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       Neúprosne plynúci čas nás opäť posunul pred prah 
najkrajšieho obdobia roka Vianoc! Pre každého známy  
pocit a jasná predstava krásnych chvíľ strávených v kruhu rodiny. 
     Veď byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci. To, že 
nás čas Vianoc vracia do minulosti a do krásnych rokov mladosti nás napĺňa pocitom šťastia, lásky 
a pokoja. 
     Veď počas celého uponáhľaného roka, plného každodenných starostí je pocit bezpečia, pokoja, 
šťastia a lásky zaslúženým darom. A preto sa pokúsme vytvoriť podobnú atmosféru v našich 
domovoch a našich rodinách. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, 
lásky a porozumenia. 
     Vianočné sviatky sú predovšetkým príležitosťou znovu si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi 
potrebujeme, že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života. Vianoce sú symbolom lásky, 
dobroty a prajnosti. 
     A preto Vám, vážení spoluobčania chcem poďakovať za Vašu prácu v tomto roku. Za množstvo 
uskutočnených povinností, za prácu na Vašich pracoviskách, za prácu v prospech všetkých nás. 
     Želám Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, želám Vám, aby sa splnili Vaše 
priania, očakávania a predsavzatia. 
     Tým najmenším prajem, aby si pod vianočným stromčekom našli vysnívaný darček, aby svojou 
radosťou a úsmevom obdarovali svojich rodičov. 
 
                                                                                                 Vladimír Fabian, starosta obce
    

   č. 1. 1. 1. 15555    

  

Vianočná 
Keď do duše mi sneží, prajem si – Pane príď. 
Naroď sa vo mne svieži a uč ma krajšie žiť. 
 
Keď do duše mi padá sneh s bielym páperím, 
akosi viac Ťa hľadám a viac Ti uverím. 
 
Keď potichu sa stelie mäkkučká perina, aj 
v duši sa mi belie a jasniť začína. 
 
A keď už Štedrý večer Betlehem rozsvieti, už 
prídi, ta si rečiem a stôl mám prestretý. 
 
Slávnostnie každá chvíľa. Zázrak sa udeje. 
Panna už porodila, a Boh sa usmeje. 
 
Tak zaplakalo znovu batoľa na slame. Zas Boh 
dal život Slovu. Slovu, čo  neklame. 
 
Boh prišiel k nám. A sneží ako mnohokrát. So 
zvesťou pastier beží. A ktosi nás má rád.   
                               Silvia Mojžišová - Kučerková         



***Obecné zastupiteľstvo***                               ***Obecné zastupiteľstvo *** 
      
                   Uznesenia z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
                                                                        19. 9.  2008          
Uznesenie č. 37-19/9-2008 
schvaľuje VZN obce Hnilčík č. 29 o určení výšky mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s prevádzkou školského zariadenia 
Uznesenie č. 38-19/9-2008 
berie na vedomie súhrnú správu o priebehu povodňovej situácie, vyhodnotenia následkov a návrh opatrení 
pred povodňami v obci po vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity 
Uznesenie č. 39-19/9-2008 
schvaľuje prevádzku MŠ na šk. rok 2008-09 s tým, že obec prispeje na zabezpečenie chodu MŠ podľa potreby 
Uznesenie č. 40-19/9-2008 
berie na vedomie zmeny vo vykonávaní AČ pre dlhodobo nezamestnaných a občanov v hmotnej núdzi 
Uznesenie č. 41-19/9-2008 
schvaľuje zrušenie nájomnej zmluvy k 30. 9. 2008 pre p. Vojtilu, súhlasí so zámenou bytov a to: Novotta Vl. do 
3-izbového (po Vojtilovi), Tobiaš R. do 2-izbového (po Novottovi) a Fabíniová Sv. do 2-izbového (po Tobiašovi) 
Uznesenie č.42-19/9-2008 
berie na vedomie pripomienky občanov k cestovnému poriadku a ukladá ich riešiť s vedením SAD SNV 
Uznesenie č. 43-19/9-2008 
schvaľuje odpredaj obecných pozemkov pre týchto žiadateľov:  Ovčiariková Katarína s manž., Lieskovny, parcela 
KN č. 1406 vo výmere 29 m2 a Turčan Jozef s manž., Hnilčík, časť parcely KN 363/1 a 1058/44 po predložení GP  
ukladá vyhotoviť kúpne zmluvy. 
Uznesenie č. 44-19/9-2008 
schvaľuje dousporiadanie pozemkov vo vlastníctve Bane š. p. v likvidácii na Roztokách a Dolnom Hnilčíku. 
Uznesenie č. 45-19/9-2008 
schvaľuje sponzorský príspevok pre Banícky spolok Spiš 
 

Uznesenia z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  
14. 11. 2008                                            

Uznesenie č. 47-14/11-2008 
berie na vedomie správu o stave financovania vykonaných záchranárskych prác a protipovodňových opatrení a  
ukladá zabezpečiť ich realizáciu 
Uznesenie č. 48-14/11-2008 
schvaľuje návrhy zmien vo všetkých platných VZN obce Hnilčík na rok 2009 v súvislosti s prechodom na EURO 
Uznesenie č. 49-14/11-2008 
schvaľuje použitie rezervného fondu obce na čiastočnú úhradu nákladov na záchranárske práce v rámci 
vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity v júli 2008 
Uznesenie č. 50-14/11-2008                                                                                           
berie na vedomie možnosť vykonávania aktivačných prác aj cez zimné obdobie    
Uznesenie č. 51-14/11-2008 
schvaľuje  internú smernicu pre uskutočnenie inventarizácie v obci Hnilčík a ukladá jej vykonanie. 
Uznesenie č. 52-14/11-2008 
poveruje starostu obce vykonávaním zmien v obecnom rozpočte do výšky 200.000,- za účtovnú operáciu 
Uznesenie č. 53-14/11-2008 
berie na vedomie podanie žiadosti o finančný príspevok z Environmentálneho fondu a to: Rozšírenie obecného 
vodovodu – 5 mil. Sk, Rozšírenie vodojemu Tokárne – 0,8 mil. Sk, Rekonštrukcia odvodnenia Roztoky – 0,7 mil.  
Uznesenie č. 54-14/11-2008 
schvaľuje odpredaj obecného majetku a to : Ing. Anton Kocúr, parcela č 1392/1 vo výmere 254 m2, Ing. Ján Černík 
s manž. a Milan Ogurčák, parc. č. 1367/23 vo výmere 368 m2 a firma Dacel s.r.o. Rudňany parc. č. 1240/1 
Uznesenie č. 55-14/11-2008 
berie na vedomie podanie informácie využitia rýchleho internetu 4G cez T-COM 
Uznesenie č. 56-14/11-2008 
schvaľuje vyradenie kníh z obecnej knižnice podľa predloženého návrhu v počte 127 ks z dôvodu ich 
neaktuálnosti, nevyužiteľnosti a opotrebenia. 
Uznesenie č. 57-14/11-2008 
schvaľuje výstavbu nájomných bytov pri MŠ a ukladá vykonávať úkony na podanie žiadosti v januári 2009 
             Uznesenia zo VII.  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  

12. 12. 2008 
Uznesenie č. 58-12/12-2008 
schvaľuje Zásady pri vysporiadaní a užívaní pozemkov,ktoré sú majetkom obce Hnilčík a zároveň ruší bod a)v §4 
Uznesenie č. 59-12/12-2008 
schvaľuje  Zásady hospodárenia s majetkom obce , Platový poriadok obce z dôvody prechodu na EURO 
Uznesenie č. 60-12/12-2008 
schvaľuje III. zmenu rozpočtu na rok 2008 v príjmovej a výdavkovej časti podľa predloženého návrhu 
Uznesenie č. 61-12/12-2008 
schvaľuje rozpočet obce Hnilčík na rok 2009 a berie na vedomie informatívne rozpočty 2010,2011 
Uznesenie č. 61-12/12-2008 
schvaľuje odpredaj pozemkov v majetku obce a to pre: Karol Urbančík s manž, Gelnica, p. č. 1325/3 a p. 
Mlynára, Sp. Nová Ves, skalnú stenu za kameňolomom . 
 

 



***ROKOVACÍ   PORIADOK    OBECNÉHO   ZASTUPITEĽSTVA     V HNILČÍKU ***                               
DRUHÁ HLAVA 

Faktická poznámka 
§ 9                        

Priebeh rokovania 
 

1. Počas prebiehajúcej diskusie má poslanec právo na prednesenie faktickej poznámky. 
Predsedajúci udelí poslancovi v takomto prípade slovo ihneď po vystúpení rečníka, 
po ktorom sa poslanec prihlásil do diskusie s faktickou poznámkou. 

2. Rozsah faktickej poznámky nesmie byť dlhší ako 1 minútu, k tomu istému bodu môže poslanec 
s faktickou poznámkou vystúpiť najviac 1 krát, ak nerozhodne obecné zastupiteľstvo inak. Faktická 
poznámka sa signalizuje zdvihnutím oboch rúk spojených do písmena T. Ak nejde o faktickú poznámku 
podľa odseku 1, alebo ak vystupujúci prekročí stanovený čas, predsedajúci mu odoberie slovo. 

TRETIA HLAVA 
Uznesenia obecného zastupiteľstva 

§ 10 
1. Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú písomne, súčasne s materiálmi predkladanými 

obecnému zastupiteľstvu. 
2. Návrhy na uznesenie sú predkladané návrhovej komisii písomne, ktorá ich zoradí podľa poradia, ako 

odzneli v diskusii. Uznesenia sa formulujú stručne s menovitým nositeľom úloh z nich vyplývajúcich 
a s termínom ich splnenia. 

3. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla starostovi , komisiám, poslancom 
obecného zastupiteľstva, obecnému kontrolórovi, štatutárnym orgánom právnických osôb zriadených 
a založených obecnou časťou. 

§ 11 
1. Konečné znenie návrhu uznesenia obecnému zastupiteľstvu predkladá návrhová komisia. 
2. V prípade, že je predložený návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné 

zastupiteľstvo najprv o alternatíve navrhnutej návrhovou komisiou. Schválením jednej alternatívy sa 
ostatné považujú za neprijaté. 

3. Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo hlasovalo osobitne 
o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí predsedajúci. Ak boli v písomnej forme 
predložené návrhy, pripomienky alebo pozmeňujúce dodatky návrhovej komisie, predsedajúci dá 
hlasovať najprv o týchto zmenách a až potom o ostatných častiach návrhu. 

4. Keď obecné zastupiteľstvo nepríjme navrhované uznesenie alebo ani jednu z jeho alternatív, navrhne 
ďalší postup predsedajúci. 

5. Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním najskôr na najbližšom rokovaní OZ, navrhne ďalší 
postup predsedajúci. 

6. Obecné zastupiteľstvo volí prísediacich súdu hlasovaním. Voľba je platná, ak hlasuje nadpolovičná 
väčšina všetkých prítomných poslancov. 

§ 12 
1. Hlasuje sa spravidla verejne, zdvihnutím ruky. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. 
2. Každý poslanec môže navrhnúť, aby sa hlasovalo tajne, prostredníctvom hlasovacích lístkov. O takomto 

návrhu rozhoduje obecné zastupiteľstvo hlasovaním bez diskusie. Nad tajným hlasovaním dohliada 
trojčlenná volebná komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. 

                                       pokračovanie na budúce - § 13 Pozastavenie výkonu uznesenia. 
 

***    Plán      zasadnutí    obecného    zastupiteľstva    v   Hnilčíku     na      rok 2009    *** 
          I. zasadnutie piatok  6. februára  2009 o 17.00 hod.                 
           II. zasadnutie piatok  3. apríla    2009 o 17.00 hod.  

          III. zasadnutie piatok 29. mája      2009 o 17.00 hod. 

           IV. zasadnutie piatok 24. júla      2009 o 17.00 hod. 

            V. zasadnutie piatok 18. septembra 2009 o 17.00 hod. 

           VI. zasadnutie piatok 13. novembra  2009 o 17.00 hod. 

          VII. zasadnutie piatok 11. decembra  2009 o 17.00 hod.      

    Miestom zasadnutí OZ je zasadačka v budove Obecného úradu v Hnilčíku  
 

 

 

 
 

 

 



*** Odpadové hospodárstvo *** Vyhodnotenie zberu veľkoobjemového a nebezpečného 
odpadu v obci *** 

 

!!!!!!!!!! POZOR ZMENA  !!!!!!! 
Vývoz TKO  (KUKA nádoby) nebude 25. 12. 2008 ale v sobotu  27. 12. 2008. 

 
V roku 2008 obec zaviedla vysoko účinný systém zberu odpadov. Počas tohto roka  bol zavedený 
zber veľkoobjemový zber odpadu, ktorý bol uskutočnený v priebehu mesiaca október 
a nebezpečného  odpadu, ktorý sa uskutočnil v priebehu mesiaca november 2008 a tú sú výsledky 
zberov  
 

VYHODNOTENIE ZBERU VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
 
Obec sústredila do zberných dvorov 4,180 t veľkoobjemového  
odpadu, ktoré boli firmou Brantner NOVA odvezené dvoma  
veľkokapacitnými kontajnermi odvezené na skládku. Náklady 
obce na odvoz tohto druhu odpadu boli 8.263,– Sk 
O tom, že doma, či na dvore sa nájde kadečo, svedčia aj  
nasledujúce zábery. 

              
 Zároveň Vás upozorňujeme, že v týchto obecných novinách je vložený kalendár na zvoz komunálneho 
odpadu a kalendár za zvoz separovaného zberu . Pri zbere komunálneho odpadu nie je doriešený mesiac 
december. Dátum zvozu Vám bude oznámený dodatočne.  
 
***EUROBUS   s. r. o. -Informácia  pre občanov z parciálnej porady o cest. poriadkoch*** 

 
    Do termínu na predkladanie pripomienok zo strany občanov (8. 9. 2008 – pondelok) sme na Obecnom úrade obdržali iba 
tri návrhy na zlepšenie a skvalitnenie  cestovania.  

1. Spoj č. 2 linky 810430 Švedlár o 4,25 – posunutím spoja je príchod do Spišskej Novej Vsi o 10 min. neskôr, čo má 
za následok že cestujúci nestíhajú prípoj do firmy EMBRACO. 
Vyjadrenie p. Koreňa:  o 5.40 odchádza z nástupišťa spoj do EMBRACA, ktorý má zastávku pri obchodnom 
dome JEDNOTA, kde majú dochádzajúci zamestnanci možnosť prestúpiť. Uvedený spoj má vraj dostatočnú 
časovú rezervu.        

2. Školský autobus s odchodom z Nálepkova ráno je hlavne v pondelok preplnený, cestuje až 80 detí vo veľkom 
autobuse, deti z Hnilčíku sa niekedy do autobusu na posledných zastávkach až len veľmi ťažko zmestia. 

       Vyjadrenie p. Koreňa: Podľa vyjadrenia p. Koreňa sa  vykonalo pozorovanie počtu cestujúcich v školskom  
      autobuse. Autobus má kapacitu maximálne 85 cestujúcich. Pozorovaním sa zistilo, že v školskom roku 2007/2008  
      bola kapacita autobusu prekročená ani raz. 
3. Rodičia, ktorých detí navštevujú (najmä tých menších) základné školy v Spišskej Novej Vsi, by privítali, keby 

autobus Závadka s odchodom o 14,30 zo SNV, prešiel okolo škôl a zozbieral detí zo všetkých autobusových 
zastávok, aby nemuseli prechádzať cez celé mesto ale hlavne miesta, kde nie sú semafory. 
Vyjadrenie p. Koreňa: Túto požiadavku nie je možné akceptovať z dôvodu, že uvedenú službu zabezpečuje 
miestna hromadná doprava a školský autobus. 
 

 

 
Touto cestou by sme chceli občanom našej obce, ktorí  
sa zapojili do tejto novej formy zberu odpadu, vysloviť 
 úprimné poďakovanie, že tony odpadu neskončili  
niekde v lese ale na skládke. Veríme, že v budúcnosti sa 
do zberu zapoja aj ostatní občania, ktorým nie je  
ľahostajné prostredie, v ktorom žijú.  
 

PROTOKOL o nazbieranom nebezpečnom odpade v obci 
dňa 24. 11. 2008 

P. 
č.  

Názov odpadu Kód 
odpadu 

Množstvo 

1. Odpadový olej  0 litrov 
2. Batérie a akumulátory 200133 95 kg 
3. Žiarivky 200121 173 ks 
4.  Obaly z olejov 150110 22,5 kg 
5. Olejové filtre  0 ks 
6. Televízory a monitory 201035 819 kg 
7. Pneumatiky 160601 22 ks 
8.  Chladničky a mrazničky 20123 302 kg 
9. Elektr.a elektronický„O“ 20136 313 kg 

Motto:„Zem je naša Matka. Ona nás šatí, dáva nám 
jesť. Ona nám dala život. Preto po nej nešľap, ale 
kráčaj s jemnosťou víly“.   

    Zdroj: internet 

Dňa  23. 9. 2008 sa konala parciálnu poradu vo veci tvorby 
cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy na roky 
2008/2009 a prehodnotenia zastavovania autobusových spojov na 
vybraných autobusových zastávkach. 
     



***Pripravované projekty na rok 2009***            ***Pripravované projekty na rok 2009***                                                            
    Obec Hnilčík pripravuje niekoľko projektov na realizáciu v roku 2009. Niektoré 
už boli podané, ďalšie sa kompletizujú v týchto dňoch. Ich realizácia je však 

podmienená poskytnutím finančných prostriedkov z príslušných inštitúcií. 

Poskytnuté finančné prostriedky v mesiaci december 2008: 
1. Uznesenie vlády SR na protipovodňové opatrenia v obci Hnilčík vo výške 1 mil. 

Sk. Realizácia do konca roka 2009 – predovšetkým Roztoky, ďalej Zimná dolina 
a Bindt. 

2. Ministerstvo financií na opravu javiska v Kultúrnom dome vo výške 60.000,– 
Sk. Realizácia I. polrok 2009 

Pripravované a podané projekty na realizáciu v roku 2009: 
A. Environmentálny fond – podané do 30. 10. 2008 

1. Rozšírenie obecného vodovodu (smer Bindt) - 5,0 mil. Sk 
2. Rozšírenie vodojemu Tokárne               – 0,8 mil. Sk 
3. Rekonštrukcia odvodnenia Roztoky          – 0,7 mil. Sk    

B. Štátny fond rozvoja bývania 
      1. Nájomné byty 8 b.j. + technické vybavenie  – 10 mil. Sk 

C. Program rozvoja vidieka – fondy EÚ 
      1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií        – 15 mil. Sk 

D. Ministerstvo hospodárstva SR 
      1. Modernizáciu verejného osvetlenia v obci –  
         výmena el. vodičov, rozvodných skríň, držiakov  

         svietidiel a časti svietidiel              - 1,5 mil. Sk 

D. Úrad vlády SR 
1. Výstavba viacúčelového ihriska – umelý povrch 

osvetlenie                                - 1,2 mil. Sk  

                   
 

***Symbolická banská veža Klopp Orth Spišská Nová Ves***         ***Banské múzeum ***                                   
 

   Tento monument má za cieľ stať sa symbolom tradície baníctva, 
 geológie a hutníctva celého Spiša a bude tvoriť súčasť plánov 
aného Baníckeho námestia s Multifunkčným baníckym centrom 
(Domom cezhraničnej spolupráce). 
Je historicky dané, že mesto Spišská Nová Ves a ostatné banské  
mestá a obce celého Spiša sa nachádzajú na starobylej  
Európskej železnej ceste a Slovenskej banskej ceste a tvoria  
súčasť tejto celkovej európskej histórie. 
Veža  - expozícia baníctva, je umiestnená v Spišskej Novej Vsi 
na území banskej osady Klopp-Orth – Klepár a určite okrem  
iného prispeje aj k podpore rozvoja cestovného ruchu nášho  
územia a vytvorí novú atraktívnu zónu slúžiacu pre relaxáciu  
a pre oddych obyvateľov a návštevníkov mesta a jeho okolia. 
Veža bude mať zaujímavo riešené atypické nočné osvetlenie 
a na jej sklenených tabuliach bude v skle vygravírovaných  
32 obcí a miest bývalého Spiša (terajší okres Spišská Nová Ves  
a Gelnica).                                                      zdroj internet 
Pomoc a podporu pri obnove a zachovaní kultúrno-technického  
dedičstva a oživení baníckych tradícií preukázala aj naša obec.  
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Hnilčíku poskytla 
finančnú čiastku vo výške 5.000,– Sk.  
 
 

 

 

 



***Činnosť stavebného úradu***                                      ***Činnosť stavebného úradu*** 
     Náplň činnosti obce na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku 
Obec ako stavebný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku 
a) vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút: 
1. vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 SZ), 
2. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§    54 až 70 SZ) 
3. povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 SZ), 
4. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré 
    vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85 SZ) 
5. nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe 
    alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje 
    alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 SZ), 
6. rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku (§ 95 SZ), 
7. rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 SZ), 
8. nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o 
    zrušení stavebného povolenia (§ 102 SZ), 
9. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a 
    fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 SZ), 
10. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a    
     rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo      stavbe (§ 134 a 135 SZ), 
11. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 SZ). 
     Pri rozhodovacej činnosti vrátane ukladania pokút v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku  
     územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (1) 
b) vykonáva kontrolnú činnosť: 
1. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 SZ), 
2. nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technický 
náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 SZ) 
V období september až december 2008 Stavebný úrad Hnilčík vydal tieto rozhodnutia: 
� Stavebné povolenie na dopravnú stavbu : 1 
� Predĺženie lehoty výstavby                      : 2 
� Dodatočné povolenie stavby                    : 1 
� Územné rozhodnutie                                : 1 
� Stavebné povolenia na rodinný dom        : 1 
� Zastavenie stavebných konaní                 : 2   
     
***Pamiatky obce Hnilčík***                                                    ***Pamiatky obce Hnilčík***           
V tejto rubrike by sme Vás chceli oboznámiť s pamiatkami, ktoré sa nachádzajú na území našej obce a mnohí 
možno ani nevedia, že ich máme.  Materiál spracoval p. Ing. Marián Jančura a dúfame, že to pre Vás bude 
zaujímavé čítanie. 
 
1. Relikt banskej úzkorozchodnej železnice Markušovce – Roztoky, piliere cestného mosta 
Bývalá železnica, vybudovaná Rakúsko-uhorskou vysokopecnou  
spoločnosťou v rokoch 1873 – 1874 pre dopravu  železných rúd,  
dobývaných v Roztokách, do Markušoviec, kde boli pece na  
aglomerovanie rudy a nákladková stanica na hlavnej železničnej trati 
 Košice – Bohumín, Zachovala sa iba teleso železničnej trate a piliere 
 mostu ponad cestu a Železný potok, ako aj zbytky po nákladkovej  
stanici na Roztokách (tzv. Štación). Trať na preklenutie značných  
výškových rozdielov využívala konfiguráciu terénu, je preto kľukatá a 
zložito trasovaná. Celková dĺžka je 18,5 km. Zanikla v 50. rokoch  
20. storočia.  
 

2. Relikt banskej úzkorozchodnej železnice Markušovce - Bindt 
    Úzkorozchodná banská železnica, vybudovaná konkurenčnou firmou  
arcikniežaťa Albrechta Habsburského medzi Bindtom a Markušovcami v  
Markušovskej doline. Zachovala   sa iba časť železničného zvršku.  
Železnica vozila až  aglomerovanú (vypraženú) rudu na nákladkovú stanicu 
v Markušovciach. Vybudovaná bola v rokoch 1872 -1873. Najprv na nej 
premávali vlaky ťahané parnými lokomotívami, potom od roku 1902 bola 
trať elektrifikovaná (jednosmerným prúdom o napätí 500-600 V).  
Elektráreň stála v údolí Železného potoka (nezachovala sa). Železnica zanikla v roku 1939. 

                                                         

 

 
Pilier cestného mosta  

 
      Dom p. Tomajka 

 

� začiatok železnice – 
pozostatky 

pražiacich pecí 
Bindt 

trasa železnice � 
Bindt - Markušovce 



*** Materská škola Hnilčík***            –                    *** Nové oplotenie a Mikuláš v MŠ*** 
       V mesiaci september sa začal nový školský rok. Do materskej školy  je prihlásených 15 detí. Deti  privítali 
pani učiteľky, teta kuchárka, teta upratovačka a tiež  nové oplotenie, množstvo nových hračiek a nových 
kamarátov. Zároveň sa z dôvodu nefunkčnosti a nepoužiteľnosti vymenil aj bojler v školskej jedálni. 
Všeobecným záväzným nariadením  obce Hnilčík sa určila výška príspevku na činnosť školského zariadenia. 
Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku sa na svojom zasadnutí uznieslo, že mesačný poplatok za jedno dieťa 
umiestnené v materskej škole je 100,– Sk/mesiac. Za deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Hnilčík uhrádza 50,– 
Sk z tohto poplatku obec. Mesačný príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu 
nákladov, resp. vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je stanovený podľa 
Finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a 
príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 1. 9. 
2008 nasledovne: 
 
pre dieťa v materskej škole – stravníci vo veku od 2 do 6 rokov – 30 Sk / 1,00 €/deň    (desiata – 0.23 €; obed 
0.57 €, olovrant 0.20 € )  
 
Touto cestou by sme chceli zároveň osloviť všetky mamičky, ktoré ešte váhajú s umiestnením detičiek do 
škôlky, aby nad tým porozmýšľali. Bude o nich dobre postarané a zároveň sa zachová naša pekná škôlka pre 
budúce pokolenia. A keďže deti v škôlke sa snažili byť celý rok usilovné, dobré a poslušné navštívil ich 4. 12. 
2008 v popoludňajších hodinách Mikuláš s čertom. Anjelika nechali doma, lebo vraj ochorel. Deti vzácnu 
návštevu  privítali pesničkami, básničkami, niektoré aj slzičkami, lebo sa báli čerta. Mikuláš im za odmenu 
priniesol množstvo sladkostí a dokonca im prisľúbil, že o rok ich navštívi zas.  

  
Milý Mikuláš a milý čert , zo srdca Ti ďakujeme za darčeky a radi Ťa znovu o rok v našej škôlke uvidíme.  
 
*** Zo života našich občanov***            –                           *** Zo života našich občanov*** 
 

 
 
 

                                                                                       
 

 
            
 

Deti čakajú na Mikuláša a čerta 

Spišské osvetové stredisko a Galéria umelcov Spiša v Spišskej  
    Novej Vsi Vás srdečne pozývajú na  
 

    vernisáž autorskej výstavy Miloša Greisela pri príležitosti     
    životného jubilea. 
                                                                                              

    Výstava potrvá do 31. 12. 2008 
 
    Detail akcie 
    Miloš Greisel – fotografie             
    Kategória: výstava 
    Autor      : Róbert Gonda 

 
 

Víťazom celoslovenskej súťaže Namaľuj 
formulu a vyhraj vlastnú medzi škôlkarmi sa 
stal Maťko Matúš z Hnilčíka. Usporiadateľom 
súťaže bola poisťovacia spoločnosť 
z Bratislavy. Do súťaže sa zapojila celá MŠ na 
Hanulovej ulici v Sp. Novej Vsi. Úlohou 
súťažiacich detí bolo vyfarbiť omaľovánku a na 
poslednú stranu nakresliť pretekársky 
automobil podľa vlastnej predstavy. Krásnu  
šliapaciu formulu malému výhercovi prišli 
odovzdať priamo do škôlky usporiadatelia tejto 
súťaže. Maťkovi prajeme veľa šťastných 
kilometrov bez úrazu. 
                 Zdroj:Korzár Maťko Matúš so svojou novou formulou 



***František Hadri Drevenický ***                                                   ***12. pokračovanie*** 
Spojenie so svetom 
     Zadávna nebolo tomu tak, ako dnes, že si človek pohodlne sadne do autobusu štátnych železníc /t.č. pod 
národnou správou/ na ktorejkoľvek zo štyroch staníc, či zástaviek/ Hnilčík rázcestie – Chura, Hnilčík p.ú.- škola, 
Hnilčík hostinec – Servátka a Roztoky rázcestie – Zajac/, zakúpi si cestovný lístok a precestuje do konečných 
staníc, jedným alebo druhým smerom / Nálepkovo – Spišská Nová Ves/. 
     Nie, nebolo tomu tak, že by štyri spoje tak jedným ako aj druhým smerom boli prevážali ľudí z jedného konca 
na druhý koniec doliny, podľa toho, kde sa komu chvíľkove zaľúbi. 
Prvotný dopravný prostriedok – voz 
     Zadávna dopravné možnosti boli veľmi biedne a človek odkázaný bol iba na furmana, ktorý ho horko – ťažko 
previezol po hrboľatej lesnej, neskoršie poľnej ceste, upravenej len núdzové preodvážanie rudy, ak len nechcel 
prekonať túto cestu pešky po lesných pešinkách a veľké vzdialenosti skracujúcich lesných cestičkách. 
      O tieto kúty po stránke dopravnej nik  sa nestaral. Konečne ani nikomu nebola potrebná cesta. Pre dovoz 
dreva a pre odvoz rudy, ktorá sa každú sobotu odvážala do Spišskej Novej Vsi ako banského strediska, stačila 
cesta akákoľvek. 
     Furmani dosť sa natrápili, nemali však ani možnosti a iných výhľadov. Už aj preto nie, lebo riadna hradská, 
ktorá spájala južné kraje so severnými viedla nie cez Hnilčík, ale odbočila cez Závadku do Markušoviec, aby sa 
pripojila k veľkým a známym cestám, po ktorých celý obchodný život smeroval do obchodných stredísk /Poľsko 
ap./ 
      Ako jediný dopravný prostriedok bol voz. V minulých storočiach povozníctvo bolo veľmi rozvetvené. To 
požadovali miestne pomery, ako už bolo vyššie spomenuté: odvážanie rudy, zvážanie dreva a hlavne kvitnúci 
mlynársky priemysel – dovedna bolo v obci Hnilčík asi 14 mlynov. Pozdejšie, keď mlyny pomaly zanikali – 
dnes už ich je iba niekoľko ako na pamiatku, a aj tie sú už premenené na obytné domy / Ján Matuš, Jozef Paciga, 
Andrej Kolesár, Sékelovec/ - i kvitnúce povozníctvo začalo sa tratiť a dnes iba dvaja majitelia konských poťahov 
sa vyskytujú. Sú to dvaja bratia: Ladislav Matuš v obci Hnilčík a Ľudovít Matuš na Bindte. Spomínaní držia 
kone viac – menej pre svoje rodné vyživenie a len kde tu pre nepatrný zárobok, aký sa im časom naskytne. 
Poštový autobus  1912 
     Roku 1912 nastáva malý obrat v dopravníctve. Poštová správa zavádza poštový autobus, ktorý sa udrží iba do 
počiatkov prvej svetovej vojny, do roku 1914. Svetová vojna stala sa diktátorkou vo všetkom. Odvolá poštový 
autobus a pošta sa prepravuje poštovým vozíkom.   Vojnové pomery donútili tunajších občanov vrátiť sa 
k prvotnému dopravnému prostriedku – k vozíku. Trinásť dlhých rokov tak o skoro nebadane ubehne, keďže 
ľudia mali dosť starostí v povojnových pomeroch s udržaním každodenného života.  
Poštový autobus  1927 
     Až roku 1927 znova sa zjavuje autobus medzi vrchmi. Jeho vlastníkom je majiteľ Čiernohorských kúpeľov 
Čenek Fargaš, ktorý s povelením štátnej správy zaviedol ho poväčšine pre dovoz a odvoz svojich kúpeľných 
hostí, ktorý ale celému okoliu preukázal cenné služby.  
Autobus ČS 1936 
     Roku 1936 odníma štátna správa autobusovú koncesiu Čeňekovi Fargašovi a zavádza štátny autobus na linke 
Spišská Nová Ves – Vondrišel. Toto spojenie so svetom prostredníctvom autobusu trvá, ba dokonca chody 
autobusov boli tak rozmnožené, že od roku 1948  chodia až dva autobusy a aj tie občas nestačia prepraviť 
všetkých cestujúcich. 
Zastavenie  dopravy  1945-1946 
     Toto autobusové spojenie bolo prerušené od 22. januára 1945 a trvalo až do 1. augusta 1946, a to jednak pre 
vojnové akcie v tomto kraji, jednak pre poruchové cesty a zničené mosty, ako aj pre rozriedenie autobusového 
parku, ktorý tiež druhou svetovou vojnou veľa stratil. 
     Dnes tieto autobusové spoje vykonávajú požehnanú službu pre všetkých, ktorí hľadajú rýchle spojenie 
s dvoma železničnými bodmi, hlavne pre tieto horské kraje, beztak zavalené pridúšajúcou samotou, ktoré aspoň 
vtedy ožijú, keď ľuďmi naplnené autobusy prebehnú dolinou popod vrchy. Autobusové spojenie medzi dvoma 
železničnými bodmi /Spišská Nová Ves – Nálepkovo/ má aj tu výhodu, že prepravuje mnoho žiactva do škôl 
a robotníctvo do práce. Plní svoje krásne poslanie: spája človeka s tepnami života, ba so životom samým. 

5.11.1949 Nový  spoj 
     Od 5. novembra 1949 pribudol k predošlým spojom autobusovým ešte jeden nový, a to v trhové dni 
novoveské – t.j. v sobotu. Tento spoj viaže úsek medzi Spišskou Novou Vsou – mestský dom a Hnilčík – osada 
Chmura. Z osady Hnilčík odchádza ráno niečo pred 8. hodinou a naspäť prichádza pred pol 12. hodinou. 
Pomoc blížnemu  :  hasičstvo  
     Podnet k založeniu hasičského zboru v obci Hnilčík poskytol oheň v dome Jozefa Fabinyho dňa 23. 
novembra 1932, ktorý práve na počiatku krutej zimy hnilčíckej pozbavil majiteľa vlastného prístrešia. 
     Už dávnejšie predtým volalo sa po tejto potrebe. Ale stále sa odkladalo, ale tento oheň bol výkričníkom za 
vetou, ktorú sa neodvážili napísať za dielom, ktoré sa neodvážili dokončiť. Táto príhoda bola súčasne i veľkým 
a prosebným hlasom neodkladať ďalej so svojpomocnou akciou, ale prijať odstrkované dieťa, pritúliť ho a cítiť 
jeho požehnanie.  
     Pekného rozhodnutia odvážnych jedincovu ujíma sa učiteľ Ján Frlička spolu s Andrejom Zajacom a zúrodnia 
ho v založení Dobrovoľného hasičského zboru v obci Hnilčík. 
 
 



     Hovorí sa, že železo má sa kuť za horúca. Vtedy je najlepšie zvládnuteľné a obrobiteľné.  
     Podobne i začadené múry Fabinyho bývaniska, z ktorého sa ešte valili kúdole žltkastého dymu, stvorili 
nadšenie nedovoliť viacej, aby ten strašný živel – oheň ako votrelec dostal sa medzi ľudské príbytky a ich 
nivočil. Sprvoti  bolo veľa nadšencov, pomaly však oheň nadšenia hasol. Ostalo ich pomerne málo, ale ktorí 
ostali, vytrvali až dosiaľ. Sú to: 
  
 
 
 
  Z a j a c       
 
     Po schválení stanov bol  
 
 
 
 
     Všetci sa dávajú svorne do práce za záchranu ľudských majetkov a výsledky sa aj zjavujú pri nasledujúcich 
požiaroch, ktorých síce na Hnilčíku bolo poriedko, ale bolo treba byť na stráži. 
Motorová striekačka 1936 
     Roku 1936 kupuje si DHS na Hnilčíku motorovú striekačku od fy Smekal zo Slatinian u Chrudima za 
26.000,- Kčs. Súčasne s ňou zakupuje i 200 metrov hadice. Motorovú striekačku v rámci peknej slávnosti, ktorej 
sa zúčastnili i jednotky zo Spišskej Novej Vsi a Vondrišla, posvätil miestny správca fary Andrej Jablonský, keď 
práve dovršoval 44 rok svojho tunajšieho účinkovania. Na slávnosti okrem iných prehovoril Edo Alexy, známy 
hasičský pracovník a vtedajší učiteľ v Tepličke pri Markušovciach. 
     Spomínaných 26.000,- Kčs delí sa medzi obcou a Slovenskou krajinou. Obec dáva 16.000,- Kčs a Slovenská 
krajina 10.000,- korunami. 
     Okrem tejto pomoci DHS na Hnilčíku dostáva aj inú podporu, a to: 
Roku 1935  od obce   3.000,- Kčs na zadováženie rovnošaty 
Roku 1941                  3.000,- Kčs od Slovenského štátu 
Roku 1947                  3.000,- Kčs od obnovenej ČSR 
 
     Po odchode prvého veliteľa zboru Jána Frličku do Topolčianok, ujíma sa velenia vedúci notár notárskeho 
úradu v Hnilčíku Ján  M a g d o . 
      I jeho účinkovanie v zbore bolo požehnané, lebo venoval sa mu s celou dušou a v svojej žičlivosti bol mu 
naklonený. 
     Bolo to roku 1942. 
     Ján Magdo viedol zbor za dva roky a len tragická smrť mu v tomto zabránila. 
     Roku 1944 smrťou veliteľa Jána Magdu zbor na chvíľu osirel. Predbežne nedalo sa na jeho rekonštrukciu, 
lepšie povedané na voľbu nového veliteľa ani pomyslieť, lebo vojna bola pred dverami.  Keď však prebehla 
a pomery sa skonsolidovali veliteľ DSH sa stal Andrej Zajac, bezprostredný tvorca hasičskej myšlienky v obci. 
Veliteľom zboru sa stal 3. marca 1945. 
     Dobrovoľný hasičský zbor oslávil svoje päťročné, desaťročné a pätnásťročné trvanie. 
     Pri pätnásťročnici, ktorý sa odbavila v rámci peknej slávnosti dňa 22. augusta 1948 boli vyznamenaní títo 
hasiči: 
 
   
 
 
 
 
 
      
     DHS v obci Hnilčík zakúpi harmonium pre kostolík a od počiatku činne sa zúčastňoval tak kultúrneho 
podnikania / divadlá ap. / ako aj svojej stavovskej povinnosti. Zakročil už pri niekoľkých požiaroch domových, 
lesných a komínových. 
     Roku 1947 utvoril sa aj hasičský dorast, ktorý od mala sa pripravuje na úlohy veľkých, obetavých hasičov. 
     24. apríla 1949 dožil sa DHS v Hnilčíku mimoriadnej pocty. Jeho veliteľ Andrej Zajac bol zvolený za II. 
Námestníka Okresnej hasičskej jednoty /OHJ/ v Spišskej Novej Vsi. 
     V tom samom roku /1949/ odmení DHS v Hnilčíku čestnými diplomami: Jána Frličku, prvého veliteľa zboru, 
Jána Magdu, druhého veliteľa zboru za všestranné pôsobenie v zbore a miestneho duchovného Františka Hadriho 
za napísanie kroniky zboru, súčasne ho vyvoliac za kronikára zboru. 
     Tamtým dvom boli čestné diplomy doručené poštou, posledne menovanému odovzdal čestný diplom sám 
veliteľ Andrej Zajac s Rudolfom Mesarčíkom, podnotárom z Nálepkova / Vondrišel/. 
     Dobrovoľný hasičský zbor v obci Hnilčík je vždy pripravený pomôcť blížnemu svojmu, kedykoľvek jeho 
pomoci bude zapotreby. 
                                                                                                                                                                                         (pokračovanie nabudúce)    

Z a j a c     Andrej 
K r e s t i a n        Ladislav 
K r e s t i a n  Karol 
V a g n e r  Gustáv 
V a r e c h a  Gustáv 
M u r g a č  Štefan 
M u r g a č  Andrej 
S m o r a d a Andrej 
D u g a s  Ladislav 
 

 
     Po schválení stanov bol utvorený tento výbor 
 
F r l i č k a   Ján, učiteľ, veliteľ zboru 
K r e s t i a n   Jozef, zástupca veliteľa 
Z a j a c                 Andrej, pokladník 
K r e s t i a n   Ladislav, tajomník 
M u r g a č   Štefan, veliteľ čaty 
D u g a s   Vinco, dozorca majetku 
 

     Po schválení stanov bol utvorený tento výbor 
F r l i č k a  Ján, učiteľ, veliteľ zboru 
K r e s t i a n   zástupca veliteľa 
Z a j a c   Andrej, pokladník 
K r e s t i a n  Ladislav, tajomník 
M u r g a č  Štefan, veliteľ čaty 
D u g a s  Vinco, dozorca majetku 
 

Za 10 ročnú službu: 
G o l i t k o   Ján ml. 
V a r e c h a   Jozef 
 



*** Spoločenská kronika***                                 *** Spoločenská kronika*** 
 

        
      Emília Golitková 85 r.          Paulína Kupčáková  80 r.                   Anna Servátková 85 r.             Mária Šoltésová 75 r. 

 

                                                                                 
       Regína Smoradová 80 r.                                                                    
 
 

ZPOZ v Hnilčíku privítal: Samuela Šaršaňa 
         
      
 
 
 

                                                       
 
            
           
 
            

              
        Spomienka    
        

 
 
 
               
          Poďakovanie 
 

 
 
 
Touto cestou by sme sa chceli ospravedlniť p. Kristíne Draveckej, ktorá o požiadala o poďakovanie, za časový posun uverejnenia poďakovania, ale pre pracovnú 
zaneprázdnenosť a z časových dôvodov vychádza Obecný spravodaj až teraz. 

 

    
            K JUBILEU 
Mať jubileum, to je akoby 
znovu sa narodiť. Múdrejší, 
ľudsky krajší, skúsenejší. 
Spriadať krehkú niť a žiť 
odznovu. Život, čo teší, aj ten 
čo bolí. Na smutné nemyslieť, 
krásne deliť tromi. 

 
Zablahoželali sme aj p. 
Margite Antošovej, ktorá 
oslávila krásnych 75. 
rokov a Júlii Kozačíkovej, 
ktorá oslávila úctyhodných 
90 r. svojho života 

 
 

Narodili sa:  NINA MURGAČOVÁ nar. 31. 10. 2008 
 
Deti ešte nevedie, prečo je to tak, že sú veci dobré, veci priatelia, 
o ktoré sa veľkí s nimi podelia. Deti ešte nevedia, prečo je to tak. Že 
sú veci ako čierny mrak. Veci nad vecami, veci plné hrôz. Veci, čo 
sú samy: oheň, ihla, nôž. Všetko, čo sa nesmie chytiť do rúčky. Veci 
ako  z ľadu, ako z horúčky. Pýtajú sa: „prečo je to strom? A prečo 
tráva? A dieťa neustáva. Neprestáva tak sladko volať o pomoc. 
Dokiaľ máš koho, šťastnou rečou pýtaj, moje. Tisíckrát. 
                                Milan Rúfus  

„  Zavreli sa oči, srdce 
prestalo biť, ale v našich 
srdciach bude stále žiť“ 
 Dňa 2. septembra 2008 
uplynul rok, čo sme sa navždy 
rozlúčili s mojím manželom, 
naším otcom a starým otcom 

    Pozerám do izby a neverím, že tu nie si, sedím na 
Tvojej posteli a pýtam sa – mami, kde si?... Všetky tie veci, čo si nosila, tu 
ostali ležať, všetko sa zastavilo, čas prestal bežať. Každý deň čakáme, kedy 
opäť prídeš, vidíme Tvoj úsmev, nikdy neodídeš! Dúfam, že si už v nebi, 
pozeráš na nás zhora, navždy Ťa milujeme, odkazujeme Ti zdola.  Budeš 
žiť v našich srdciach dovtedy, kým tu budeme. Počkaj tam na nás hore, 
určite sa raz stretneme.                                                                  
  

Nikdy nezabudneme     
 
Emília Balážová      *6. 2. 1947   †††† 12. 9. 2008 
Magdaléna Wolská   
Emília Baldovská     *7. 3. 1914   ††††9999. 11. 2008 
 
 

JOZEFOM FABÍNYM  
z Hnilčíka. S úctou na neho spomínajú  
manželka Cecília a deti s rodinami. 

     Úprimne ďakujeme  za dôstojnú rozlúčku Vdp. farárovi Ľubomírovi Nemešovi, p. 
starostovi Vladimírovi Fabianovi, všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 
dňa 11. júla 2008 odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú Máriu Matúšovú. 
Zároveň ďakujeme za zdravotnú starostlivosť p. doktorovi MUDr. Bodnárovi, zdravotným 
sestrám a p. doktorovi z charity v Spišskej Novej Vsi, za nezištnú starostlivosť počas 
kritického zdravotného stavu. Zároveň ďakujeme za modlitby, kvetinové dary a prejavy 
sústrasti. 
                                      Smútiaca rodina 

  SAMUEL ŠARŠAŇ 



***Šport***                                                         *** Hnilčík – predsa hrá v I. triede OM!***                                                            
 

 

 
  Zdroj: Spišský korzár 

 ***Z činnosti obecnej knižnice***                          ***Predstavujeme nové knižné tituly*** 
     Obecná knižnica obohatila svoj knižničný fond v mesiacoch september, október, 
november, december v obecnej knižnici o tieto knižné tituly: 

        
 

       
 
 
 

     Po niekoľkých rokoch sa futbalové 
mužstvo Hnilčíka vrátilo do I. triedy 
oblastnej futbalovej súťaže. Po prvých 
kolách sa Hnilčík pohyboval na špici 
tabuľky. Prišli však prvé prehry, ale 
najviac zaboleli tie záverečné  na  
domácom ihrisku hlavne s Letanovcami. 
     Zimná prestávka je dostatočne dlhá na 
to, aby naši futbalisti zabudli na záver 
jesene a skôr sa rozpamätali na výborné 
výkony súťaže.  



***Obecná knižnica***                                                                        ***pokračovanie*** 
 

      

Niektoré knihy nás učia žiť, iné ho zas skrášľujú. 
                                                                                                                      Genin 

                                                                                                                                                                      

***Drobná inzercia***                                                                         ***Drobná inzercia*** 
 

 
 
*** S úsmevom***                                                                                         ** S úsmevom*** 
                                                                      

           * Čím je budúcnosť vzdialenejšia, tým ružovejšie ju vidíme 
             * K telefónu prídeš včas, napriek tomu počuješ len  
                položenie  slúchadla  
             * Z dvoch možných udalostí nastane vždy tá menej priaznivá 
            *  Nič nie je viac dočasné, ako to, čomu hovoria večné 
            * Čím skôr sa oddelíš od ostatných, tým viac časti Ti zostane  
               na to, aby si sa pridal k nám.                                Zdroj internet 

                                                                     
 
 

  Do pozornosti čitateľov by sme chceli dať titul: 
Zlatníkova chovanica. Knihu  napísala rodáčka 
z obce Nálepkovo p. Jana Pronská. Autorka túto 
knihu venovala našej obecnej knižnici, a touto 
cestou by sme jej chceli veľmi pekne poďakovať 
a popriať veľa úspechov pri písaní ďalších kníh. 

Aforizmy Dušana KOVÁČA 
• Znie to paradoxne. Čím je väčšia lož, tým má 

kratšie nohy 
• Ak nemáš čo povedať, počúvaj, ak má čo 

povedať, rozmýšľaj, ak náhodou rozmýšľaš – 
hovor. 

• Smrť pre človeka je vždy premiéra, pre 
ľudstvo,  nekonečné množstvo repríz. 

• Obálka s úplatkom sa hodnotí podľa obsahu 
a nie podľa veľkosti. 



                                                                                                                                  Príloha obecných novín č. 15 
Ako si vymeníme peniaze? 
Slovenské koruny si za eurá budeme môcť vymeniť nasledovnými spôsobmi: 
Bankomaty budú od 1. januára 2009 vydávať iba eurá. 
V obchodoch bude možné od 1. do 16. januára 2009 platiť v hotovosti korunami aj eurami a obchodníci 
budú vydávať iba v eurách. 
Banky budú vymieňať bezplatne mince do 30. júna 2009 (pol roka) a bankovky do 31. decembra 2009 
(celý rok). Bezplatnú výmenu môžu banky obmedziť počtom kusov bankoviek alebo mincí pri jednej 
výmene, limit však nesmie byť nižší ako 50 kusov.  
Národná banka Slovenska bude bezplatne vymieňať mince do 31. decembra 2013 (5 rokov) a bankovky 
neobmedzene. 
Účty v slovenských korunách sa k 1. januáru 2009 automaticky pretransformujú na eurá.  
Prebytočnú hotovosť v slovenských korunách odporúčame občanom do konca roka 2008 uložiť do 
bánk, kde sa prevedú na eurá automaticky a bezplatne. Zvyšnú hotovosť v korunách je najlepšie minúť 
počas duálneho obehu od 1. do 16. januára 2009. Na obdobie duálneho obehu sa odporúča ponechať si 
bankovky podľa možnosti najmä v nízkych nominálnych hodnotách, aby pri platení nevznikali 
pokladníkom problémy s vydávaním väčších súm v eurách. 
Ako sa dá zistiť, že je eurobankovka falošná? 

Eurové bankovky sú vytlačené na špeciálnom papieri zhotovenom z čistej bavlny, ktorý sa už pri ohmataní 
odlišuje od bežného papiera. Eurové bankovky obsahujú ochranné prvky – hĺbkotlač, vodoznak, ochranný 
prúžok, sútlačovú značku, špeciálnu fóliu s hologramom, iridescentný pruh, opticky premenlivú farbu,   
vďaka ktorým sa dá pravá bankovka ľahko rozoznať od falošnej. Hmatom si môžete overiť reliéfnu tlač - 
použitím špeciálnej technológie tlače sú pravé bankovky na dotyk ľahko rozoznateľné. Pri pohľade na 
bankovku proti svetlu objavíte vodoznak, ochranný prúžok a sú tlačovú značku. Na pravých bankovkách 
sú tieto tri prvky viditeľné z obidvoch strán bankovky. Pri naklonení bankovky a zmene uhla dopadu 
svetla uvidíte na lícnej strane premenlivý obraz hologramu. Na rubovej strane pri naklonení bankovky 
uvidíte zlatistý pruh (bankovky 5, 10 a 20 eurové) alebo opticky premenlivú farbu (bankovky 50, 100, 200 
a 500 eurové). 

Vždy si overte viac ako jeden ochranný prvok. Kontrola pravosti bankovky trvá iba pár sekúnd. Stačí ju 
skontrolovať hmatom, pohľadom a naklonením. Pravosť bankovky zvládnu skontrolovať aj zrakovo 
postihnutí. 

   

  

Zásada nepoškodiť občana 

Zavedenie eura nesmie poškodiť občanov a spotrebiteľov. Zásada nepoškodiť občana bude za 
osobitných podmienok platiť pri platbách vo vzťahu občan - verejná správa. Platby v prospech 
občana sa budú zaokrúhľovať na 10 eurocentov smerom hore, a platby v prospech verejnej správy 
naopak, na 10 eurocentov smerom nadol. Postup v prospech občana nebude platiť pri porušení 
všeobecne platných právnych predpisov a z toho vyplývajúcich pokút, penále či iných peňažných 
sankcií.  

 

 

 



Príklad: 
Vzťah verejná správa - občan 
mesačná mzda         konverzný kurz = v eurách                zaokrúhlená hodnota 
9.650,- Sk                 30,1260               320,32                     320,40 € 
To znamená, že v januári 2009, občan pri mesačnom zárobku 9.650,-SK=320,32€, bude mať mzdu 
zaokrúhlenú smerom nahor, čiže dostane 320,40€.  
Vzťah občan - verejná správa 
poplatok                   konverzný kurz = v eurách                zaokrúhlená hodnota 
50,- Sk                     30,1260                1,66                       1,60 € 
To znamená, že v januári 2009 občan, ktorý príde na obecný úrad vybaviť napríklad overenie fotokópie za 
50,-Sk=1,66€, bude mať zaokrúhlený poplatok smerom nadol, a bude platiť 1,60€.  

Jednoduchšie povedané, ak budete platiť Vy dane, alebo poplatky, Vašu platbu zaokrúhlia 
smerom nadol. Ak dostanete napr. dôchodok, alebo inú dávku, konečnú sumu ktorú dostanete, 
Vám zaokrúhlia nahor. 

 

Čo je to štartovací balíček euro mincí a kde sa bude predávať? 

Štartovacie balíčky, ktoré majú umožniť prístup občanov k novej euromene v závere tohto roka, budú 
obsahovať 45 slovenských euromincí. Vyrobených bude 1,2 mil. štartovacích balíčkov. Predávať sa začnú 
od 1. decembra a ich cena bude 500,– Sk.  Počet balíčkov pri predaji nebude kusovo obmedzený. 
Záujemcovia si ich budú môcť kúpiť na pracoviskách Slovenskej pošty, v pobočkách bánk 
a v Národnej banke Slovenska.  

Kde sa dozviete viac?  

informácie  
Bližšie informácie o prechode slovenskej koruny získate sprostredkovaním rozhlasu, tlače, 
televízie a na internetových stránkach: www.nbs.sk, www.euromena.sk, www.euro.gov.sk, 
www.euroinfo.gov.sk, www.posta.sk. 

A na záver ešte dôležitých niekoľko upozornení pre občanov:  

- nenechávajte si vysokú hotovosť v slovenských korunách. Hotovosť si uschovajte včas ešte 
pred 31. decembrom 2008 v bankách, kde vám bude automaticky prevedená na euro. 

- počas krátkeho duálneho obehu nie je možné zneužívať obchod alebo úrady na funkciu 
zmenární. 

- dávať mimoriadny pozor na možné sfalšované bankovky a mince 

- v nijakom prípade nevymieňajte slovenskú hotovosť za eurá mimo bánk (možné pokusy 
oklamať napr. starších občanov) 

- ani jedna zo zainteresovaných inštitúcií – úrady, poisťovne, banky, starostovia obcí a pod. 
nevysielajú svojich pracovníkov do domácnosti, osamelým občanom so zámerom výmeny 
hotovosti. Upozorňujeme  občanov našej obce , hlavne z radov starších dôchodcov a zdravotne 
postihnutých občanov, aby sa nedali oklamať podvodníkom, ktorí sú mimoriadne vynaliezaví 
a zneužijú obyčajných ľudí. 

- každé podozrivé konanie ihneď ohláste na polícii – OO PZ Nálepkovo (č. telefónu 053 
4494233) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Euro - naša mena, pozrite si eurobankovky a euromince! 
 

     

Hodnota : 5 Eur Rozmery : 120 x 62 mm Farba : sivá Motív : klasika – antika 

 

  

Hodnota : 10 Eur Rozmery : 127 x 67 mm Farba : červená Motív : románsky sloh 

 

      

Hodnota : 20 Eur Rozmer : 133 x 72 mm Farba : modrá Motív : gotika 

 

   

Hodnota : 50 Eur Rpzmer : 140 x 77 mm Farba : oranžová Motív : renesancia 

  

   

Hodnota : 100 Eur Rpzmer : 147 x 82 mm Farba : zelená Motív : barok a rokoko 

 



    

Hodnota : 200 Eur Rozmer : 153 x 82 mm Farba : žltohnedá Motív : storočie železa a skla 

 

 
 

Hodnota : 500 Eur Rozmer : 160 x 82 mm Farba. : purpurová Motív : architektúra XX. storočia 

 
0,01 EUR (1 cent) 0,02 EUR (2 centy)  

 

Priemer : 16,25 mm 
Hrúbka  : 1,67 mm 
Farba    : červená 
Materiál : oceľ pokovaná meďou               
Hrana    : hladká 
Slovenský motív : vrch Kriváň 

 

 
 

Priemer : 18,75 mm 
Hrúbka  : 1,67 mm 
Farba    : červená 
Materiál : oceľ pokovaná meďou 
Hrana    : hladká s ryhovaním  
Slovenský motív : vrch Kriváň 

0,05 EUR (5 centov) 0,10 EUR (10 centov)  

 

Priemer  : 21,25 mm 
Hrúbka  : 1,67 mm 
Farba      : červená 
Materiál : oceľ pokovaná medˇou 
Hrana    : hladká  
Slovenský motív : vrch Kriváň 

 

 

Priemer : 19,75 mm 
Hrúbka : 1,93 mm 
Farba     : žltá 
Materiál : severské zlato  
Hrana    : vrúbkovaná  
Slovenský motív : Bratislavský hrad 

0,20 EUR (20 centov) 0,50 EUR (50 centov)  

Priemer : 22,25 mm 
Hrúbka : 2,14 mm 
Farba     :  žltá  
Materiál : severské zlato 
Hrana    : hladká 
Slovenský motív : Bratislavský hrad  

Priemer : 24,25 mm 
Hrúbka : 2,38 mm 
Farba     : žltá  
Materiál : severské zlato 
Hrana    : vrúbkovaná 
Slovenský motív : Bratislavský hrad 

1 EUR 2 EUR  

Priemer : 23,25 mm  
Hrúbka : 2,33 mm 
Farba     :  žltá/strieborná  
Materiál : niklová mosadz 
Hrana    : striedavo hladká a 
vrúbkovaná 
Slovenský motív : dvojkríž  

 

Priemer : 25,75 mm 
Hrúbka : 2,20 mm 
Farba     : strieborná/žltá  
Materiál : medinikel 
Hrana    : vrúbkovaná s nápisom 
Slovenský motív : dvojkríž na trojvrší 

Zdroj: internet, NBS 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


