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Kronika Obce Štôla 

 za rok 2021 

 

Samospráva obce 

V priebehu roka 2021 sa uskutočnili štyri zasadnutia Obecného zastupiteľstva  a žiadne 

pracovné  stretnutia poslancov. 

OZ na svojich  zasadnutiach schválilo tieto uznesenia: 

 Záverečný účet Obce Štôla za rok 2020 s výrokom „bez výhrad“. 

 Presun do rezervného fondu prebytku rozpočtu Obce Štôla za rok 2020 vo výške 

8 922,71 € aj ostávajúcich finančných prostriedkov  vo výške 7 578 €. 

 Zakúpenie nehnuteľností rodinný dom súpisné č. 106 a hospodárskej budovy súpisné 

číslo 743 za cenu 10% z vypracovaného znaleckého posudku. 

 Podmienky prenájmu nebytových priestorov na prízemí obecného úradu (bývalá 

pošta): na výmeru 45 m2, dobu prenájmu 5 rokov, minimálnu cenu vo výške 150 €/ 

mesiac, bez prevádzkových nákladov, predpokladaný termín prenájmu od 1.08.2021. 

 Zámer na zámenu medzi obcou a Jozefom Kantorom a Ing. Janou Kantorovou. Z 

obecného pozemku KNC 1582 o výmere 42 m2 zámena vo výmere 22,25 m2  KNE 390/2 

a zvyšok 20 m2 odkúpením v cene 30 € za m2. 

 Všeobecne záväzné nariadenie 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štôla. 

 Mandát starostovi obce p. Martinovi Hajkovi na konanie v mene obce za účelom 

zaslania žiadosti na zabezpečenie prevádzky miestneho vodovodu a kanalizácie na 

Podtatranskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. 

 Príspevok na ALS charitatívny beh – memoriál Jána Svočáka vo výške 100 €. 

 Opravu stojiska na nádoby pre zmesový komunálny odpad pri bytovom dome Končistá 

č. 132. 

 Nákup hojdačky do výšky 2 000 € a vybavenie pieskoviska slnečnou clonou do výšky 

500 € v roku 2022. 

 Zvýšenie príspevku pre dôchodcov na stravovanie z 0,40 € na 0,50 € na jedno jedlo 

a deň od 1.1.2022. 

 Všeobecne záväzné nariadenie 3/2021 o niektorých podmienkach držania psov na 

území obce Štôla. 

 Rozpočet Obce Štôla na rok 2022 v príjmovej časti 271 808 €, vo výdavkovej časti  

271 808 €. 

 Zámenu pozemkov medzi Obcou Štôla a Jozefom Kantorom a Ing. Janou Kantorovou. 

Z obecného pozemku KNC 1582 o výmere 42 m2 zámena vo výmere 22,25 m2 s KNE 

390/2 a predaj 20 m2 odkúpením v cene 30 € za m2. 
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Výstavba v obci 

 V priebehu roka 2021 boli vydané nové stavebné povolenia: 

 Prístavba k hospodárskej budove stavebníka Andreja Kisku a Natálie Kiskovej, 

 Rodinný dom, stavebníka Patrika Javoreka, 

 Prístavba k rekreačnému domu, stavebníčky Kataríny Pinčákovej 

 

Kolaudačné rozhodnutia na 

 Prístavbu rodinného domu súpisné číslo 28, stavebníčky Heleny Kociánovej, 

 Rodinný dom, stavebníka Miroslava Mikoviča.   

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor 

   Športový tím zostal po sezóne 2020 bez zmeny.  
Prvé kolo VHSL (Východoslovenskej hasičskej super ligy) sa konalo  v Spišskom Štvrtku a 
pekným útokom za 14.29s získali naši hasiči 1. miesto. 
 
Žiaľ v prvých dvoch ligových kolách  RHLS (Regionálna hasičská liga SPIŠ), dosiahli 6. a 9. miesto. 
Kto však pozná našich dobrovoľných hasičov vie, že vzdať sa to nie je mentalitou tohto tímu. 
V ostatných 4 kolách 3x druhé miesto, 1x štvrté miesto a nakoniec to stačilo na výsledné 3. 
miesto v celkovom hodnotení RHLS 2021. 

Vrchol hasičskej sezóny v podaní Slovenského super pohára sa opäť ani tento rok nekonal. 

Rok 2021 bol pre náš Dobrovoľní hasičský zbor pamätný aj vďaka novému zásahovému 
hasičskému vozidlu, ktoré nám bolo odovzdané v areály Okresného riaditeľstva Ha ZZ 
v Poprade do bezplatného užívania na dobu päť rokov. Konkrétne sa jednalo o cisternovú 
automobilovú striekačku  IVECO CAS 15 s príslušenstvom v hodnote 114 000 €. 

Kultúrne akcie: 

Športový deň detí 

Športový deň detí pod názvom "Pátrači pokladu" dňa 19.6.2021 začal registráciou o 9,30 pri 

multifunkčnom ihrisku. Zaregistrovalo sa 41 detí. Po registrácii a rozdelení do štyroch 

farebných skupín nasledovala formou rôznych hier skúška pátračov, prerušovaná 

občerstvením. Po skúške nasledovalo hľadanie pokladu benediktínov. Formou riešenia indícií 

a skúšok pátrači našli zakopaný poklad v mieste, kde skutočne stál benediktínsky kláštor. Po 

návrate na ihrisko a otvorení debničky s pokladom a rozdelení jeho obsahu (čokoládové 

dukáty, detské šampanské) ich čakali stanovištia, kde si mohli pripraviť svoju pizzu, prezrieť 

nové hasičské auto, maľovať na tvár, skákať trampolínu, striekať vodu z prúdnic a jazdiť na 

poníkovi. Na záver prišla Máša a medveď a spoločne žrebovali detskú tombolu, ktorá 

vyvrcholila diskotékou. Deň plný hier a športových výkonov skončil až podvečer. 

Anglický tábor sa opäť nemohol pre nákazu COVID uskutočniť.  
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Stretnutie dôchodcov sa pre situáciu s nákazou COVID-19 neuskutočnilo a preto sa v decembri 

pripravili a rozviezli  vianočné darčeky dôchodcom domov. Ich obsah bol aktuálny: vianočné 

ozdoby, kalendár na rok 2022 s dobovými fotografiami z historickej Štôly. 

Mikuláš   

Prišiel do našej obci 3. decembra 2021 a od 17-hodiny začal svoju cestu po obci na voze 

ťahanom koníkom. Nebol sám išiel so svojím sprievodom, anjelom a čertom. Všetky deti, ktoré 

navštívil priamo v ich domovoch, obdaroval balíčkom. Samozrejme nebolo to len tak, ale za 

zaspievanú pesničku alebo prednesenú básničku. Radosť bola veľká ale aj tak sa všetci tešia, 

že budú môcť osláviť príchod Mikuláša spoločne vonku pred vianočným stromčekom.  

Štôlska koštofka 
 
mala ten istý scenár ako v roku 2020. Zlá epidemiologická situácia neumožnila jej konanie. 
 

Rôzne ďalšie udalosti roka 2021 
 

  Prehrali sme boj o poštu a od 1.5.2021 i napriek snahám ( nesúhlasné doporučené listy aj 

s návrhmi o bezplatnom nájme priestorov pre Slovenskú poštu, stretnutie s generálnym 

riaditeľom Slovenskej pošty, stretnutie s poslankyňou NR SR) v obci zrušili „kamennú poštu“.  

Doručovanie listových a balíkových zásielok, a tiež peňažných prostriedkov sa začalo 

uskutočňovať prostredníctvom doručovateľky. Znížil sa tým komfort poštových služieb najmä 

pre našich dôchodcov, ale aj pracujúcich, ktorí si po príchode domov z práce nachádzajú 

v schránkach už len „žltý lístok“ oznámenie o nedoručení zásielky. S týmto oznámením musia 

chodiť na poštu do Svitu vyzdvihnúť si zásielku, čo sú ďalšie komplikácie ktoré prinieslo 

rozhodnutie „niekoho“ od stola.  

  13. júna 2021 skončilo Asistované sčítanie obyvateľstva na Slovensku. V našej obci sa sčítalo 

90,45% obyvateľstva. Po prvýkrát sa uskutočnilo sčítanie elektronicky, tým ktorí nemali 

možnosť sčítať sa elektronicky, bolo umožnené sčítanie prostredníctvom asistenta na 

obecnom úrade. Výsledky zo sčítania budú mať dopad nielen na výšku finančných prostriedkov 

pre obce, ale aj na plánovanie rozvoja obcí a miest z pohľadu štátu. 

  16. júna 2021 bola odovzdaná v areáli Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Poprade cisternová automobilová striekačka IVECO CAS 15 s príslušenstvom bezplatne 

na dobu päť rokov pre náš dobrovoľný hasičský zbor. 

  19. novembra 2021 bol zapísaný vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

v prospech Obce Štôla k nehnuteľnostiam: rodinný dom súpisné číslo 106 (Boratkov dom) 

a hospodárska budova súpisné číslo 743. Naša obec disponuje  nehnuteľnosťou, ktorú získala 

od štátu s podmienkou zriadenia materskej školy. Bude však potrebné najprv vykúpiť pozemky 

pod nehnuteľnosťami, aby sa obec mohla uchádzať o prostriedky na rekonštrukciu objektu na 

stanovený účel. 
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KORONAVÍRUS 

Aj tento rok bol poznačený touto nákazou a hlavne opatreniami, ktoré boli prijaté na jej 

zamedzenie. Rozhodlo sa o celoplošnom testovaní obyvateľstva v dňoch od 23. – 24.1. 2021. 

Pre splnenie tejto povinnosti si musela aj naša obec zriadiť MOM-ku (mobilné  odberové 

miesto). Naše odberové miesto bolo vo vchode obecného úradu. Pri okne do knižnice sa 

uskutočňovala registrácia, vo vchodových dverách odbery a pri okne ku pošte sa vydávali 

potvrdenia o výsledkoch. 

Výsledky testovaní na COVID-19 v Obci Štôla v roku 2021 

23.01.2021:  Testovaní: 274; pozitívni: 2 
13.02.2021:  Testovaní: 220; pozitívni: 0 
20.02.2021:  Testovaní: 193; pozitívni: 1 
27.02.2021:  Testovaní: 210; pozitívni: 2 
06.03.2021:  Testovaní: 209; pozitívni: 0 
13.03.2021:  Testovaní: 193; pozitívni: 0 
20.03.2021:  Testovaní: 216; pozitívni: 0 
27.03.2021:  Testovaní: 212; pozitívni: 0 
03.04.2021:  Testovaní: 243; pozitívni: 0 
10.04.2021:  Testovaní: 241; pozitívni: 0 
17.04.2021:  Testovaní: 223; pozitívni: 0 
24.04.2021:  Testovaní: 205; pozitívni: 0 
01.05.2021:  Testovaní: 193, pozitívni: 0 
 

14.5.2021 bol ukončený núdzový stav, t. j. bol ukončený zákaz vychádzania od 5,00 hod do 

21,00 hod a tiež preukazovanie sa týždňovými testami pre výnimku z tohto zákazu. Stále však 

platí mimoriadny stav a aj nosenia respirátora v interiéri (obchody, úrady, banky, zamestnanie, 

školy apd..) a obmedzenia podľa farby okresu. 

  COVID AUTOMAT  zaraďoval okresy do jednotlivých farebných stupňov podľa počtu výskytov 

prípadov nákazy a  určoval ako sa správať pri určitých činnostiach. Okres Poprad sa prefarboval 

od čiernej (ešte 12.4.2021) bordovej (od 19.4.), cez ružovú (od 10.5.), oranžovú ( od 31.5.), žltú 

(od 14.6.) až po zelenú (od 5.7.). V zelenej farbe boli otvorené všetky prevádzky aj školy za 

dodržania protiepidemiologických podmienok. Vo vnútorných priestoroch sa museli nosiť 

rúška ak sa tam nachádzali aj iné osoby, obmedzená bola plocha priestoru na jednu osobu na 

15 m2.  

   Od 16.8.2021 vstúpil do platnosti nový COVID automat, ktorý schválila vláda 10.8.2021.  

Nový COVID automat mal päť farieb zaraďoval okresy podľa: počtu zaočkovaných v okrese,     

7-dňovej incidencie prípadov (počet prípadov za 7-dní na 100 000 obyvateľov), komplexné 

lokálne zhodnotenie epidemiologickej situácie RÚVZ.  

  Okres Poprad od 16.8.2021 bol v oranžovej farbe t. j. ostražitosť – znamenalo to limity 

v počtoch účastníkov na všetky hromadné podujatia a nosenie rúšok vo vnútorných 
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priestoroch (kultúra, šport, svadby, kary, krsty, fitnes, plavárne, reštaurácie, hotely, obchody 

– pre komplexne zaočkovaných bez limitov). Zmena od predchádzajúceho COVID automatu, 

že opatrenia platili iba v rámci okresu, nie celoplošne.  

   Od 13.9.2021 bol okres Poprad zaradený do červenej farby t. j.“ I. stupeň ohrozenia“, 

znamená pre hromadné podujatia prísnejšie limity a vo vnútorných priestoroch nosenie 

respirátorov. 

  Postupne sa situácia ku koncu roka zhoršovala od 25.10.2021 bol okres Poprad zaradený do 

„bordovej farby ( 2. stupeň ohrozenia), a od 1.11.2021 do čiernej farby t. j. do 3.stupňa 

ohrozenia. Nemocnica Poprad 8.11.2021 mala už obsadenú celú kapacitu kovid-lôžok. Chorých 

vozili do iných nemocníc.   

  Pre zhoršujúcu sa nákazovú  situáciu od 22.11.2021 boli prijaté prísne opatrenia pre okresy 

v bordovej a čiernej farbe pre nezaočkovaných. Týmto je povolené ísť iba do zamestnania 

(musel ich zamestnávateľ 2x do týždňa testovať na vlastné náklady) nákup v potravinách, 

lekárňach, všade inde mali zákaz vstupu. 

   Od 25.11.2021 bol vyhlásený na 90 dní núdzový stav, zákaz vychádzania od 5,00 hod do 1,00 

hod nasledujúceho dňa do odvolania, najneskôr do 9. decembra 2021.                                

 8. decembra bol uznesením vlády schválený návrh na predĺženie obmedzení od 10. decembra 

2021 do 10. januára 2022 s výnimkami ( bolo ich celkovo 34). 

 

       Od marca 2021 začala vakcinácia proti COVID-u, okolo ktorej sa narobilo zo začiatku veľa 

zmätkov, najmä s prihlasovaním sa cez elektronický portál NCZI ( Národné centrum 

zdravotníckych informácií ) a tiež aj nedostupnosťou určitých typov vakcín. Postupne sa 

rozbehlo očkovanie 1. dávkou, potom 2. dávkou a aj treťou dávkou - posilňujúcou. Očkovalo 

sa vo veľkokapacitných strediskách, v nemocniciach a neskôr aj u všeobecných lekároch. 

K 16.11.2021 bolo v našej obci 1. dávkou zaočkovaných 277 občanov, druhou dávkou 255 

a treťou dávkou 19. Plne zaočkovaných bolo 267 občanov, z toho  vo veku 50+  143. Vôbec 

nezaočkovaných občanov nad 50+ bolo v našej obci 65. Názory na očkovanie rozdelili 

Slovensko na dva tábory jedni boli za a druhí ho odmietali. 

V snahe pomôcť Nemocnici v Poprade dobrovoľníci z radov lekárov a záchranných zložiek 

zorganizovali mobilné očkovanie pod Tatrami formou výjazdov. Do našej obci prišiel 5-členný 

mobilný očkovací tím 8.12.2021 o 11,00 hod a očkovali jednodávkovou vakcínou JANSSEN na 

obecnom úrade bez registrácie vopred. Naši občania neprišli.  

  

Počasie  

Január  bol chladný, s častým snežením a  fujavicami. Ku koncu mesiaca sa vyjasnilo a hneď to 

stiahlo ortuť v teplomery na nočnú teplotu -15 C až -19 C. 

Vo februári pokračovalo chladné počasie so snežením, no boli aj náhle zmeny v počasí počas 

ktorých boli zrážky dažďové ( 6.2.- 8.2.). Inverzia ku koncu mesiaca priniesla teplé slnečné 

počasie – 25.2. denná teplota + 18 C.   
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V marci ochladenie od 9.3. ráno -14 C, cez deň 0 C. Ku koncu mesiaca nastalo oteplenie 30.3. 

dosiahla denná teplota + 10 C a 31.3. dokonca + 12 C s nočnými teplotami nad nulou. 

 

Apríl  – chladný zamračený, časté zrážky aj snehové ( 8.4.). Od 20 apríla oteplenie prinieslo 

denné teploty + 12 C nočné + 2 C a 30. apríla to bolo už denná teplota + 19 C a nočná + 6 C. 

Máj bol – chladný a daždivý (klimatológovia tvrdia že najchladnejší za posledných 40 rokov) 

dva dni teplo 10.5. a 11,5. cez deň +20 C a v noci +5.  Traja zamrznutí nepriniesli mráz, ale zas 

len dážď. 

V júni – bolo teplo a od 17.6. postupne veľmi teplo 24.6. + 29/+15. Teplé a dusné počasie 

prinášalo búrky 23.6. – padali krúpy. 

Júl – leto teplé až horúce, denné teploty +28 C až +30 C, nočné +15 C až +17 C, sprevádzané 

búrkami z tepla. 

August – pokračuje horúce leto +28 + 30 C, iba nočné teploty už postupne klesali na +15 C až 
+ 10.C. Od 17.8. ochladenie, studený front cez deň +19 C, v noci +8 C, od 23.8. aj dážď 
a zamračené až do konca mesiaca. 
 
September – od 2.9. ustálené slnečné počasie cez deň + 16 až +18 C, nočné teploty už jesenné 
od 0 C po +5 C. 15. septembra dokonca cez deň +24 C. Posledný deň mesiaca však cez deň už 
len +12 C. 

Október ešte teplý cez deň + 13 C v noci od polovice mesiaca už mínusové teploty od -1 C až 
po -6 C (25.10.). Posledný týždeň babie leto prinieslo slnečné počasie +16 C cez deň a v noci    
-2 C. 
 
November primerane chladný, v noci -5 C cez deň +6 C. Vďaka inverzii jasné, slnečné počasie 

v druhej a tretej dekáde, prerušované prechodom studených frontov, ktoré priniesli aj 

zamračené a upršané dni. V závere mesiaca ochladenie a  29.11. nasnežilo cca 2 cm snehu. 

December chladný po dlhšom čase aj biely. Snežilo 17,18,19, a 20.decembra dokonca bola 

fujavica. 25.12. a 26.12. napadlo cca 15 cm snehu. Vyjasnenie prinieslo 27.12 nočný mráz             

-  21 C cez deň -6 C a koncoročné oteplenie 30.12 prinieslo pre zmenu dážď a dennú teplotu 

+2 C, 31.12. až +4 C cez deň.  

Demografia   

K 1.1.2021 bolo prihlásených   511 občanov 

V priebehu roka 2021 sa narodili       7 detí 

K trvalému pobytu sa prihlásilo            9 občanov 

Z trvalého pobytu sa odhlásilo              6 občanov 

Zomreli            4 občania   

K 31.12.2021   bolo prihlásených     517 občanov. 
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Zomreli: 

Viera Valeková  

Ján Hadzuš    

Mgr. Zdenka Rákayová   

Paulína Ščuková   

 

Sobáše: 

Ľubomír Rusnák a Andrea Hudáková   

Ján Marušinec a Lenka Lešková   

Dávid Láska a Denisa Hajková   

Katka Kačová a Robo Krasňanský   

JUDr. Andrej Popovec a Barbora Jamnická   

 

Narodili sa: 

Melánia Fašková   

Félix Opremčák   

Martin Bajnok   

Alžbeta Kantorová   

Eliška Kokyová   

Timea Rusnáková   

Dominik Matušek   

 

Zapísala: Ing. Povalačová 

Koncept kroniky schválený na 18. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štôle dňa 14.06.2022. 

 

 


