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Samospráva obce 
 
    Obecné zastupiteľstvo sa schádzalo podľa prijatého harmonogramu raz za mesiac okrem letných 
prázdnin. Rozpočet na rok 2004 bol schválený v príjmovej časti vo výške 3 853 000 Sk a vo výdajovej 
časti 3 734 000 Sk. Skutočné  príjmy  boli 3 798 000 Sk a výdaje 3 662 000 Sk.  
 
     Na svojich zasadaniach sa obecné zastupiteľstvo okrem plnenia plánu a rozpočtu na rok 2004 
zaoberalo problémami, ktoré prináša život v obci. Na niekoľkých zasadaniach riešili výstavbu Domu 
nádeje, ktorú predložil p. Andrej Popovec. Nakoniec tento problém vyriešila anketa, v ktorej  
obyvatelia obce  väčšinou hlasov vyjadrili svoj nesúhlas s realizáciou tohto projektu. V návrhu 
výstavby boli dve kaplnky, ubytovňa pre hostí a rehoľné sestry, ktoré by poskytovali i sociálne služby. 
Výstavba tohto projektu bola navrhnutá  lokalite  nazvanej Kláštorisko.  
 
     Ďalším závažným problémom, ktoré muselo riešiť OZ bol návrh ministerstva práce sociálnych vecí a 
rodiny  na zriadenie Azylového domu pre mladistvých utečencov v priestoroch bývalého Liečebného 
ústavu v Štôle. OZ nesúhlasilo so zriadením tohto zariadenia v našej obci. Tento nesúhlas bol 
pretriasaný v novinách i v televízii, ale nakoniec kompetentní uznali argumenty starostu a OZ, že 
takéto zariadenie sa do obce, ktorá žije hlavne z cestovného ruchu nehodí.  
 
    Novelizácie zákonov, ale i nové zákony si vyžiadali aj vypracovanie a schválenie nových 
Všeobecných záväzných nariadení obce. V tomto roku  bolo schválených  5 VZN a to:  

- o propagácii volebnej kampane do Európskeho parlamentu 
- o určení spoločného školského obvodu 
- o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
- o určení náležitostí miestnych poplatkov 
- o miestnych daniach  

 
     Poslankyňa Marcela Fáberová sa 1.10.2004 vzdala funkcie poslanca a predsedu komisie kultúry a 
športu z rodinných dôvodov.  Ako ďalší kandidát, ktorý nebol zvolený za poslanca a v rámci poradia 
podľa počtu získaných platných hlasov v komunálnych voľbách nasledovala p. Javoreková Zuzana  
a Mierka Vladimír s rovnakým počtom – 118 hlasov. Pani Javoreková funkciu poslanca neprijala, za 
poslanca OZ nastúpil p. Mierka Vladimír, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub. Za predsedu komisie 
kultúry a športu bola zvolená poslankyňa p. Grešičová Ľudmila. 
 
     Od 1. októbra 2004 sa vzdala funkcie i kontrolórka obce p. Villímová Slávka. V zmysle nového 
zákona č. 369/2004 o obecnom zriadení kontrolór obce nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť a p. 
Villímová má živnosť, ktorú nechce zrušiť.  Z uvedeného dôvodu obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľby  
nového hlavného kontrolóra na 26. novembra 2004. Nikto sa však na túto funkciu do konca roku 
neprihlásil.   
 
     Starosta obce uzatvoril zmluvu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade na aktivačnú 
činnosť nezamestnaných v našej obci. V rámci tohto aktivačného programu bolo zabezpečené  
udržiavanie čistoty v obci, kosenie verejných priestranstiev  a cintorínov. Zo štátneho rozpočtu obec 
dostala finančné prostriedky vo výške 42 000 Sk na zakúpenie náradia a ochranných prostriedkov na 
túto činnosť. 



     Na udržiavanie vojenského cintorína obec dostala zo štátneho rozpočtu 40 000 Sk, za ktoré boli  na 
cintoríne vysadené ozdobné kríky a stromčeky a zabezpečovalo sa kosenie trávy a udržiavanie 
vojnových hrobov.  
 
     Vstup Slovenska do Európskej únie dňa 1. mája 2004 priniesol zrušenie poplatku za alkohol 
a tabakové výrobky,  čím sa znížil príjem do rozpočtu obce cca o 80 000 Sk a od 1.7.2005  bol zrušený 
poplatok za reklamu, čím sa znížil príjem o ďalších 18 000 Sk. 
 
      Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci boli na jar namontované cestné spomaľovače a to pri 
evanjelickom kostole a požiarnej zbrojnici.    
 
      Vo výberovom konaní na oplotenie nového cintorína bol najúspešnejší súkromný podnikateľ M. 
Bachorík. Celkové náklady na oplotenie  cintorína činil 214 000  Sk. Brána a vstupná časť cintorína je 
z kovaných dielcov zapustených v kamennom múriku. Ostatná časť ja oplotená samonapínacím 
pletivom. Uvedený podnikateľ previedol i výmenu kovových mostových zábradlí za drevené. 
Rekonštrukcia troch  mostových zábradlí si vyžiadala celkové náklady  vo výške 70 000 Sk, značne však 
prispela k skrášleniu  našej obce. 
 
     Pre ďalší rozvoj obce bola spracovaná štúdia zástavby rodinných domov v lokalite pod bývalou 
predajňou potravín a oproti penziónu Domino. K tejto štúdii však obyvatelia obce ani majitelia 
pozemkov nezaujali žiadne stanovisko. 
 
     V októbri bolo zavedené verejné osvetlenie ulice k cintorínu. Náklady činili 91 000 Sk. 
 
     V tomto roku boli odpredané  obecné pozemky p. Marcele Fáberovej na prístup cesty k jej 
stavebnému pozemku a p. Jánovi Rusnákovi s.č. 69 za jeho domom. Celkový príjem do pokladne obce 
z tohto predaja bol 58 000 Sk. 
 
     Obec vykúpila od majiteľov  pozemky na miestnu komunikáciu k rodinným domom na Úložisku po 
100 Sk/ m2. Celkové náklady činili 54 000 Sk. 
 
      Bola skolaudovaná spoločenská miestnosť na prízemí obecného úradu.  Stavebné úpravy si 
vyžiadali 11 000 Sk. 
 
     Propagácia obce bola spracovaná i  na videokazete a CD.  
 
 
Štátna správa 
 
     Tento rok bol bohatý na voľby.   
 
     Dňa 3.4.2004 sa konalo referendum o vypísanie  predčasných volieb do SNR. Na referende  sa 
zúčastnilo 37,83 % oprávnených voličov našej obce. Pre nízku účasť voličov  na Slovensku bolo 
referendum vyhlásené za neplatné. 
 
    V dňoch 3. a 17. apríla  sme v dvoch kolách volili nového prezidenta. Z 12 kandidátov vyšiel víťazne 
Ivan Gašparovič Doc., JUDr., CSc.. Prvého kola volieb sa zúčastnilo 63,83 % a druhého kola 51,8 % 
oprávnených voličov obce. 
 



     Voľbám poslancov do Európskeho parlamentu už obyvatelia našej obce venovali menšiu 
pozornosť. Voľby sa konali v nedeľu 13. júna 2004 a zúčastnilo sa ich 22,51 % oprávnených voličov. 
 
 
Podnikateľské aktivity 
 
     Súkromný podnikateľ Vladimír Valek presťahoval jedinú predajňu potravín v obci do svojho 
zrekonštruovaného rodinného domu. Predajňu  TEXTIL-MIX jej majiteľka Viera Bachoríková ku koncu 
roka zatvorila pre nerantabilnosť.  
 
 

Výstavba v obci 
 

- skolaudovaný  1 rodinný  dom  - Miroslav Zámečník 
- skolaudovaná chata – Tibor Hromádka 
- v lete započal s  výstavbou rodinného domu   Ján Rusnák s.č. 99 
- skolaudovaný byt – Jana Petrásová 

 
 

Školstvo 
 

     Materskú školu navštevovalo 19 detí. Z dôvodu krátenia finančnej dotácie zo štátneho rozpočtu 
bolo k 31.7.2004 zrušené pracovné miesto údržbára. Údržba areálu (kosenie trávy a odhadzovanie 
snehu) bola zabezpečovaná v rámci aktivačného programu nezamestnaných. 
 
 
Kultúra a šport 
 

     Kultúrne dianie v obci má už svoj rytmus. Nezabúda sa na starších občanov a pri príležitosti 
okrúhleho životného jubilea ich osobne navštívi starosta obce a člen kultúrnej komisie. V tomto roku 
tak navštívili 6 jubilantov. Najstaršími občanmi sú manželia Ján Kuzmík (95 rokov) a Zuzana rod. 
Hudáková (88 rokov) s.č 25. Všetci dôchodcovia boli pozvaní na posedenie s občerstvením a ľudovou 
hudbou „Lajblik“ z Batizoviec. Škoda, že túto možnosť využilo len 26 dôchodcov.  
 
     Matkám k ich sviatku sa prihovoril cez miestny rozhlas starosta obce. 
 
     Aj v tomto roku bolo na pozemku pri obecnom úrade postavené klzisko, ktoré sa teší veľkej obľube 
hlavne u detí.  
 
     Členovia komisie kultúry a športu už tradične zorganizovali  vo februári pre deti karneval, v júni 
oslavu dňa detí a nezabudli ani na Mikuláša.  
 
     V druhý júlový týždeň sa uskutočnil už 5. ročník anglického kresťanského tábora. Program tábora 
bol obohatený o spoločné stretnutie s rodinami táborníkov pri opekaní špekáčikov. Tábor sa skončil 
záverečným vystúpením všetkých táborníkov na obecnom úrade, kde predviedli, čo sa počas tábora 
naučili. 
 
     Pre nepriaznivé snehové podmienky bol o dva týždne  posunutý  7. ročník lyžiarsko-turistického 
pochodu Štôlska lyža. Aj napriek kvalitným tratiam a krásnemu prostrediu, ktorým trate vedú  sa 
preteku zúčastnilo len 18 lyžiarov  z blízkeho okolia.   



 
Urbariát 
 

     Činnosť urbárskeho spoločenstva bola v roku 2004 zameraná hlavne na  ťažbu kalamitného 
dreva, čistenie lesa od zbytkov po ťažbe, výsadbu a ochranu sadeníc. Celkom bolo vysadených 7600 
ks stromčekov. Všetky práce sa vykonávali vo vlastnej réžii členmi urbariátu. Keď sa už členom  
urbariátu podarilo takmer zvládnuť kalamitu z roku 2002, prišiel  19. november a víchrica, ktorá sa 
prehnali naším katastrom zničila takmer celý les. Z cca 85 ha  zostala stáť len časť okrajových 
zmladených porastov. Do konca roku sa podarilo  vyčistiť les nad liečebným ústavom  a započať ťažbu   
v lokalite Zaskalim a Kamení. Odstraňovanie následkov novembrovej kalamity bude trvať dlho. 
Prihlásili sa ľudia, ktorí chcú pomáhať  brigádnicky, ale spoločenstvo dostalo i finančný dar vo výške   
1 500 Sk od p. Jindřicha Lokaja z Brna.  
 
 
Hasiči 
 

     Prvé družstvo mužov  svojím 3. miestom v okresnej lige dokázalo, že stále patrí k špičke. Tento 
výsledok dosiahli aj napriek tomu, že ich rady boli oslabené odchodom niekoľkých členov na základnú 
vojenskú službu, do škôl i za prácou.  Na dosiahnutie dobrých výsledkov  je potrebná i dobrá technika, 
ktorá si vyžaduje neustálu  údržbu  a nemalé finančné prostriedky, ktoré si členovia hasičského zboru 
snažia zabezpečiť cestou brigád a zberom kovového šrotu. V tomto roku zorganizovali už 5. ročník 
súťaže o Pohár starostu obce, kde prvé družstvo mužov obsadilo 3. miesto. Družstvu sa viac darilo na 
nočnej súťaži o Pohár primátora Mesta Poprad, kde obsadili 1. miesto. Pod vedením preventivára p. 
Vladimíra Pastrnáka sa prevádzali preventívne prehliadky.   
 
 
Počasie 
 
     Nový rok sa začal ako sa patrí – snežením a ochladením. Dňa 22. januára teplomer klesol na – 20 

C. Začiatkom februára prišlo oteplenie a sneh rýchlo mizol. O týždeň sa však opäť ochladilo 

a napadol sneh. Zima  trvá aj začiatkom marca , kedy  teploty  klesli na – 15 C. 
 
     Aj máj je studený a daždivý a 24. mája ráno snežilo. Leto bolo  horúce  a suché. Jeseň prišla presne 
podľa kalendára a  ešte 21. septembra bolo krásne slnečné počasie, bez mráčika, Tatry ako na dosah 
a 22. septembra sa ochladilo prišli prehánky, ktoré v Tatrách už boli  snehové.   
 
      V piatok 19. novembra sa cez náš chotár prehnala víchrica, ktorá dosahovala rýchlosť 100 km/h 
a v nárazoch až 150 km/h a na dlhé roky  zmenila okolie Štôly. Padali stromy, elektrické vedenie, 
strechy. Sobotňajšie ráno odkrylo smutnú spúšť. Cesta zo Štôly na Vyšné Hágy je zavalená 
a sprejazdnená je až 1. decembra. Les už neexistuje, je tu len kopa polámaných a vyvrátených 
stromov. Odstraňovanie následkov  víchrice potrvá roky a obnova lesa desaťročia.  Našťastie v našej 
obci spôsobila víchrica len menšie škody na majetku občanov a nevyžiadala si ľudské životy.  
 
     Príroda akoby nám chcela  v tomto roku spočítať všetko, čím sme sa na nej dopustili. V utorok 30. 
novembra postihlo nielen našu obec ale i celú  Popradskú kotlinu zemetrasenie. Nebolo silné 
a nenarobilo žiadne škody, ale vystrašilo nás.    
 
 



Demografia 
 
Počet obyvateľov k 1.1.2004                 535 
Narodení           6 
Prihlásení                                                    11 
Odhlásení                                                      8  
Zomrelí                                                          5 
Počet obyvateľov k 31.12.2004            539  
 
 
 
Zapísala: Viera Valeková 


