
Kronika Obce Štôla za rok 2007 
 

Úvod 
 
     Rok  2007 bol prvým rokom činnosti nového obecného zastupiteľstva a niesol sa i v duchu 
finišovania prác na územnom pláne, ktorý bol  záverom roka dokončený a na verejnom zasadnutí dňa 
21.12.2007 jednohlasne schválený.   
 
Samospráva obce 
      
     Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí dňa 30. 1. 2007  vytvorilo  štyri komisie:  
 

1. Komisia pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebnú a pre spracovanie 
územného plánu. Za predsedu bol zvolený p. Vladimír Mierka, ktorý je i zástupcom starostu, 
členovia komisie: Bachorík Radovan, Hajko Martin, Kuzmik Ján, Láska Emil, Pastrnák Peter, 
Scholtz Rudolf, Zámečník Miroslav.  
 

2. Komisia finančná a správy obecného majetku. Za predseda bol zvolený Scholtz Rudolf, 
členovia komisie: Pastrnák Peter, Pastrnák Róbert, Kuzmik Ján. 

 
3. Komisia pre kultúru a šport. Za predsedu bol zvolený Bachorík Radovan, členovia komisie: 

Hajko Martin, Kuzmík Ján, Mierka Vladimír, Láska Emill, Pastrnák Peter, Scholtz Rudolf, 
Mičunda Marek.  

 
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie. Za predsedu bol zvolený Pastrnák 

Peter, členovia komisie: Scholtz Rudolf, Hajko Martin.  
 
     V priebehu roka sa OZ zišlo 8–krát na verejných zasadaniach, kde sa zaoberali plnením  rozpočtu 
na rok 2007, ktorý bol v priebehu roka niekoľkokrát upravovaný podľa  aktuálnych  potrieb. Celkové 
príjmy činili 4 mil. 867 tis. Sk, celkové výdavky činili 4 mil. 616 tis. Sk. Prebytok hospodárenia vo výške 
251 tis. Sk je zdrojom tvorby rezervného fondu. Hlavným  zdrojom  príjmu  bol  výnos  dane  z príjmov   
tzv.  podielové  dane – 3 mil. 345 tis. Sk čo je o 704 tis. Sk viac ako za minulý rok. Ďalším zdrojom 
príjmu je daň z nehnuteľnosti – 426 tis. Sk, čo je o 90 tis. Sk viac ako za rok 2006 ( tento vyšší príjem 
bol  z dôvodu  zvýšenia  dane  za  rekreačné chaty o 100%)  a daň  z ubytovania  – 67 tis. Sk, čo je o 7 
tis. Sk viac oproti minulému roku. Čo sa týka väčších výdavkov  okrem bežných  na správu obce to 
bola kúpa osobného motorového vozidla Škoda Fabia vo výške 388 tis. Sk a nemalé finančné 
prostriedky   214 tis. Sk boli použité na údržbu ciest v obci – vyspravovanie jám hlavne na ceste nad 
Slovenkou, ale i v celej obci.  
 
     Pre plnenie úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy bolo potrebné prijať dva  Všeobecne záväzné 
nariadenia obce: 
 

1. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné dopady 
(z dôvodu zvýšenia poplatku na rok 2008) 

2. Vyhlásenie záväznej časti „Územného plánu Obce Štôla“ 
 
     Na údržbu hrobov na vojenskom cintoríne bola zo strany štátu poskytnutá dotácia vo výške 63 635 
Sk. Pridelené finančné prostriedky boli použité na vyspravenie hrobových miest, navozenie zeminy, 
vyrovnanie terénu a zatrávnenie. Tieto práce boli prevedené dodávateľským spôsobom.  



     Je na škodu veci, že takto pridelené finančné prostriedky sú účelovo viazané a nemôžu s použiť na 
opravu pamätníka, zakúpenie stromov alebo okrasných kríkov, ale len na údržbu hrobov. 
 
     V čase od 26.11. do 7.12. 2007 bola prevedená inventarizácia celého majetku obce. Deväťčlenná 
inventarizačná komisia nezistila schodok. Majetok obce má hodnotu 10 mil. 188 tis. 372 Sk. 
 
     Lyžiarsky vlek, ktorý už niekoľko rokov neplnil svoju úlohu a chátral,  sa OZ rozhodlo predať. Predaj 
sa uskutočnil formou výberového konania. Najlepšiu ponuku 201.000  Sk predložil p. Rastislav Bartko 
– SKI TATRANS z Važca, ktorý požiadal, aby sa predaj uskutočnil až po zimnej sezóne. OZ vyhovelo 
jeho žiadosti. 
 
     OZ odsúhlasilo odpredaj 100 m2 obecného pozemku manželom Miroslavovi a Miriam 
Zámečníkovým  a 57 m2 Vladimírovi Mierkovi v cene 300/m2. 
 
     Od 1.12.2007 sa vzdal funkcie kontrolóra Ing. Bohuslav Pisár v zmysle platných predpisov bez 
uvedenia dôvodu. Do konca roku už nebola vyhlásená voľba nového kontrolóra. 
      
 
Štátna správa 
 
     Z dôvodu potreby znížiť veľký počet existujúcich spoluvlastníckych podielov k jednému pozemku 
započal Obvodný pozemkový úrad v Poprade s prípravou scelenia – komasáciou pozemkov 
v extraviláne katastrálneho územia  Štôla. Po schválení a ukončení projektu nadobudnú účastníci 
konania vlastníctvo k novým pozemkom, ktoré budú zapísané do listov vlastníctva na katastri.  
 
 
Podnikateľské aktivity 
 
      Penzión Slovenka, ktorý dal postaviť v roku 1935 pražský podnikateľ Bedřich Pavlát  a počas 72 
rokov zmenil niekoľkých  majiteľov, dala firma KIMCHASKI  DEVELOPMENT, s.r.o  z Veľkej Británie – 
posledný majiteľ -  v jeseni zbúrať. Na jej mieste vyrastú moderné apartmánové domy.  
 
     Štôla Real s.r.o, predala bytový dom „Dukla“  spoločnosti AVALANCHE  HOTEL, ktorá započala 
s rekonštrukciou tejto budovy.   
 
     Dobudovanie týchto projektov  snáď priláka do našej obce návštevníkov, ktorí sa tu budú radi 
vracať tak ako niekedy známy etnograf, fotograf a filmár prof. Karol Plicka, ktorý letné prázdniny 
trávieval v „Amerikankinom“ dome (dnes s.č.12) alebo prof. Vydra, ktorému Štôla tak učarovala, že si 
tu kúpil pozemok a v roku 1929 si na ňom dal postaviť drevený zrubový dom v goralskom štýle  
poľským tesárskym majstrom Potocznym podľa projektu známeho slovenského architekta Dušana 
Jurkoviča.  
 
 
Výstavba v obci 
 
    V tomto roku skolaudoval nový rodinný dom p.  Tibor Hromádka, ktorý sa prisťahoval s rodinou so 
Spišskej Novej Vsi.  
 
     Odpredajom pozemkov na výstavbu diaľnice Važec – Janovce, ale aj dreva po veternej kalamite si 
mnohý obyvatelia finančne pomohli. Peniaze neuložili do štrinflí, ale investovali ich do rekonštrukcií 



domov – výmeny okien, opravy fasády, výmeny strešnej krytiny, čím v nemalej miere prispeli 
k skrášleniu našej obce. 
 
 
Školstvo 
 
     Jednotriednu materskú školu v školskom roku 2006/2007 navštevovalo 18 detí. V septembri po 
odchode  prváčikov do školy a nástupe  nových škôlkárov  sa stav znížil na 14 detí (z toho 2 rómovia). 
Priemerná dochádzka je 9 detí. Aj s týmto nízkym počtom  pani učiteľky na záver fašiangov 
zorganizovali  karneval, kde sa deti zabavili  spolu s rodičmi.  Básničky a pesničky si deti pripravili   pre 
Mikuláša, ktorý im pri vianočnom stromčeku odovzdal balíčky. Činnosť materskej školy a školskej 
jedálne zabezpečoval  stály 5-členný kolektív pracovníčok. 
 
   
Kultúra a šport 
 
    Novozvolená kultúrna komisia sa na začiatku roka nestihla zhostiť svojej úlohy a tak  v tomto roku 
sa deti  z našej obce museli zaobísť bez  tradičného fašiangového karnevalu na ľade. V rámci osláv 
Medzinárodného dňa detí ich pozvali na vystúpenie českého cirkusu Aleš  vo Svite. Túto možnosť 
využilo 35 detí.  
 
     V dňoch 9. –13. júla 2007 sa v našej obci uskutočnil už tradičný denný anglický tábor pre deti  od 2. 
ročníka až do ukončenia 9. ročníka základnej školy, ktorý zorganizovala Grace Bible Church of 
Marshall z Virginie v USA v spolupráci s Bratskou jednotou baptistov Štôla-Mengusovce, Evanjelickou 
cirkou a.v. dcérocirkev  Štôla a Obcou Štôla. Poplatok za dieťa bol 300 Sk.  Náplňou tábora bolo 
vyučovanie anglického jazyka, biblické lekcie, piesne, súťaže, športové aktivity, bábkoherectvo, 
zvonkohra a ručné práce. Tento program zabezpečovalo 12 amerických a 20 slovenských ochotníkov. 
Tábora sa zúčastnilo 70 detí. Účasť svedčí o každoročne rastúcom záujme. 
   
    Slnečné letné dni, ako po minulé roky,  využil i amatérsky maliar Miroslav Jurčo a vo dvore svojho 
domu s.č.136 vystavoval svoje obrazy, ktoré i predáva.    
 
     Začiatok decembra už tradične patrí návšteve Mikuláša s čertom. Ani tento rok nesklamali  
a priniesli deťom sladké balíčky, ktoré im rozdali pri rozsvietenom vianočnom stromčeku pred 
obecným úradom.  Na neľahkú úlohu Mikuláša sa dal nahovoriť Ján Marušinec  a čerta už tradične 
robí Rasťo Zbell. Svojich úloh sa zhostili dobre a deti s rešpektom recitovali a spievali, dokonca i tí 
najstarší. Kultúrna komisia pohostila deti čajom a rodičov vareným vínom.  
 
     Pre nedostatok snehu sa neuskutočnil lyžiarsky pochod Štôlska lyža. 
 
     Krásnych 98 rokov sa dožil p. Ján Kuzmik, jeho manželka Zuzana rod. Hudáková  oslávila 91. 
narodeniny. I keď zdravie im už veľmi neslúži, dobrá nálada ich neopúšťa, ale vedia dcéru Helenu, 
ktorá sa o nich stará i posekýrovať. Nezabudli sme ani na p. Zuzanu Jackovičovú, ktorej starosta 
osobne zablahoželal k  85. narodeninám.  
      
     Knižnicu navštevovalo  60 čitateľov, ktorí si požičali  1 129 kníh. Možnosť vypožičania kníh 
využívajú   hlavne školopovinné deti a dôchodkyne. Stredná generácia už informácie zbiera na 
internete. V tomto roku  pridelené finančné prostriedky  17 000  Sk   boli  využité   na   nákup   nového  
počítača. Dve náučné knihy  pre  deti  a  2  beletrie  boli  zakúpené  vďaka  sponzorskému  príspevku  
p. Vargu vo výške 1 000 Sk.  



 
Cirkevný život 
 
     Deti sa i tento rok  stretávali v Klube dobrej zvesti, besiedke Bratskej jednoty baptistov, besiedke 
Evanjelickej cirkvi a.v. a nacvičili vianočný program, s ktorým pred Vianocami vystúpili na obecnom 
úrade spolu so zvonkohrou, ktorej výučbe sa venuje p. Ester Handzušová z BJB.     
      
 
Urbariát 
 

     Činnosť urbárskeho spoločenstva s v tomto roku zamerala hlavne na  obnovu lesa. Bolo 
vysadených 7 250 sadeníc smreka obyčajného, 6 000 sadeníc borovice, 5 500 sadeníc smreka 
červeného a 1 500  javora horského a to hlavne vo vyšnej časti Kamenia a v poraste Zaskalie. Sadenice 
boli ošetrené vyžínaním. Výsadba ako aj ochrana boli urobené dodávateľsky. Na ochranu mladých 
porastov spoločenstvo dostalo finančný príspevok vo výške 50 689 Sk zo Štátnej ochrany prírody SR. 
V poraste Kamenie bola prevedená ochrana sadeníc proti ohryzu zverou  nanášaním Cervacolu na 
končeky mladých sadeníc. Po ťažbe v poraste Za jamami  bolo  urobené  uhladzovanie  haluziny  
a zbytkov po ťažbe na ploche 9 ha. Tieto práce boli zabezpečené tiež dodávateľsky. 
   
   V roku 2007 sa po letnej búrke a kôrovcovej kalamite vyťažilo ešte 864 m3 dreva z toho bolo 333 m3 
zo súkromných porastov. Predalo sa 368 m3 dreva, ktoré bolo pozvážané vývozkou po Harvestori 
z Úbočí a Za jamami.  
 
     V priebehu roka došlo v troch prípadoch k zmene vlastníctva v Urbárskom spoločenstve. (Jaroslav 
Rusnák odpredal svoje podiely Zuzane Saunders z Mengusoviec, Helena Jurčová z č.9 Miroslavovi 
Zámečníkovi st. a Miroslavovi Zámečníkovi  ml. a po nebohej Helene Kuzmikovej, rod. Hudákovej č. 17 
zdedila podiely dcéra Anna Kuzmiková). 
 
     Hlavné príjmy spoločenstva  boli za odpredaj pozemku p. Milanovi Bachoríkovi (pod Karvinou na 
stavbu domu), Vladimírovi Mierkovi (v časti Kamenie na stavbu garáže) a p. Škutovej (pri jej chate 
v chatovej osade Pod hájom) a za odpredané drevo. Vďaka tomu spoločenstvo vyplatilo podielnikom 
1 500 Sk na jeden podiel.  Zostatok finančných prostriedkov Urbárskeho spoločenstva k 31.12.2007   
spolu  8 213 553,10 Sk.  
 
Hasiči 
 

     Rok 2007 bol čo sa týka súťaží pre hasičov úspešný. V Okresnej hasičskej lige boli hodnotené 
obidva družstvá mužov. Prvé družstvo obsadilo s počtom 120 bodov 2. miesto, druhé družstvo 
s počtom 51 bodov 12. miesto. Aj napriek tomu, že sa rozpadol „Klub mladých požiarnikov“ podarilo 
sa  postaviť družstvo dorastu, aj keď zmiešané, ktoré hneď na Okresnom kole v Šuňave zvíťazilo. 
Družstvá mužov sa zúčastnili 27 pretekov v rámci Slovenska 2 pretekov v Čechách. Celkovo  sa im 
podarilo dosiahnuť lepšie výsledky ako v minulom roku.  
 
     Dňa 20. mája s uskutočnil už 8. ročník súťaže hasičských družstiev O putovný pohár starostu Obce 
Štôla a súčasne 2. ročník súťaže Najrýchlejšia naberačka O pohár Obce Štôla. Súťaží sa zúčastnilo 
rekordný počet –28 družstiev mužov a 7 družstiev žien. V súťaži o Putovný pohár starostu obce sa 
najlepšie  darilo   I. družstvu mužov a družstvu žien zo Spišskej Soboty. Našim chlapcom sa  v tejto 
súťaži nedarilo a obidva družstvá  mužov mali neplatný pokus. V „Najrýchlejšej naberačke“ však I. 
družstvo nesklamalo a pohár zostal doma.  



     Príprava techniky a družstiev na súťaže a hlavne samotné súťaže sú finančne náročné,   preto sa 
hasiči zúčastnili brigády v TANAP-e a zaregistrovali sa ako Občianske združenie, čím získali nárok na 
2%  zo zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb na ďalší rok. 
 
  
Počasie 
 
     Začiatok roka – málo snehu  ako i po celú zimu. Jar teplá a suchá. Máj a jún teplé počasie s častým 
dažďom. V júli a auguste sa teploty vyšplhali až na 33 °C, ktoré boli často sprevádzané búrkami so 
silným vetrom. V septembri už napadol na Tatrách prvý sneh a ochladilo sa aj u nás. Začiatok 
septembra bol daždivý. Začiatkom novembra napadol prvý sneh, ale Katarína  i Vianoce  boli na blate. 
Žijeme v čase globálneho otepľovania, ktoré spôsobilo, že pranostika „Katarína na blate Vianoce na 
ľade“ už neplatia.  
 
 
Demografia 
      
    Radosť z narodenia dcérky Karin navštívila rodinu Maroša  a Zuzany Kurpášových, syn Matej potešil 
rodinu Petra a Evy Gbúrových.  
 
     K pobytu sa prihlásilo i odhlásilo 18  občanov. 
 
     Smútok nad stratou blízkych zavládol v 8 rodinách. Ešte sa nezahojil žiaľ nad stratou dcéry a rodina 
Ščukových sa musela  na jar vyrovnať i so stratou 18-ročného syna Rastislava, ktorý tragicky zahynul 
pri autonehode.  
 
     K 31.12.2007 trvale žije v obci 520 obyvateľov.  
 
     Nezamestnaných je 18 obyvateľov, z toho 4 pracujú v rámci aktivačných prác. 
 
 
 
V Štôle  10.6.2008 
Zapísala: Valeková Viera 
      


