
Kronika Obce Štôla za rok 2003 
 
 
Samospráva obce 
 
     Novozvolení poslanci  na svojom prvom zasadnutí schválili vytvorenie troch komisií pri obecnom 
zastupiteľstve a to: 
 

1. Komisia finančná a správy verejného majetku - predseda: MUDr. Bielik Ľudovít; členovia: 
Šoltýsová Jana, Krahulcová Oľga, Pastrnáková Viera, Rísik Ľubomír  
 

2. Komisia pre kultúru a šport - predseda: Fáberová Marcela; členovia: Geršičová Ľudmila, 
Valeková Viera, Jurčo Miroslav, Jurčo Pavel, Drienová Iveta, Jackovičová  Henrieta  

 
3. Komisia verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebná a územného plánovania – predseda:  

Ján Rusnák; členovia: Vladimír Valek, Ing. Belo Kačo, Vladimír Švarc, Vladimír Mierka  
 
     Obecné zastupiteľstvo sa schádzalo podľa prijatého harmonogramu mesačne. Vzhľadom na nižší 
počet poslancov nebola vytvorená Obecná rada. Jej kompetencie prebrali jednotlivé komisie. 
V prípade potreby sa  problémy riešili na zasadnutí predsedov komisií a starostu obce.  
 
     Rozpočet na rok 2003 bol schválený v príjmovej časti  a výdajovej časti vo výške 3 149 000 Sk. 
Skutočné plnenie rozpočtu v príjmovej časti – 3 745 000 Sk a vo výdajovej časti – 3 658 000 Sk. Na 
zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie Spoločného 
obecného úradu vo Svite, ktorý sa vytvoril spojením 9 obcí.  
 
     Ďalšou prenesenou kompetenciou so štátnej správy na obec je opatrovateľská služba. 
 
     Prioritným zámerom obce bol výkup pozemkov na nový cintorín, čo sa i podarilo a plocha na 
cintorín bola aj zameraná.   
      
     Pre propagáciu našej obce nielen v rámci cestovného ruchu bola vytvorená internetová stránka, 
ktorá je pravidelne aktualizovaná.  
 
     Vďaka grantovému programu neziskovej organizácie A-projekt  n.o. L Hrádok bol zrealizovaný 
projekt „Relexačno-náučný chodník, ktorý vedie od rekreačných chát nad obcou k lesným škôlkam 
a pokračuje lesným chodníkom k Jánošíkovým vodopádom, ďalej okolo rieky Poprad sa dostaneme za 
Jamy a stúpajúcim chodníkom na pole, okolo miestneho a vojenského cintorína až na miestnu 
komunikáciu v obci. Trasa relaxačno-náučného chodníka je  propagovaná na dvoch pútačoch a 
vyznačená modro-bielou farbou.  
 
     Na oprave víchricou poškodeného oplotenia obecného i vojenského cintorína sa podieľali hlavne 
pracovníci v rámci VPP ,  ktorí udržiavali i čistotu verejných priestranstiev, na uľahčenie týchto prác 
bola zakúpená kosačka.   
 
     Pre skvalitnenie práce na obecnom úrade bol zakúpený nový počítač s tlačiarňou a kopírovací stroj. 
Ďalej boli zakúpené cestné spomaľovače, ktoré však boli dodané až v jeseni a tak budú osadné na jar.  



     Rekonštrukcia verejného osvetlenia si vyžiadala čiastku 123 tis. Sk, mohla sa uskutočniť vďaka 
dotácii zo štátneho rozpočtu vo výške 55.000 Sk. Aj na úpravu vojnových hrobov bola poskytnutá 
dotácia zo štátneho rozpočtu v celkovej čiastke 40 000 Sk. 
 
     Prenesenie kompetencií zo štátu na obec si vyžiadalo vytvorenie nového administratívneho miesta 
s 0,5 úväzkom. Na uvedené miesto bola 1.3.2003 prijatá p. Viera Valeková, ktorá bude  viesť i kroniku.  
 
 
Štátna správa 
 
     V dňoch  16. a 17. mája sa uskutočnilo referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. 
Referendum bolo platné nielen u nás, ale aj v rámci celej republiky. Občania svojimi hlasmi vyjadrili 
svoj súhlas so vstupom Slovenska do EÚ.  
  
 
Podnikateľské aktivity 
 
     Na prízemí svojho  rodinného domu otvorila p. Viera Bachoríková  obchod s textilom a iným 
doplnkovým tovarom TEXTIL-MIX. 
 
     Chatová osada Tatranský Permon bola predajom rozdelená na niekoľko častí. Noví majitelia začali 
s rekonštrukciou zakúpených chát, ktoré chcú v značnej miere využívať na podnikateľské účely. 
Liečebný ústav, ktorý bol v rámci nerentabilnosti zatvorený od jesene 1998, bol odpredaný novému 
majiteľovi. Schátralé budovy si však vyžiadajú nemalé investície.   
 
 
Výstavba v obci 
 
     Majitelia bývalého „Pohostinstva“ pokračovali v započatej rozsiahlej rekonštrukcii tejto budovy. 
 
 
Školstvo 
 
     Materskú školu navštevovalo 20 detí. V priebehu roka došlo k personálnym zmenám. Za riaditeľku 
MŠ bola menovaná p. Habiňáková Vladislava, ktorá dochádza zo Svitu. Po odchode p. Bučkovej sa 
riaditeľkou ŠJ na základe konkurzu stala p. Valeková Viera s úväzkom 0,5. Od septembra  bolo 
obsadené aj voľné miesto, ktoré zostalo po odchode p. Godiškovej do dôchodku. Novou učiteľkou je 
p. Krajčovičová  Alena. Veľká  pozornosť so strany starostu bola venovaná  hlavne obnove zariadenia  
školskej kuchyne. Bol  zavedený plyn a zakúpená nová plynová pec s multifunkčnou rúrou, ďalej bola 
kuchyňa vybavená novým ručným mixérom, panvicou, regálmi, hrncami a ďalším drobným 
inventárom. V rámci údržby boli utesnené všetky okná a vymenili sa tri vodovodné batérie. Budova 
MŠ je už  schátraná a žiadala by si rozsiahlu rekonštrukciu, no problémom sú finančné prostriedky. 
 
 
Kultúra a šport 
 

     Členovia komisie kultúry a športu zorganizovali vo februári pre deti „Karneval na ľade“. Za pekného 
zimného počasia sa deti vyšantili nielen na ľade, ale i v podvečer  na diskotéke. 
 



     Ďalšou nezabudnuteľnou akciou pre deti  bol  7. jún, kedy  si deti zmerali sily v rôznych súťažiach, 
zajazdili si na koni a nezabudnuteľným zážitkom bola i ukážka záchrannej akcie  s vrtuľníkom. 
 
     Druhá nedeľa v máji patrí matkám, ktoré sa stretli na slávnostnom posedení na OcÚ, kde sa im 
prihovoril starosta obce a kultúrnym programom prispeli deti z MŠ.   
 
     Prvé dva týždne v júli už tradične patrili anglickému táboru pre deti od 3 do 14 rokov, ktorý 
organizuje Bratská Jednota Baptistov v spolupráci s obecným úradom. Hlavnými sponzormi sú Joe 
Ann Shelton a Joys De Ridder z USA. Na tento tábor sa deti veľmi tešia. Zdokonaľujú sa nielen 
v angličtine ale i zručnosti a športe.  
 
     Počas letnej sezóny zorganizoval výstavu obrazov  spojenú s predajom z vlastnej tvorby  Miroslav 
Jurčo.   
 
     V auguste zorganizoval p. Ján Jurčo výstavu Štôla v 20. storočí. Táto výstava sa stretla s veľkým 
záujmom nielen  u obyvateľov našej obce, ale i u hostí.  
 
     Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ zorganizovala kultúrna komisia posedenie s dôchodcami. 
Po príhovore starostu a programu deti z MŠ  bolo dôchodcom podané občerstvenie, k tancu ich 
inšpirovali tanečníci Jozef Petričko  s partnerkou  ukážkou rôznych spoločenských tancov a dievčatá 
z obce si pripravili pre starých rodičov moderné tance. No najväčšou inšpiráciou bola hra na 
harmonike, ktorú predviedol Miroslav Jurčo.  
 
     Ani tento rok nezabudol Mikuláš na deti a pri rozsvietenom stromčeku im rozdal sladké balíčky. 
 
     Nezabúda sa ani na starých občanov, ktorých pri príležitosti okrúhlych narodenín osobne navštívil 
starosta obce a členovia kultúrnej komisie s kyticou a malým darčekom. Najstarším občanom obce je 
Ján Kuzmik -  94 rokov.  
 
     Miestny rezbár p. Veteška  vyhotovil z dreva erb Štôly, ktorý je umiestnený v kancelárii obecného 
úradu.  
 
     Dobré snehové podmienky umožnili uskutočniť ďalší ročník Štôlskej lyže. Za krásneho slnečného 
počasia si na dobre upravených bežeckých tratiach zmeralo svoje sily 24  účastníkov. 
 
 
     Knižný fond v miestnej knižnici bol obohatený o 41 kníh v celkovej hodnote 5000 Sk, dve knihy  
s náboženskou tematikou sme dostali  darom. V uplynulom roku navštevovalo knižnicu 71 čitateľov. 
Veľkým lákadlom hlavne pre deti je počítač, na ktorom si môžu zahrať rôzne hry.  
 
 
Urbariát 
 
     Na valnom zhromaždení v marci prebehli voľby do predstavenstva. Za predsedu bol opätovne 
zvolený Ján Rusnák (Veľký) s.č. 69, podpredsedom sa stal Pavel Kuzmík  s.č. 56, pokladníkom Pavol 
Pastrnák z bytovky, pomocným strážcom bol zvolený Ján Hudák, ďalším členom výboru sa stal Ján 
Rusnák s.č. 19. Do revíznej komisie boli zvolený: Vladimír Pastrnák s.č. 125  a Vladimír Švarc  s.č. 75. 
 
     V tomto roku sa pokračovalo v ťažení kalamitného dreva z minulého roka. Pre rozsiahlu kalamitu aj 
v susedných urbároch a štátnom lese nastal prebytok drevnej hmoty a vznikli problémy s jej 



odpredajom, v dôsledku čoho nebolo ešte vyťažené kalamitné drevo v lokalite za Jamamy a Za skalím. 
Avšak s ubiehajúcim časom stráca drevo na kvalite a tým na hodnote.   Celkom sa vyťažilo 1 686 m3 
drevnej hmoty. Pálenie haluziny a úpravu terénu po ťažbe zabezpečovali urbarialisti hlavne 
z vlastných radov formou brigád. Pri obnove lesa bolo vysadených 2 500 stromčekov, z ktorých pre 
veľké sucho sa neujalo ani 50 %. Letné horúčavy spôsobili aj rozšírenie kôrovca, ktorý spôsobuje 
vysýchanie stromov. Členovia urbariátu pokračovali vo vytyčovaní hraníc v poraste za Skalím (na 
Mikulášske).  
 
     Časť lesa v rozlohe cca 1 ha neprávom odpredala a.s. Permon súkromným vlastníkom aj napriek 
tomu, že o navrátenie tohto územia sme požiadali v rámci reštitučného zákona. Tento nezákonný 
postup vyšetrovala i polícia odbor pre korupciu a bola podaná žaloba na súd.  
 
 
Hasiči 
 
     Rady hasičov sa v tomto roku rozrástli o dorastencov, čo umožnilo vytvoriť dve súťažné družstvá. 
Ich húževnatá príprava priniesla ovocie vo forme 4. a 7. miesta v Okresnej lige. Svoju pripravenosť 
predviedli i pri dvoch zásahoch pri požiari lesa v Štôlskom a Batizovskom chotári. V spolupráci 
s obecným úradom  pripravili ďalší ročník súťaže o Pohár starostu obce Štôla. Na to, aby sa mohli 
zúčastňovať súťaží sú potrebné nemalé finančné prostriedky. Hasiči nečakajú len pomoc obecného 
úradu a sponzorov, ale samy sa aktívne snažia získať financie či už brigádami v lesoch Urbárskeho 
spoločenstva alebo zberom železného šrotu. Finančným prínosom je členstvo v Občianskom združení 
dobrovoľných hasičských zborov, ktoré umožňuje príspevok formou 2 % odpočtu z daní. Novým 
preventivárom sa stal Vladimír Pastrnák s.č. 72, ktorý bol na túto funkciu patrične vyškolený 
a úspešnou skúškou získal osvedčenie na vykonávanie tejto pre prevenciu pred požiarmi dôležitej 
funkcie. 
 
 
Počasie  
 

     Rok sa začal pravým zimným počasím. Oteplenie prišlo koncom februára a pani zima sa už 
nespamätala. Nezvyčajne horúci a suchý máj neurobil radosť poľnohospodárom ani hubárom. I leto 
bolo pomerne suché. Teplá jeseň ignorovala kalendár a ustúpila zime až v decembri. Prvý sneh nám 
doniesol Mikuláš. Vianoce boli biele. 
 
 
Demografia 
 

Stav obyvateľov k 1.1.2003  540 
Narodení        2 
Prihlásení        7 
Odhlásení              5 
Zomrelí        9 
Počet obyvateľov k 31.12.2003 535 
 
Zapísala: Valeková Viera 


