 

ukázať, čo sa naučili pri angličtine,  tancoch a zvonkohre. Vystúpenie sa uskutočnilo v 

záhrade pri kostole, vychutnali  si aj tradičný guláš. 

Keďže bol tábor jubilejný, na Obecnom úrade a potom neskôr v modlitebni BJB bola 

otvorená výstava s fotografiami aj rôznymi spomienkami z predošlých ročníkov. Každý deň   

si mohli pozrieť aj videopozdrav, ktorý deťom poslali niektorí z účastníkov alebo 

organizátorov z predošlých táborov. / prevzaté zo správy  Ester Handzušovej/. 

Stretnutie dôchodcov 

17.októbra 2019 o 16,00 hodine sa začalo v spoločenskej miestnosti na prízemí obecného 

úradu  postupným príchodom účastníkov, každoročné stretnutie dôchodcov. Hneď pri vstupe 

do miestnosti dostali praktický darček-dáždnik a potom si už posadali za prestreté stoly 

s občerstvením a koláčikmi. Po privítaní starostom obce Martinom Hajkom dostali 

naservírované - rezeň a šalát. K dobrému jedlu patrí aj dobrá nálada, tú tohto roku  zabezpečila 

zábavná skupina seniorov zo Svitu-Podskalky a tiež Podtatranskí Alexandrovci. Po ukončení 

oficiálneho kultúrneho programu sa prítomní ešte dlho rozprávali a zabávali. K tomu im 

vyhrávala  Ľudová hudba zo Štôly do neskorého večera.  

Mikuláš 

Stretnutie s Mikulášom sa začalo 6. decembra o 16,00 hod pri obecnom úrade, kde 53 detičiek 

už čakal vysvietený vianočný stromček. Mikuláš prišiel ako tradične v sprievode čerta, anjela 

a tiež snehulienky. Aj tentokrát Mikuláš požiadal detičky aby si vyslúžili balíček so sladkosťami 

zaspievaním pesničky alebo zarecitovaním básničky. Ako obyčajne niektorým to išlo výborne, 

pri  iných musel Mikuláš privrieť oko a ohodnotiť najmä snahu, a pri niektorých dokonca musel 

zavolať asistenta - čerta aby urobil nápravu.  Balíčky sa však i napriek tomu postupne míňali 

a keď už všetky deti mali ten svoj, ohňostroj im rozsvietil decembrový  večer. 

Štôlska koštofka 
 
Tradičná ochutnávka zabíjačkových špecialít Štôlska koštofka sa začala  29. decembra  o 12,00 

hod. Nechýbalo  na nej dobré jedlo - zabíjačkový tanier, chlebík s masťou, mäskové špeciality 

na ochutnávku a tiež občerstvenie. Na špecialitách si pochutnalo spolu 444 zapísaných 

účastníkov. K dobrému jedlu im vyhrával a spieval detský súbor z Batizoviec a po nich Ľudová 

hudba zo Štôly. Účastníci ochutnávky prežili príjemné chvíle oddychu a spoločných stretnutí. 



 

Rôzne ďalšie udalosti roka 2019 
 

V priebehu roka sa podarilo v obci zrealizovať 

 osadenie solárneho osvetlenia v átriu vojnového cintorína – 4 ks svietidiel, 

 zabezpečiť deratizáciu verejných priestranstiev, najmä okolo bytových domov, 

 nakúpiť a umiestniť na detskom ihrisku kolotoč a pieskovisko, 

 osadiť dopravnú značku zákazu zastavovania vozidiel na miestnej komunikácii dolná 

časť Úložiska, 

 osadiť dva prístrešky na separovaný odpad – jeden v blízkosti chatovej osady a jeden 

na Úložisku, 

 vykonať stavebné úpravy na požiarnej zbrojnici za pomoci dotácie zo štátneho 

rozpočtu vo výške 30 000€, s celkovým nákladom 48 594,14€, 

 ukončiť 3. zmenu Územného plánu Obce Štôla pre 7 lokalít 

 zrekonštruovať chodník pri budove obecného úradu z dotácie Ministerstva financií SR 

v hodnote 11 000€ a z vlastných zdrojov obce v hodnote 3 405,65€, 

 opraviť miestnu komunikáciu z vlastných zdrojov okolo hotela Avalanche v hodnote 

18 904,48€ a pred bytovým domom Kriváň v hodnote 12 441,89€, 

 vďaka nadšencom – súrodencom Skokanovcom, sa zrealizovala obnova náteru 

strechy na vynovenej požiarnej zbrojnici, vďaka súrodencom Stromkovcom boli 

upratané priestory a namontované vnútorné vybavenia šatní a skladu materiálu DHZ, 

  výberové konania na dodávateľa zákazky „Rekonštrukcia MK(miestnej komunikácie) 

– Štôla, smer Karviná. Zvíťazila firma Asfalty Tatry, s.r.o. s cenovou ponukou 

58 410,67€. K tejto zákazke bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

prostredníctvom MAS(Miestna akčná skupina) Pro Tatry o.z. 

 

Ďalšie udalosti sa točili najmä okolo reštauračného zariadenia v dome služieb.  

Po odstúpení p. Geršiča od 1.7.2019 od zmluvy o nájme zariadenia v dome služieb  J&F club 

restaurant, sa podarilo aj keď dosť zložito, získať nového nájomcu reštauračného zariadenia 

Orolínovú Zuzanu. Nový nájomca uskutočnil v septembri a novembri rekonštrukciu. Bola 

zrekonštruovaná najmä kuchyňa a sociálne zariadenia. Skúšobne otvorili koncom decembra, 

zariadenie pod názvom RETRO pizza & pub. 

 

Boli aj iné návrhy na využitie tohto objektu, ktoré predložil 13.8.2019 na OZ  Bc. Mičunda 

Marek  pod názvom „Projektový zámer Materská škola Štôla v objekte Domu služieb s. č. 

55“.  OZ uznesením uložilo zamestnancom obce zistiť záujem rodičov o takéto zariadenie v 

obci do 27.8.2019. Zo šestnástich oslovených rodičov prejavili záujem rodičia 5 detí 

a nezáujem rodičia 4 detí, ostatní rodičia sa vôbec nevyjadrili. Tento nízky záujem bol 

dôvodom prečo obecný úrad upustil od možnosti zriadiť v dome služieb materskú školu 

a priklonil sa k reštauračnému zariadeniu.  



 

    

  

Počasie  

Január  ako celok bol studený. Nočné teploty dosahovali od -17 C až po -5 C a denné od -7 C 

až po +2 C. Snežilo v  strede mesiaca od 15.1. do 16.1.2020  celú noc a deň, nasnežilo 20 cm, 

pri vetre sa vytvárali záveje takže pluh nestíhal odhŕňať MK v obci. 

Február ako celok bol teplý. Denná teplota sa pohybovala od +2 C do +14 C ( 28.2.). Iba jeden 

deň 23.2. bola denná teplota pod bodom mrazu -2 C. Nočné teploty od -14 C (23.2.) po +1 C. 

V marci sa striedali veľmi teplé dni + 18 C (17.3., 23.3., 30.3., a 31.3.) s chladnejšími + 4 C, 

slnečné s daždivými. 11.3. silný vietor o sile orkánu ( Hrebienok 151 km/h) a sneženie 

spôsobovali padanie stromov a tvorbu závejov. Snežilo aj nasledujúci deň, nasnežilo u nás cca 

20 cm snehu.  Našťastie ku škodám na ľudských životoch a majetku občanov obce nedošlo. 

Prvá dekáda apríla bola teplá + 16 C až + 19 C ( 8.4.), druhá dekáda chladnejšia denná teplota 

od +2 (12.4.) do +15 C. Posledná dekáda opäť teplá od + 12 C do +23 C( 26.4.). Od 22. apríla už 

nočné teploty boli iba plusové od +5 C do +8 C (25.4. a 27.4.) 

Máj bol ako celok oproti normálu teplý. Denné teploty sa pohybovali od + 16 C až po +23 C ( 

26.mája), a nočné + 3C až po + 10 C ( 22. mája). Iba tri dni v mesiaci (5. a 6. mája, 14. mája) 

bola denná teplota + 5 C a nočná 0 C. 

V júni už začalo leto. V druhej dekáde mesiaca denné teploty dosahovali hodnotu + 27 C až + 

28 C a 14 júna a 15 júna dokonca +30 C. Nočné teploty sa pohybovali v rozmedzí od +5 C do + 

14 C. Boli aj rekordné denné teploty +32 C v dňoch 26. a 30. júna.  

V júli  už také teplé dni neboli bolo „len“ + 23 C až +25 C a nočné + 6 C až + 13 C. Iba tri dni boli 

v júli veľmi teplé 1. júla + 33 C cez deň, 7. a 21. júla +27 C. 

V auguste  prvá dekáda mesiaca teplo a dusno. Teploty cez deň +27 C a v noci +15 C, časté 

búrky. V druhej dekáde ochladenie a dažde, denné teploty už len +15 C a nočné + 7 C. 

Oteplenie nastúpilo až 28. augusta a do konca mesiaca denné teploty dosahovali letných + 27 

C, nočné + 14 C. 

September ako celok bol teplý, denné teploty sa pohybovali od + 14 C až po + 27 C                               

( 1. septembra). 3. septembra studený front priniesol dážď a ochladenie cez deň na +10 C,  

a nočné +3,9 C. C. No už 5. septembra bolo cez deň + 22 C a v noci + 5 C. Do konca mesiac boli 

len tri dni s teplotou cez deň +12 C a nočnou + 1C ( 18.,19., a 20. september) 

V októbri pokračovali teplé dni až 7.10 – studený front priniesol ochladenie v noci na -6 C a cez 

deň +7 C na kopcoch napadol sneh, 9.10 už pršalo a oteplilo sa na noc +3C a cez deň +8 C. Celá 

posledná dekáda od 14.10. do 27.10. sa vyznačovala stabilným slnečným a teplým Babím 



letom cez deň až +21.C a v noci + 6 C. Od 28.10 prišiel studený front, ktorý priniesol ochladenie 

cez deň na +5C až +3 C a v noci okolo nuly. 31.októbra bolo ráno -8 C. 

V novembri boli časté dažde ale zároveň bolo teplo denné teploty sa pohybovali od +6 C do 

+13 C, dokonca 3 novembra bolo +15 C cez deň. Nočná teplota bola od + 6 C po – 6C    

(30.novembra) . 

December začal ochladením  a 2.12. napadlo 3 cm snehu. Sneh sa udržal aj 3.12 pri nočnej 

teplote -8C. Celkovo bol december s teplotami na úrovni dlhodobého priemeru. Denné teploty 

boli od -3 C do + 3 C a nočné od -13 C do do 0 C. V strede mesiaca však prišlo oteplenie a od 

15. decembra do 22. decembra dosahovali denné teploty + 7 C až +12 C. 25 decembra sa vrátila 

teplota na + 2 C cez deň a v noci na – 4C, dokonca 26. decembra nasnežilo 5 cm snehu. 

Demografia   

K 1.1.2019 bolo prihlásených      521 občanov 

V priebehu roka 2019 sa narodili           2 deti 

K trvalému pobytu sa prihlásilo              10 občanov 

Z trvalého pobytu sa odhlásilo                   7 občanov 

Zomreli                          6 občania    

K 31.12.2019   bolo prihlásených           520 občanov 

Zomreli: 

Erik Jackovič   

Ľudmila Ščuková   

Ing. Dana Hromádková   

Jozef Stano   

Jana Fecková   

Miroslav Zámečník   

Ján Pastrnák   

Sobáše: 

Tatiana Mojžišová a Peter Petrášek   

Miriama Textorisová a Ivan Faško   

Stanislava Rzeźniczak Pastrnáková a Vilém Jedinák   

Michaela Hajková a Filip Láska   

Patrik Valek a Tatiana Fridmanská   

Dominika Krahulcová  a  Jaroslav Matušek   

 Narodili sa: 

Rafael Marián Haršáni   

Leonard Matušek    

 

Zapísala: Ing.Povalačová 



 

 

 

 

 

 

 


