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Samospráva obce 

V priebehu roka 2020 sa  uskutočnilo  päť zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Pracovné  

stretnutia poslancov sa v priebehu roka 2020 neuskutočnili.  

OZ na svojich  zasadnutiach schválilo tieto uznesenia: 

 

 Záverečný účet Obce Štôla za rok 2019 s výrokom „bez výhrad“. 

 Celkový schodok hospodárenia Obce Štôla za rok 2019 v sume 57 776,29 €, ktorý bol 

pokrytý dotáciou z roku 2018 a čerpaním z rezervného fondu. 

 Vrátenie prečerpaného rezervného fondu vo výške 9 223,85 € na účet rezervného fondu. 

 Vstup Obce Štôla do Združenia Euroregiónu Tatry v Kežmarku. 

 Finančný príspevok vo výške 100 € pre organizáciu Športuj srdcom, o. z., vo Svite na 

organizovanie 4. ročníka ALS charitatívneho behu – memoriál Jána Svočáka. 

 Úväzok 0,16 pre hlavného kontrolóra obce na nové funkčné obdobie - 6 rokov 

 Dohodu o skončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (stavebný) so 

sídlom vo Svite – do 31.5.2020. 

 Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu (stavebného) so sídlom v Batizovciach 

uzatvorenú medzi zmluvnými stranami Obec Batizovce, Obec Gerlachov, Obec 

Mengusovce a Obec Štôla – od 1.06.2020. 

 Zvolilo za kontrolóra obce na obdobie od 1.9.2020 do 31.8.2026 p. Danu Hojnošovú zo 

Spišských Tomášoviec. 

 Predaj pozemku  z dôvodu osobitného zreteľa (dlhodobé užívanie pozemku) KNC 

515/3, manželom Jozefovi Kantorovi a Ing. Jane Kantorovej. 

 Podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na Ministerstvo financií SR vo výške 

8 015 € z dôvodu výrazného poklesu dane z príjmov FO. 

 Odpísanie pohľadávky voči firme ESPEREAL s.r.o., Stavbárska 34, Bratislava za dane 

z nehnuteľností a úrok z omeškania vo výške 619,32 € na základe zápisnice súdneho 

exekútora Mgr. Cipára Vladimíra z Exekútorského úradu Vazovova 9, Bratislava. 

 Výšku finančného príspevku pre deti vo veku 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 80 €/ 1 dieťa/ rok. 

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 Rozpočet Obce Štôla na rok 2021 v príjmovej časti 278 113 €, vo výdavkovej časti 

277 637 €. 

 

 



 Štátna správa 

V sobotu 29. februára o 7,00 hod sa začali v spoločenskej miestnosti na prízemí obecného úradu 

voľby do Národnej rady SR. V zoznamoch voličov sme mali zapísaných 465 voličov a volieb 

sa zúčastnilo 337 oprávnených voličov – z toho osobne sa zúčastnilo volieb 332 voličov a 5 

voličov hlasovalo poštou. V týchto voľbách sme dosiahli 72,4%-tnú účasť.  

Na hlasovacích lístkoch pre jednotlivé strany mohli voliči dať preferenčné hlasy 

zakrúžkovaním poradového čísla max. 4 kandidátom. Voľby sa ukončili o 22,00 hod a po 

sčítaní hlasov a elektronickom odoslaní zápisnice, boli výsledky v našej obci nasledovné: 

Obyčajní ľudia (OĽANO)               122 platných hlasov 

SMER – sociálna demokracia    45 hlasov 

SME RODINA      30 hlasov 

ZA ĽUDÍ      27 hlasov 

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 21 hlasov 

Sloboda a Solidarita     19 

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU  19 

VLASŤ      15 

DOBRÁ VOĽBA     14 

KDH       12 

SNS         7 

Socialisti.sk        2 

Máme toho dosť       1 

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku    1. 

Výsledky za Slovenskú republiku podľa počtu hlasov:  

 1.     OĽANO     721 166 hlasov 

 2.      SMER SD    527 172 

 3.      SME RODINA             237 531 

 4.  Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko  229 660. 

 

 

Výstavba v obci 

 

 V priebehu roka 2020 bolo vydané  stavebné povolenia na stavbu: 

 „ Prístavba k rekreačnej chate“ stavebníkov Kataríny a Anny Pinčákovej, 

  a kolaudačné rozhodnutia na stavby: 

  „Rodinný dom“ stavebníkov Martina Jackoviča a Ingrid Jackovičovej 

 „Rodinný dom“ stavebníkov Petra Koteleša a Zuzany Kotolešovej. 

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

 oplotenie na par.č.1539 a 1538 stavebníkov MUDr. Milana Lásku a Valérie Láskovej, 

 pripojovací plynovod stavebníkov Dominiky Hajkovej a Jozefa Džurného, 

 drevený prístrešok na osobný automobil stavebníčky Márie Stromkovej, 

 hospodárska budova stavebníka Milana Bachoríka, 

 zimná záhrada - prestrešenie pôvodnej terasy stavebníčky Markéty Koca, 

 záhradná chatka na náradie stavebníkov MUDr. Milan Láska a Valérie Láskovej, 



 výmena kanalizačného potrubia stavebníka Jána Šóša. 

  

   

Športové podujatia 2020  

 

Pre pandémiu koronavírusu sa športové podujatia neuskutočnili.  

 

  

Dobrovoľný hasičský zbor 

 Sezóna 2020 po problémoch, ktoré tím DHZ sprevádzali, počnúc skladbou tímu, zraneniami, 

situáciou okolo vírusu COVID 19, v spätnom ohľade i napriek tomu ďalšia z úspešných 

športových sezón pre náš tím. Stručná rekapitulácia tejto určite netradičnej športovej sezóny 

2020. 

Po dlhej zime prišla jar a s ňou aj obmedzenia pre epidémiu Covid 19. Obmedzenia sa dotkli aj 

hasičského športu, a  v podstate ešte mesiac pred štartom ligy sa nevedelo, či sa vôbec liga 

začne, a ako to s hasičským športom nakoniec bude v sezóne 2020 vyzerať. Mnoho hasičských 

líg na Slovensku vôbec sezónu 2020 nezačalo, a náš DHZ  čakal na to, ako sa  rozhodne výbor 

Regionálnej hasičskej ligy Spiš, kde beháva už 9 rokov. Keďže rok 2020 bol jubilejným 10. 

rokom ligy, nakoniec sa rozhodlo, že liga sa v skrátenom 6 kolovom formáte predsa len 

zrealizuje. Takže, cca 3 týždne pred prvým ligovým kolom naši dobrovoľní hasiči vedeli, že by 

sa liga začať mala a tu nastal problém so skladbou tímu. Po minuloročnej sezóne odišli dve 

stálice nášho tímu. Daniel Skokan odišiel za prácou do zahraničia a David Láska už taktiež 

v hasičskom športe kvôli pracovným a rodinným povinnostiam skončil. Úloha nahradiť týchto 

skúsených borcov  sa nakoniec podarila a Ján Marušinec s Lukášom Laubertom zapadli do 

kolektívu. Prvý tréning a smola, svalové zranenie prúdara Mareka Baláža, diagnóza 

viacmesačného liečenia a Marek mal po sezóne. Všetci, ktorí robili hasičský šport vedia, že 

v súčasnosti je to v podstate atletika, šport kde prúdar musí byt v podstate šprintér. Ak nechceli 

naši hasiči sezónu zabaliť, museli hľadať rýchleho a v podstate hotového prúdara ochotného 

naskočiť priamo do prípravy. Sizyfovská úloha -  nakoniec sa ale podarilo a v našom tíme sa 

objavuje Patrik Marcin, skvelý chalan do partie, perfektný bežec so skúsenosťami s hasičským 

športom. Takže pár tréningov, ozaj expresné doladenie celého tímu a išli. 

Očakávania neboli veľké, 3 výrazné zmeny, expresne rýchla príprava, povedali si, že proste do 

každého štartu dajú maximum a uvidia, čo z toho bude. Vedeli, že pri 6 kolovej lige 

jedno  zaváhanie a je po šanci bojovať o prvú priečku. Výkony to neboli zlé, niektoré útoky 

sadli lepšie iné horšie, nakoniec zabrali v poslednom 6 kole na finále RHLS, kde si ustrážili 

celkove 2. miesto v ligovej tabuľke a stali sa po druhýkrát v rade VICEMAJSTRAMI RHLS 

2020. 

Po všetkých tých problémoch s otáznym začiatkom ligy, s dvomi novými členmi tímu 

a zranením prúdara vo finálnej časti prípravy, je 2. miesto v podstate úspech.   

/Prevzaté zo správy veliteľa DHZ obce Štôla Mgr. Martina Stromka/ 

 



Kultúrne akcie 

Všetky kultúrne akcie pripravované Obcou Štôla sa v roku 2020 nemohli uskutočniť pre 

protiepidemiologické opatrenia  v dôsledku šíriacej sa novej neznámej epidémie COVID-u 19. 

I napriek tejto zložitej situácie sa našli iné možnosti: 

Stretnutie dôchodcov 

Tradičné spoločné posedenie sa pre koronavírus neuskutočnilo, ale ani v priebehu roka sa na 

dôchodcov nezabúdalo, keďže patrili k najohrozenejšej skupine v tomto kovidovom období. 

V apríli bola vyhlásená prosba o finančný príspevok na pomoc dôchodcom. Vyzbieralo sa            

k 13.5.2020  1 610 € za ktoré sa nakúpili pre dôchodcov : 

 v marci rúška v hodnote 380 €, ktoré boli roznesené dôchodcom do domácností, 

 v apríli potravinový balíček na veľkú noc, ktorý obsahoval šunku a veľkonočný bochník 

 v máji ovocný – zeleninový balíček  

V  decembri sa pripravili vianočné balíčky, ktoré mali potešiť a povzbudiť ľudí k vytrvalosti 

a zodpovednosti. Balíček obsahoval vianočnú kolekciu, respirátory FFP2, multivitamíny. 

Obdarovaní boli vďační a pozornosť ich podľa poďakovaní potešila. 

Mikuláš 

4. decembra o 16,00 hod zavítal do obci Mikuláš (Tomáš Jackovič) so svojím sprievodom 

čertom (Denisa Hajková) a anjelom (Chantal Jankovičová). Tento rok sa netradične vydal na 

koči s koníkom Pejkom (chovateľ Maroš Kurpaš)  k deťom domov. V zozname mal zapísaných 

71 detí do 15 rokov. Zastavil pri každom dome, kde boli poslušné detičky a obdaroval ich 

balíčkom sladkostí. Bola to nová netradičná návšteva, ktorá sa deťom páčila, aj keď určite 

radšej by pobehovali vonku spolu so svojimi kamarátmi okolo vianočného stromčeka. Na to si 

však treba počkať, snáď na budúci rok to už bude spoločná oslava. 

 Rôzne ďalšie udalosti roka 2020 

KORONAVÍRUS, ktorý ovplyvnil celý rok 

 Dňa 9.3.2020 sa na našom území potvrdilo 5 prípadov nakazených koronavírusom. Z dôvodu 

tejto hrozby bola dňa 12.3.2020 o 6,00 hod vyhlásená Mimoriadna situácia CO na celom 

území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR zasadal každý deň a vydával 

rozhodnutia na zabezpečenia obyvateľstva pred týmto vírusom. Rozhodnutia sa týkali pokynov 

na postup obyvateľov SR vracajúcich sa z nakazených oblastí – Taliansko, Čína, Sýria, Kórea. 

Boli prijaté opatrenia na letiskách (meranie teploty), hraničných prechodoch, zatvárali sa 

škôlky, školy, úrady, veľké závody, reštaurácie, ubytovacie zariadenia. Bol vydaný zákaz 

organizovania hromadných spoločenských, športových, kultúrnych a iných podujatí, zákaz 

návštev v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb. Neskoršie sa uzavreli hranice, 

zrušili civilné lety. Boli otvorené iba potraviny, lekárne, neskoršie aj drogérie. Nebolo dostať 

rúška, dezinfekčné prostriedky na ruky, dezinfekcia na kľučky apd. Všade sa chodilo v rúškach 

a do potravín aj v rukaviciach. Museli sa dodržiavať 2 m odstupy pred obchodmi, lekárňami. 



Každý deň sa počúvali správy. Od 16.3. bol vyhlásený núdzový stav a pred Veľkou nocou bol 

vydaný zákaz vychádzania, ktorý platil od stredy 8. apríla od 00:00 a skončil sa v pondelok 13. 

apríla o 23:59. Na cestách hliadkovali policajti aj vojaci, aby zabránili presunu ľudí z okresu 

do okresu. V uvedenom čase sa mohlo cestovať iba do obchodov a do práce. Zakázané boli aj 

návštevy kostolov, všetky opatrenia smerovali k tomu, aby sa zabránilo šíreniu KOVID-u po 

Slovensku. 

Od 16.3.2020 boli upravené úradné hodiny aj na našom obecnom úrade od 8,00 do 11,00 hodiny 

s rúškom na tvári a s rukavicami, resp. dezinfekcia rúk. Vybavovanie občanov bolo pri stolíku 

pred dverami kancelárie, aby sa dodržala zásada 1 osoba na 10m2. Upravené hodiny sa zrušili 

22.6.2020 a prešlo sa na pôvodné úradné hodiny, pričom ostatné opatrenia ostali v platnosti. 

Postupne od 22.4.2020 sa v dvojtýždňových  intervaloch uvoľňovali pravidlá otvárali sa 

prevádzky služieb, obchodov v nákupných centrách, reštaurácií, ubytovní, športovísk, mohli sa 

navštevovať kostoly, trhoviská, organizovať kultúrne podujatia, športové podujatia s vylúčením 

divákov, letecká preprava ľudí. Núdzový stav skončil 13.6.2020, ale mimoriadna situácia nie. 

Ľudia mohli cestovať aj do zahraničia, ale odporúčanie bolo dovolenkovať na Slovensku. 

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou od 1.10.2020 boli nastavené nové 

opatrenia. Zaviedlo sa nosenie rúšok v objektoch, dezinfekcia rúk, dodržiavanie kapacity 1 

osoba na 10 m2, odstupy 2 m. Prevádzky verejného stravovania obmedzené do 22 hodiny. 

Od 26.10.2020 sa znova uzatvorili priestory nášho obecného úradu, ale nevyhnutné prípady 

boli riešené telefonicky a na požiadanie aj osobne za stolom pri dverách kancelárie úradu. 

Samozrejme pri dodržaní protiepidemiologických opatrení. 

Od 31.10.2020 bol vydaný zákaz vychádzania od 5,00 do 1,00 nasledujúceho dňa. Výnimky zo 

zákazu iba na nevyhnutný nákup potravín, drogérie, PHM, pošta, banka, poisťovňa, 

telekomunikačné služby, noviny, nákup krmív pre zvieratá, venčenie psov do 100 metrov od 

bydliska, prechádzky v prírode v rámci okresu. Pre občanov nad 65 rokov bol vyčlenený  

v obchodoch nákupný čas od 9,00 – 11,00 hod. 

Pre zhoršujúci sa epidemiologický stav krízový štáb rozhodol o celoplošnom testovaní občanov 

SR so skúšobným pretestovaním najprv v najviac postihnutých okresoch Námestovo, Čadca, 

Tvrdošín, Bardejov od 23.10.,24.10. do 25.10.2020 od 8,00-12,00, 13,00-20,00 hodine. 

Celé Slovensko sa podrobilo 1. kolu celoplošného testovania 31.10.2020 a 1.11.2020 v čase od 

7,00 do 22,00 hod rýchlotestami na COVID – 19.  

Odberné miesto v našej obci bolo zriadené ako priechodné na tribúnke pred obecným úradom, 

pričom registrácia bola v okienku knižnici na obecnom úrade. Ešte 29.10.2020 sme nemali 

dostatok zdravotníkov, ale našťastie už na druhý deň bol tím kompletný. Pracovalo sa v zložení 

hlavný veliteľ z OS SR Tomáš Debnár, príslušníci PZ sa menili každý deň, zdravotníci Martina 

Handzušová, Peter Handzuš, Mgr. Tomáš Bielik, a registrácia Alena Schabjuková, Zlatica 

Povalačová. Nesmieme zabudnúť na dobrovoľníkov, ktorí postavili prístrešky a zakryli 

tribúnku pred vetrom Ján Valek, Juraj Varsa, Dávid Láska a Martin Stromko. Nástup bol ráno 

o 6,00 hod. Po pretestovaní mohol 8-členný tím pracovať od 7,00 hodiny, s prestávkami na 



dezinfekciu a stravu, do 22,00 hod. Na 1. kolo testovania prišlo spolu 479 ľudí, z toho bolo 

pozitívnych 9. Štôlanov prišlo 259 a piati boli pozitívny. 

Druhé kolo testovania na COVID-19 v „červených“ okresoch teda aj v našom okrese Poprad, 

bolo  7.11. a  8.11.2020 od 8,00 do 20,00 hod. Nástup odberového tímu v pôvodnom zložení 

bol 6,45 hod a po pretestovaní všetkých 8-členov sa začalo testovanie o 8,00 hod. Druhého kola 

testovania sa zúčastnilo 418 ľudí, z toho Štôlanov 254 a z nich bol jeden pozitívny. K večeru  

8. novembra sa dosť ochladilo, a už to bolo náročné najmä pre zdravotníkov, ktorí boli vo 

vonkajších priestoroch a aj testy v chlade mrzli, pomalšie reagovali. Testovanie bolo ukončené 

o 20,00 hod. Vypratanie a dezinfekcia priestorov sa skončilo 21,20 hod. 

Tí, ktorí boli po 2. kole testovania negatívni, dostali od predsedu vlády výnimku a mohli za 

dodržania protiepidemiologických opatrení (R-O-R znamená rúško, odstup 2m, ruky 

dezinfekcia) navštíviť cintoríny,  nákupné strediská apd. 

Konalo sa aj 3. kolo testovania rýchlotestami na COVID -19 a to  21. a 22. novembra v tých 

obciach a mestách kde percento pozitívnych v 2. kole testovania bol vyšší ako 1%. V našej obci 

to bolo 0,24% tak toto kolo sme mohli vynechať. 

19. decembra začal platiť na Slovensku zákaz vychádzania s viacerými výnimkami. Počas 

vianočných sviatkov sa mohli stretnúť dve domácnosti, ktoré neboli v kontakte s inou 

domácnosťou. 29. decembra bol predĺžený núdzový stav o 40 dní a 31. decembra pre  

zhoršujúci sa stav, vláda prijala prísnejšie protipandemické opatrenia s účinnosťou od 1.januára 

2021. 

V súvislosti s opatreniami proti COVID-u, najmä so zákazom vychádzania, sa začali majitelia 

chát a niektorých bytov prihlasovať na prechodný pobyt. Takto nám pribudlo v kovidovom 

období 25 občanov s prechodným pobytom. 

Iné udalosti v obci 

  

Vo februári sa uskutočnila oprava omietok a stropu v zasadacej miestnosti obecného úradu, 

ktoré pre zatekanie boli silne napadnuté plesňou. Vynovená zasadačka dostala aj nové police 

na umiestnenie trofejí našich hasičov. 

V auguste dobrovoľníci – Dávid Láska, Dávid Kurpaš, Michaela Láska, Filip Láska, najprv 

vyčistili jazierko od nánosov bahna, ktoré miestami dosahovali meter hrubú vrstvu. Potom 

umiestnili nové príbytky pre vtáctvo na hladinu jazierka pomocou plávajúcej plošiny.  Príbytky 

maľbami vyzdobila Petra Jankovičová a dodala im tak svieži, príjemný vzhľad. Výsledok práce 

potešil a bude tešiť domácich  aj návštevníkov obce. 

V auguste sa podarilo zrealizovať tiež dopravné označenie vyhradeného parkoviska pri Dome 

služieb pre návštevníkov reštauračného zariadenie a obchodu, ktoré bolo využívané aj na stále 

parkovanie iných áut a obmedzovali tým zásobovanie obchodu a reštaurácie. 

Začiatkom septembra zrealizoval majster Ján Kotarba zo Ždiaru opravu drevenej zvoničky. 

Vymenil starú striešku za novú rovnako drevenú z ručne strúhaných šindľov.  



V októbri sa podarilo zrealizovať opravu miestnej komunikácie k autobusovej zastávke, tiež 

napojiť hasičskú zbrojnicu na kanalizáciu a vodovod a odstrániť havarijný stav oporného 

múrika v átriu vojnového cintorína, ktorý sa vplyvom zatekajúcej vody drobil a rozpadával.   

V novembri vďaka intervencii poslancov Prešovského samosprávneho kraja za región Poprad 

najmä poslanca Ing. Jána Gašpera, bol zo zdrojov PSK opravený prepadnutý vjazd do obce pod  

domom súpisné číslo 1. 

 

Počasie  

Január  začal jasným slnečným počasím. Zo 4.1. na 5.1. sa zamračilo nasnežilo 10-15cm a silný 

vietor so snežením spôsoboval komplikácie na cestách ( na D1 za Spišským Štvrtkom sa zrazilo 

17 osobných áut, dve dodávky a jeden autobus). Do konca mesiaca stabilné jasné počasie cez 

deň od - 2C až +4C a v noci -2 C až -14 C. Posledný deň v januári pri teplote + 9 C intenzívny 

dážď. 

Vo februári denné teploty neklesli pod nulu dokonca 25.2. bolo cez deň teplo + 11C. V noci 

klesli teploty na -1 C až -10 C. 

Marec daždivý.  V týždni od 9.3. sa oteplilo.  12.3. dosiahla denná teplota hodnotu +15 C, 

a 19.3. až +18 C. Ochladenie 23.3. zrazilo dennú teplotu na -1 C a nočnú na -7 C. Do konca 

mesiaca sa však denná teplota vrátila na plusovú hodnotu.  

Apríl extrémne suchý a teplý. Denné teploty iba 1.4 a 14.4. boli pod + 10 C.  Ostatné dni od       

+ 13 C až +20 C a 9.4. až +21 C. Nočné teploty boli od -9 C až po + 5 C. 

Máj bol chladný a daždivý. Traja zamrznutý prišli s rannými mrazmi -6 C a  aj cez deň 

poletovali vločky pri teplote +3 C. V druhej dekáde sa oteplilo na +14 C ale noci boli chladné 

len okolo nuly. Z 22. na 23.5. opäť mráz – 5 C a potom od 25.5. dážď.  

V júni  teplo a dažde. Dokonca od 26.6. do 30.6. dusno a búrky pri denných teplotách + 24 C 

až po + 27 C. Nočné teploty od + 7C po +15 C (22.6.) 

V júli – premenlivé počasie. Teplé dni od + 23 C po +28 C (6.7. a 28.7.) sa striedali s chladnými 

od +16 C (17.7.) po +22 C. Nočné teploty boli dosť nízke od + 4 C (14.7.) po +15 C. 

August – konečne leto, teplé a daždivé dni  sa striedali,  cez deň teploty okolo +27 C nočné +12 

C, (tráva rástla ako šialená). Ku koncu mesiaca po dažďoch sa už oteplilo iba na +20 C a nočné 

teploty sa pohybovali iba okolo +7 až +10 C, dokonca 26.8. bolo +4 C. 

 

September priniesol 3 týždne stabilného slnečného a teplého počasia denné teploty dosiahli až 

+26 C,  od 24.9. zmena zamračilo sa, ochladilo nočné teploty + 4C denné iba okolo +10 C. 

29.9. na štítoch sneh. Zrážky sa vyskytovali až do konca mesiaca.  

Október pokračoval v zamračenom a chladnom počasí. Od 12.10. výrazné ochladenie a dážď 

cez deň +6 v noci  0 C. Od 1500 mnm sneženie, 14.10. stále dážď cez deň +2C, noc 0 a sneženie 



od stredných polôh 1000 mnm. Ustávanie zrážok až od 19.10.2020 síce polojasno ale denné 

teploty iba + 2C a nočné -2C. 

 

November pokračoval v jasnom ale chladnom počasí. Od 19.11.2020 prišlo ochladenie nočné 

teplota -6 a denná +4. Inverzia v tretej dekáde spôsobila, že bolo jasné počasie cez deň, ale 

počas jasných nocí klesala teplota na -10 C. Inverzia koncom mesiaca skončila a 28.11. 

nasnežilo 5 cm snehu. 

December na začiatku chladný, nočné teploty klesli na -13 C a denné na -3 C. No už 5.12. 

oteplenie cez deň + 9 C a v noci +4 C.  6.12. sa zamračilo pršalo pri dennej teplote +9 C a nočnej 

+3 C. Od 14.12. sa vyjasnilo cez deň bolo slnečno pri dennej teplote – 1 C a nočnej – 6 C. 

Štedrý deň nás už ani neprekvapil dažďom. Do konca roka len trošku posnežilo a 31.12. boli 

cez deň + 2 stupne C. 

Demografia   

K 1.1.2020 bolo prihlásených    520  občanov 

V priebehu roka 2020 sa narodili        2  deti 

K trvalému pobytu sa prihlásilo            13  občanov 

Z trvalého pobytu sa odhlásilo              16  občanov 

Zomreli              8  občania   

K 31.12.2020   bolo prihlásených       511 občanov 

 

Zomreli: 

Peter Gbúr  

Františka Čermáková 

Mária Svočáková  

Mária Rusnáková 

Mária Ovšonková  

Agnesa Gbúrová  

Ján Pastrnák  

Emília Kroláková  

 

Sobáše: 

Dušan Bábel a Jurina Krafčíková  

Marián Handzuš a Kristína Benková  

Daniel Kurpaš a Michaela Mrštinová  

Martin Bachan a Zuzana Ivančáková   

 

Narodili sa: 

Dorota Bieliková  

Patrik Valek  

         Zapísala: Ing. Povalačová 

Koncept kroniky schválený na 15. zasadnutí OZ dňa 22.09.2021 


