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Kronika Obce Štôla za rok 2006 
 

 
     Rok 2006 môžeme nazvať rokom prípravy územného plánu obce. Na aprílovom zasadnutí obecné 
zastupiteľstvo  prerokovalo a súhlasilo so spracovaním územného plánu obce, ktorý bude financovaný 
zo štátneho rozpočtu a  prostriedkov  fondov EÚ. Obec sa bude podieľať na financovaní nákladov 
spojených s obstarávaním tejto územnoplánovacej dokumentácie  vo výške 5 %.  Na spracovateľa ÚP 
bolo vypísané výberové konanie, v ktorom zvíťazila Ing. Kumorovitzová a Architektonické štúdio ADM 
Ing.arch. Dušan Marek. 
 
Samospráva obce  
 
      V roku 2006 celkové prijmy  obce činili 4 617 tis. Sk, výdaje boli 3 975 tis. Sk. Hlavným zdrojom 
príjmu obce sú podielové dane – 3 041 tis. Sk, oproti  minulému roku to bolo o 336 tis. Sk viac, ďalej 
je to daň z nehnuteľností - 316 tis.Sk , čo je o 22 tis. Sk viac a daň z ubytovania – 60 tis. Sk, čo je o 16 
tis. Sk menej ako minulý rok.  Nižšie príjmy za ubytovanie boli z dôvodu, že už bola ukončená ťažba 
dreva po kalamite  cudzími firmami, ktoré potrebovali pre svojich robotníkov  ubytovanie. Čo sa týka 
výdajov najväčšie náklady boli na kúpu 9-miestneho auta  Peugeot Boxer pre hasičov vo  výške 245 
tis. Sk a zakúpenie počítača do školskej jedálne a notbooku pre starostu spolu vo výške 66 tis. Sk.  
 
    V piatok  ráno 23.6.2006   pri príchode do práce zbadala pracovníčka p. Alena Schabjuková, že na 
budove obecného úradu boli násilím otvorené vchodové dvere.  Duchaplne  zavolala  Obvodné 
oddelenie policajného zboru vo Svite a starostu obce.  Z budovy si  našťastie páchateľ nič neodniesol 
a tak predbežne  vyčíslená škoda vo výške 22 300,- Sk  bola  za poškodené dvere a zárubne.  Polícii sa 
nepodarilo páchateľa vypátrať. 
 
     Zlodejom  poškodené vchodové dvere bolo potrebné vymeniť, náklady na výrobu a osadenie 
nových dverí však značne prevýšili vyčíslenú škodu. Práce previedla firma Drevovýroba Kočiš, Žehra. 
Celkové náklady činili 40 431 Sk. Na dobudovanie rigolov v obci a to pri dome č. 143 a na príjazdovej 
ceste na cintorín bolo potrebné vyčleniť 42 tis. Sk.    
 
        Zo zákona  NR SR č. 470/2005 vyplynuli pre obec nové povinnosti ohľadom prevádzkovania 
miestneho cintorína. Úlohy vyplývajúce z uvedeného zákona boli spracované vo VZN č. 1/2006, 
ktorého prílohou je cenník služieb. A čo nové z toho vyplýva pre obyvateľov?  Na prenájom 
hrobového miesta musia pozostalí uzatvoriť zmluvu s obcou a zaplatiť prenájom na obdobie 10 rokov.  
  
Štátna správa 
 
     V sobotu 17. júna sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V našej obci sa zo 441 
zapísaných voličov volieb zúčastnilo 284  z toho bolo 36 voličov z iných okrskov, ktorí volili na voličský 
preukaz. Najviac hlasov  - 96 získala Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 
Smer – sociálna demokracia  získala 73 hlasov, Slobodné fórum 25 hlasov. 
 
     Voľby do obecného zastupiteľstva a na starostu obce sa konali v sobotu 2. decembra 2006. Po prvý 
krát od vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa volilo iba v jeden deň od 7,00 hod do 20,00 hod. 
Ďalším prvenstvom bolo, že  sa znížil vek kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva  z 21 na 18 
rokov.   
 
    V obci bol vytvorený jeden volebný obvod, kde okrsková volebná komisia plnila i funkciu miestnej 
volebnej komisie. Na svojom prvom zasadnutí si  miestna   volebná komisia   dohodou zvolila za 
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predsedu p. Vladimíra Hudáka, za podpredsedu p. Petra Pastrnáka a  preskúmala podané kandidátne 
listiny a zaregistrovala 1 kandidáta na post starostu a 11 kandidátov na post poslanca do obecného 
zastupiteľstva. V zákonom predpísanej lehote sa 1 kandidát (Ľubomír Rusnák) vzdal svojej 
kandidatúry z pracovných dôvodov. V zmysle uznesenia OZ č.33/2006/B/2 sa volilo do obecného 
zastupiteľstva 7 poslancov. Zo 419 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 201 čo je 48%.  
 
     Za starostu obce bol  zvolený p. Štefan Rusnák, 44 ročný technik, Aliancia nového občana s 
počtom 177 hlasov. 
 
     Za poslancov OZ boli zvolení: 

1. Peter Pastrnák, 30 -ročný  zdravotný záchranár, Hnutie za demokraciu ,127 hlasov 
2. Ján Kuzmik, 27-ročný robotník, nezávislý kandidát, 121 hlasov 
3. Radovan Bachorík, 24-ročný, samostatne zárobkovo činná osoba, Hnutie za demokraciu, 117 

hlasov 
4. Vladimír Mierka, 36-ročný, strojník lanových dráh, Hnutie za demokraciu, 103 hlasov 
5. Martin Hajko, 35-ročný, technik, Ľudová strana -  Hnutie za demokratické Slovensko, 99 hlasov 
6. Emil Láska, 41-ročný, konateľ spoločnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia –

Demokratická strana, 85 hlasov 
7. Rudolf Scholtz, 38-ročný, referent zásobovania, Ľudová strana – Hnutie za demokratické 

Slovensko, 84 hlasov 
 

     Za náhradníkov do obecného zastupiteľstva boli zvolení: 
1. Miroslav Zámečník, 57-ročný, samostatne zárobkovo činná osoba,  Slovenská demokratická 

a kresťanská únia – Demokratická strana, 77 hlasov 
2. Marek Mičunda, 18-ročný, študent, Hnutie za demokraciu, 76 hlasov 
3. Jozef Kantor, 38-ročný, samostatne zárobkovo činná osoba, Slovenská demokratická 

a kresťanská únia - Demokratická strana, 39 hlasov 
 

Podnikateľské aktivity 
 

     Po dlhotrvajúcich sporoch medzi obyvateľmi  bytového domu Kriváň a miestnym podnikateľom 
Emilom Láskom  našli spoločné riešenie a firma MISECO mohla zahájiť svoju prevádzku v budove 
bývalej kotolne pre bytové domy.  V novootvorenej firme našli zamestnanie i dvaja obyvatelia našej 
obce, ktorí boli dlhší čas nezamestnaní. Nové služby  pre motoristov – PNEUSERVIS otvoril v areáli 
svojho dvora Dušan Bachorík.  Na jar zatvoril majiteľ  Ľubomír Šoltés  jedinú reštauráciu  v obci -
Slovenku.   
 
Výstavba v obci 
 

     V tomto roku skolaudoval rekreačnú chatu v časti obce nad Slovenkou p. Jaroslav Drozd z Košíc. 
  
 
Školstvo 
 
     V materskej škole je zriadená jedna trieda, kde sú deti všetkých vekových kategórii (od 3 do 6 
rokov).  Z 20 detí  od septembra odišlo do školy 6 detí. Pre  školský rok 2006/2007 bolo zapísaných  17 
detí z toho 4 rómovia.  Ako každý rok v zmysle platnej legislatívy bola vymaľovaná kuchyňa a sklady 
potravín. Práce previedli nezamestnaní v rámci  aktivačnej činnosti. 
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 Kultúra  a šport 
 

     Na šestnástom kežmarskom festivale Európskych ľudových remesiel reprezentovala našu obec  
stará mama Handzušová s vnučkou Veronikou Kačovou. Oblečené v miestnom ľudovom kroji 
predvádzali tkanie domácich kobercov /pokrovce/. 
 
     Kultúrna komisia tentoraz pripravila pre deti miesto karnevalu návštevu filmového predstavenia 
Harry Potter – Ohnivá čaša v kine v Tatranskej Lomnici.   O bezpečnú dopravu sa postaral miestny 
podnikateľ v autodoprave  p. Ján Kurpáš.  
 
     Deň detí oslávili naši malí obyvatelia 4. júna súťažami v rôznych športových disciplínach, za čo boli 
odmenení sladkosťami a tentoraz miesto gulášu dostali na posilnenie  párok  v rožku. Táto zmena 
mala u detí veľký úspech.   
 
     V dňoch 10 -14. júla 2006 sa uskutočnil už tradičný anglický denný tábor pre deti, ktorý usporiadali 
Bratská jednota baptistov Štôla–Mengusovce, Grace  Bible Church of Marsahall z Virginie v USA 
a Evanjelická cirkev a.v.,  dcérocirkev Štôla  a  Obec Štôla. Tentoraz sa tábora zúčastnilo 65 detí zo 
Štôly a okolitých obcí. Náplňou tábora boli piesne, biblické lekcie, vyučovanie angličtiny, športové 
aktivity, ručné práce a zvonkohra. Súčasťou všetkých táborových aktivít bola zábava, spoznávanie 
nových priateľov a utužovanie už existujúcich vzťahov nielen s domácimi, ale i priateľmi z USA, 
ktorých  tentoraz prišlo 12. V posledný deň tábora deti predviedli svojim rodičom a priateľom čo  sa 
počas pobytu v tábore naučili. Každý táborník dostal od Obce Štôla certifikát o absolvovaní tábora, 
ktorý mu bude pripomínať veselý týždeň v tábore. Na záver sa konalo tradičné posedenie pri 
táboráku.  
 
     V nedeľu  5. februára sa za krásneho zimného počasia uskutočnil 9. ročník  lyžiarskeho  turistického 
pochodu  okolím Štôly – Štôlska lyža. Nakoľko ešte nie je celkom spracovaná kalamita,  ktorú 
spôsobila veterná smršť v novembri 2004, lyžiarske trate  nemohli viesť pôvodným terénom a tak boli 
 kratšie ako po iné roky (jeden okruh 10 km).  Tentoraz sa pochodu zúčastnilo 24 pretekárov zo Štôly, 
Popradu, Spišskej Teplice, Batizoviec a Spišskej  Novej Vsi.  I keď v tejto športovej disciplíne ide hlavne 
o to „zúčastniť sa“ meria sa i čas. Absolútnym víťazom tohto ročníka sa stal Miloš Textoris zo Štôly.  
 

       Najstaršej žene v obci – 90-ročnej p. Zuzane Kuzmíkovej ako aj 80-ročným jubilantkám p. Hajkovej 
Helene, Hadnagyovej  Márii a Glejdurovej Márii osobne zablahoželal k  ich krásnemu jubileu starosta 
obce. Záznam z návštev je zdokumentovaný v Pamätnej knihe obce. 
 
     Aj v tomto roku  6. decembra zavítal medzi detí Mikuláš a rozdal im sladké balíčky. 
 
Cirkev 
 

     Klub dobrej zvesti sa v tomto roku schádzal v zrenovovaných priestoroch budovy Evanjelickej cirkvi 
a.v. v Štôle.  To čo sa počas roka naučili predviedli deti na vianočnej slávnosti, ktorú organizátori 
klubu usporiadali 21. decembra na obecnom úrade.  
     
    V miestnom kostole Evanjelickej cirkvi a.v. ani v modlitebni Bratskej jednoty baptistov nebolo 
pokrstené žiadne dieťa (vyprosené požehnanie) a nikto ani neuzavrel manželstvo.  
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Hasiči 
 

     Hlavným úspechom miestnych hasičov v tomto roku je 3. miesto v Okresnej hasičskej lige.  
Družstvá mužov sa v tomto roku zúčastnili 27 súťaží v rámci celého Slovenska a na troch súťažiach 
v Českej republike s väčším i menším úspechom. 
 
   V nedeľu 21. mája sa uskutočnil 7. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu Obce Štôla“. Súťaže sa 
zúčastnilo 19 družstiev mužov a 4 družstvá žien.  Naši chlapci nesklamali a I. družstvo mužov  získalo 
1. miesto časom 17,73 s  a II. družstvo mužov obsadilo 3. miesto časom 20,60 s., II. miesto obsadilo 
družstvo mužov zo Spišského Bystrého časom 20,34 s.  
 
     Druhý ročník súťaže Štôlsky rýchlik sa konal 22. júla. Táto súťaž je zložená z troch disciplín - 
športové hadice, klasické hadice a naberačka – sacia strana. Každá disciplína je vyhodnocovaná 
samostatne. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev. Tejto súťaži sa našim chlapcom až tak  nedarilo, 
obsadili 3. a 5. miesto.  
 
       Našim hasičom sa nepodarilo postaviť družstvo dorastencov a nadviazať na úspechy z minulého 
roku, kedy sa stali „Majstrami Slovenska“. Snáď sa to podarí novej generácii, ktorá už začína  pod 
vedením Mareka Mičundu zbierať prvé úspechy v súťaži Plameň. Na súťaži v Šuňave obsadili 1. 
miesto, na druhom mieste skočili na súťaži družstiev  okresu  Poprad  a  na halových  majstrovstvách  
vo Svite obsadili 6. miesto.  
 
        Za úspechmi našich hasičov stojí tvrdá príprava, množstvo hodín strávených pri údržbe techniky 
a tréningu.  Aby to mohli zúročiť a reprezentovať obec na rôznych súťažiach bolo im z obecného 
rozpočtu zakúpené motorové vozidlo Peugeot Boxer. 
 
  
Urbariát 
 
     V uplynulom roku  Združenie urbarialistov a obyvateľov obce Štôla, pozemkové spoločenstvo už 
hospodárilo samostatne. Ešte spracovávali zbytky z veternej kalamity z roku 2004. Aj napriek tomu, že 
osadili 74 feromonových lapačov, museli vyťažiť aj okrajové časti lesa, ktoré zostali po kalamite, 
nakoľko ich napadol podkôrny hmyz. Za obeť mu padol porast 530 a 531 Úboče.  Za Jamami je už 
kalamita spracovaná nepodarilo sa však vyviesť všetku drevnú hmotu. Z jednotlivých porastov bolo 
vyťažených 1410 m3 dreva. Po ťažbe sa svojpomocne uhadzovala a pálila haluzina, tieto práce 
postupovali pomaly, čo bolo vytknuté i kontrolou z Obvodného lesného úradu a preto sa tieto práce 
prevádzali dodávateľským spôsobom, čo však stojí nemalé finančné prostriedky. 
 
     Odborný lesný hospodár p. Ivan vypracoval návrh na osobitný harmonogram obnovy lesa na 
holinách po kalamite. Na základe  tohto návrhu Obvodný lesný úrad v Poprade vydal rozhodnutie pre 
obnovu lesa na obdobie piatich rokov. V roku 2006 bolo vysadených 20 000 ks  sadeníc v porastoch 
Kamenie, na Jáne nad LÚ a  Zaskalie. Boli to zmiešané sadenice smreka obyčajného, jedle a javora 
horského.  
 
Počasie 
 

     Na začiatku roka je zima ako sa patrí i s poriadnou  nádielkou snehu. Teploty dosahujú stupne, 
kedy už ako sa hovorí zima vyťahuje klince zo  šindľov na strechách domov. Jar prichádza pomaly. Júl 
je horúci a suchý, prežívame tropickú noc, kedy teplota neklesla pod 20º C. Denné teploty dosahujú 
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29ºC. Ani po búrkach z tepla sa neochladí.  Začiatok augusta prišlo daždivé počasie a ochladenie. 
Takýto chladný začiatok augusta bol naposledy zaznamenaný v roku 1985. V druhej polovici 
septembra prišlo pravé babie leto. Jeseň je teplá a trvá až do 12. decembra, kedy sa ochladilo 
a napadol prvý sneh. Koniec roka bol skúpy na sneh a ani teploty  nenasvedčovali tomu, že kraľuje 
zima. Vianoce boli na blate.   
 
Demografia 
 

     V tomto roku  sa do zoznamu  novonarodených zapísali  len  2 deti  a to Peter Friga a Ibrahim El-
Eid. 
 
     K pobytu sa prihlásili 2  občania a odhlásilo sa 7 občanov.  
 
     Smútok  nad stratou blízkych zavládol v štyroch rodinách. Každá strata  človeka je pre blízkych 
ťažká, ale najviac bolí, keď rodič pochováva svoje dieťa. Takúto bolesť zažila rodina 14-ročnej Nikoly 
Ščukovej, ktorej mladý život vyhasol 11. januára 2006 pod kolesami vlaku na železničnej  stanici 
v Lučivnej.  
   
  K 31. 12. 2006 žije v našej  obci 526 obyvateľov.  
 
 
V Štôle 23. apríla 2007   
Zapísala: Viera Valeková 
 
 
 


