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Vážení spoluobčania!

Milí čitatelia,
Vianoce sú časom radosti a veselosti nielen pre
deti, ktoré ich milujú, ale aj pre nás, dospelých.
Vône vianočného stola a vianočného stromčeka
sú pre nás nezabudnuteľné, asi aj preto sa na
Vianoce tak veľmi tešíme. Vianoce však nemôžu byť iba o dobrom jedle a krásnych darčekoch,
ale aj o stretnutiach rodičov so svojimi deťmi,
vnúčatami a blízkymi, s ktorými sa počas celého
roka tak často nestretávame. Tá neopakovateľná
atmosféra, ktorá patrí k Vianociam, sa nedá zabudnúť. Pozastavme sa a v duchu sa poďakujme
za lásku, porozumenie, pomoc a za prácu, ktorá
bola vykonaná pre nás všetkých. Tešme sa z maličkostí a z každého úprimného úsmevu. Prežime túto vzácnu vianočnú atmosféru so šťastím,
láskou a pokojom. Snáď si nájdete aj chvíľku
času na prečítanie nového spravodaja, kde nájdete výsledky volieb na Hnílčíku, dotácie obce
v roku 2018, ďalšia sága Hnilčíckych análov, článok o významnom slovenskom geológovi, návrat
k dušičkám či športové výsledky.
Príjemné čítanie!
Milí spoluobčania, čitatelia, v mene celého kolektívu obecného úradu Vám želám príjemné
prežitie vianočných sviatkov a do nového roka
Vám prajem pevné zdravie, veľa šťastia a veľa
pracovných ako aj osobných úspechov!
František Murgáč

V prvom rade by som
chcel poďakovať svojim voličom za ich hlasy. Boli to
komunálne voľby s veľkým
počtom kandidátov na starostu obce, a preto aj mojim nevoličom by som chcel
poďakovať za ich účasť vo
voľbách, ktorá bola vysoká
takmer 68%. Všetci, ktorí
ma poznajú, vedia, že som
pracovitý, čestný a tvorivý
človek a tieto vlastnosti by
som chcvel preniesť aj teraz
do novej funkcie, či práce
starostu obce Hnilčík.
Najväčšie poďakovanie však patrí doterajšiemu dlhodobému starostovi p. Vladimírovi Fabianovi, ktorý sa 26 rokov staral a zveľaďoval našu
obec. Po tejto jeho dlhoročnej a zodpovednej práci nám teraz zanecháva veľkú, velikánsku rozkvitnutú záhradu. O túto záhradu sa treba usilovne starať, aby žiaden kvet nezvädol či strom
nevyschol, či už je to na Štolveku, na Cechoch,
v Zimnej doline, okolo hlavnej cesty, na Bindte,
Roztokách či Miestnom hone. Takúto prácu však
nemôže zvládnuť iba jeden človek, na to budeme
potrebovať veľa pracovitých rúk či múdrych hláv.
Preto pri svojej práci by som sa chcel spoľahnúť
najmä na spoluprácu s novozvolenými poslancami, na ich dobré rozhodnutia, ktoré budú slúžiť
pre blaho a úžitok všetkých našich občanov.
Teším sa na spoluprácu s pracovníkmi obecného úradu, bez ktorých si túto prácu neviem
ani predstaviť. Za ich dlhoročnú a zodpovednú
prácu, ktorá ich stála nemálo úsilia častokrát aj
mimo pracovnej doby.
Nesmiem zabudnúť ani na dobrú spoluprácu
s občianskym združením, ktoré nám svojou činnosťou veľmi pomáha zviditeľňovať našu obec,
či je to v cestovnom ruchu, baníckych tradíciách,
pomocou pri vypracovaní a zúčtovaní projektov.
Poďakovanie bude patriť každému občanovi,
ktorý priloží aspoň troška ruky k dielu, ktorý
príde pokypriť alebo pokropiť našu obrovskú
záhradu, aby bola rok čo rok rozkvitnutejšia,
krajšia a krajšia.
Viem, že to bude veľmi ťažká a neľahká cesta,
vzhľadom na rozsah kompetencií, ktoré majú
v dnešnej dobe obce, ale verím, že to spolu zvládneme.
A čo mám ešte dodať? Hádam už iba – tak nám
pán boh pomáhaj!
Ľubomír Kačír, starosta obce
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Zápisnica z III. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Hnilčík konaného dňa
13. 4. 2018

ného mesiaca v školskom roku 2018/2019 z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 8-13/4-2018

OZ ukladá zabezpečiť sprievodcovskú služby v Banskom
múzeu Hnilčík na základe dohody mimo pracovného po
meru.

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z II. za
sadnutia OZ konaného 15. 2. 2018.
Uznesenie č. 9-13/4-2018

OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontro
lóra k Záverečnému účtu obce Hnilčík za rok 2017.
Uznesenie č. 10-13/4-2018

OZ schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie
bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu vo výške 34.094,79 €. Tvorba
a použitie peňažných fondov konkrétne:
a) počiatočný stav : 23.062,95 €
b) tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2017 : 34.103,79 €
c) konečný stav : 57.166,74 €
Hospodársky výsledok – zisk za rok 2017 vo výške 28.791,96 €
so sledovaním na účte 428 Ú 17 –Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia za r. 2017.
Uznesenie c.11-13/4-2018

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky k 31. 12. 2017 a Správu k ďalším požia
davkám zákonov a iných právnych predpisov.
Uznesenie č. 12-13/4-2018

OZ berie na vedomie ukončenie nájmov k 30. 6. 2018:
- Martin Fabián a manž. Miroslava, byt č. 7 v bytovke Hnil
čík č. súp. 265
- Mgr. Michaela Semanová, byt č. 6, v bytovke Hnilčík,
č. súp. 265
Uznesenie č. 13-13/4-2018

OZ schvaľuje žiadosť o výmenu bytu z jednoizbového (byt
č. 1) na dvojizbový (byt č. 6) pre žiadateľa – nájomníka Joze
fa Vojtka s účinnosťou od 1. 7. 2018.
Uznesenie č. 14-13/4-2018

OZ berie na vedomie Informáciu predsedu komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej
funkcie o preskúmaní Oznámenia funkcií, zamestnaní a čin
nosti a majetkových pomerov a Ročné zúčtovanie preddav
kov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za zdaňovacie
obdobie Vladimíra Fabiana, starostu obce za rok 2017. OZ
berie na vedomie konštatovanie komisie na ochranu verejné
ho záujmu pri výkone verejnej funkcie, že Vladimír Fabian,
starosta obce vo svojom Oznámení uviedol všetky potrebné
informácie, ktoré sú pravdivé.
Uznesenie č. 15-13/4-2018

OZ berie na vedomie podanie žiadosti na miesto asistenta
učiteľa v Materskej škole Hnilčík z dôvodu prijatia dieťa
ťa so zdravotným znevýhodnením, prostredníctvom Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves podlá § 54
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na obdobie 9 mesia
cov pri 5% spoluúčasti obce a schvaľuje dofinancovanie jed
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Uznesenie č. 16-13/4-2018

OZ berie na vedomie Rozhodnutie o chválení žiadosti o ne
návratný finančný príspevok vo výške 33.599 € na projekt:
Oprava obecnej budovy Hnilčík (Múzejné zariadenie).
Uznesenie č. 17-13/4-2018

Uznesenie č. 18-13/4-2018

OZ berie na vedomie výsledok vyhodnotenia ponúk pred
metu zákazky s nízkou hodnotou „Inštalovanie kamerového
systému v intraviláne obce Hnilčík, v lokalite zahŕňajúcej
budovu obecného úradu a kultúrneho domu, budovu ma
terskej školy a obecné bytové domy, bezpečný priestor – pre
vencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území
obce“. Ako najúspešnejšia bola vyhodnotená cenová ponu
ka firmy ABK
spol., s. r. o., H. Wolkera 19, Spišská Nová Ves v celkovej
výške 12. 429,64 € s DPH.
Uznesenie č. 19-13/4-2018

OZ berie na vedomie rozhodnutie o neschválení dotácie na
opravu požiarnej zbrojnice a berie na vedomie podanie no
vej žiadosti o dotáciu na opravu predmetnej budovy.
Uznesenie č. 20-13/4-2018

OZ berie na vedomie ústnu žiadosť veliteľa DHZ obce Hnil
čík p. Miroslava Čarnického o zrušenie vyplácania odmeny
za túto funkciu vo výške 100 €/ročne, ktorá bola schválená
uznesením č. 45-30/9-2016 zo dňa 30. 9. 2016 a schvaľuje
vykonávanie tejto funkcie na báze dobrovoľnosti v článku
IV. Odmena veliteľovi jednotky v Dodatku k dohode o člen
stvo v hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru
Hnilčík.
Uznesenie č. 21-13/4-2018

OZ berie na vedomie účasť Obce Hnilčík na dražbe pozem
kových nehnuteľností v k. ú. obce Hnilčík a to:
- parc. č. E KN 96410/1 ako trvalý trávnatý porast vo vý
mere 569 m2 v podiele ½, prevádzaný podiel 284,50 m2, za
písaná na LV č. 1311
- parc. č. E‑KN 96407/1 ako trvalý trávnatý porast vo vý
mere 1630 m2 v podiele ¾.
prevádzaný podiel 1.222,50 m2, zapísaná na LV č. 1310
- parc. č. E‑KN 96410/2 ako trvalý trávnatý porast vo vý
mere 199 m2 v podiele ¾,
prevádzaný podiel 149,25 m2, zapísaná na LV č. 1310
za celkovú kúpnu cenu 1.550 €
Uznesenie č. 22-13/4-2018

OZ berie na vedomie zdravotnú a sociálnu situáciu p. Mila
na Kačíra, ktorý je t. č. v zariadení Svet zdravia, a. s. – Ne
mocnica Spišská Nová Ves a ukladá vzhľadom na jeho zdra
votný stav preveriť, prípadne vykonať všetky kroky potrebné
na umiestnenie občana v zariadení sociálnych služieb.
Uznesenie č. 23-13/4-2018

OZ schvaľuje ocenenie osobností: Miloš Greisel, Ing. Eva
Malecová, Ing. Ján Černík za rozvoj cestovného ruchu
a Vladimírovi Fabianovi, starostovi obce za dlhoročnú
a obetavú prácu pre obec v rokoch 1992 – 2018 a ukladá
postupovať podľa Vnútorného predpisu o rozsahu a spôsobe
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použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely zo
dňa 20. 11. 2015
Uznesenie č. 24-13/4-2018

OZ schvaľuje príspevok rybárskej organizácii MO SRZ
v Nálepkove vo výške 50 €.

Zápisnica zo IV. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Hnilčík konaného dňa
25. 5. 2018
Uznesenie č. 25-25/5-2018

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z III.
zasadnutia OZ konaného 13. 4. 2018.
Uznesenie č. 26-25/5-2018

OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Marti
na Fabiana a manž. Miroslavu, byt č. 7, v bytovke Hnilčík
č. d 265 do 31. 7. 2018 formou dodatku a zároveň mení
uznesenie č. 12-13/4/2018 pre menovaného na termín
k 31. 7. 2018 z dôvodu neukončenia rekonštrukcie rodin
ného domu.
Uznesenie č. 27-25/5-2018

OZ schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv v bytovkách
10 b.j. (p. Tököly, Kondula, Kellner, Dubiňák, Fehér, No
votta, Ondrejčík, Novotta, Paciga, Roth) 8 b.j. a (Fabíniová,
Leitnerová, Mocková, Tomajko, Schmidt, Klimáš, Macko,
Geletková) a 8 b.j. II (Vojtko, Dimitrov, Longauer, Jurčák,
Fabian, Nagy) pre nájomníkov formou nových nájomných
zmlúv na obdobie 3 rokov t. j. do roku 2021.
Uznesenie č. 28-25/5-2018

OZ schvaľuje pridelenie voľných nájomných bytov v bytov
ke Hnilčík 265 takto:
1-izbový byt č. 1 na prízemí – Vladimír Krempaský s man
želkou Magdalénou od 1. 7. 2018,
2-izbový byt č. 7 na II. nadzemnom podlaží - Ľuboslava
Kleinová od 1. 8. 2018.
Uznesenie č. 29-25/5-2018

OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Hnil
čík na roky 2018 – 2023.
Uznesenie č. 30-25/5-2018
OZ schvaľuje Nájomnú zmluvu pre Obecný športový klub
Hnilčík.
Uznesenie č. 31-25/5-2018

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o II. kolo plá
novanej výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Oprávnené aktivity projektu: Zlepšenie vzhľadu obcí – úpra
va a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
bez spoluúčasti obce a súhlasí so spracovaním a podaním
žiadosti
Uznesenie č. 32-25/5-2018

OZ berie na vedomie Výsledok vyhodnotenia zákazky s níz
kou hodnotou na dodávku stredného multifunkčného vo
zidla pre potreby obce Hnilčík. Ako najúspešnejšia bola vy
hodnotená cenová ponuka firmy ZETES, s. r. o., Štefánikova
932, Bojkovice, ČR v celkovej výške 43.084,47 € s DPH.
Uznesenie č. 33-25/5-2018

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre žia

dateľa občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre bu
dúcnosť vo výške 1.000 € ako finančnú spoluúčasť na vyda
nie publikácie: „Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia“
v zmysle VZN č. 3/2015.
Uznesenie č. 34-25/5-2018

OZ berie na vedomie vystúpenie zástupcov advokátskej
kancelárie a predloženie návrhu zmlúv vo veci majetko
‑právneho vysporiadania vlastníckeho práva lesa v k. ú. Zá
vadka a to v rozsahu prídelov a konfiškátov, č. parc. CKN
2014/1 vo výmere 69,02 ha.

Zápisnica z V. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Hnilčík konaného dňa
29. 6. 2018
Uznesenie č. 35-29/6-2018

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo IV.
zasadnutia OZ, konaného 25. 5. 2018.
Uznesenie č. 36, 37, 38-29/6-2018

OZ určuje počet poslancov Obce Hnilčík v novom volebnom
období na 5 a určuje výkon funkcie starostu obce HNILČÍK
v novom volebnom období r. 2018 – 2022 v rozsahu 1, t. j.
v plnom rozsahu.
Uznesenie č. 39-29/6-2018

OZ sa uznieslo na VZN č. 1/2018 o určení dotácie na pre
vádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Hnilčík a záujmo
vú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík a ukladá
zabezpečiť vyhlásenie VZN jeho vyvesením na úradnej ta
buli po dobu 15 dní a ruší uznesenie č. 2-26/1-2018 zo dňa
26. 1. 2018 o určení výšky príspevku pre CVČ.
Uznesenie č. 40-29/6-2018

OZ schvaľuje spôsob prevodu a prevod pozemku E KN
96406/1 ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere
312 m2, zapísaného na LV 1055 v katastrálnom území obce
Hnilčík za kúpnu cenu 624 € (slovom šesťstodvadsaťštyri
eur) pre Martina Fabiana a manželku Miroslavu Fabianovú,
rodenú Dubiňákovú, obidvaja bytom 053 32 Hnilčík č. d.
265, SR z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je,
že pozemok je priľahlou plochou, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného
domu č. 130 s priľahlým pozemkom C KN č. 1779/1, C
KN č. 1779/3 a C KN č. 1779/4, v ktorých je Martin Fa
bián spoluvlastníkom v podiele ½ zapísaného na LV č. 624.
Uznesenie č. 41-29/6-2018

OZ súhlasí s vydaním záväzného stanoviska k plánovanej
výstavbe rekreačných chát na parc. C KN č. 2225/2 a parc.
C KN 2233 b k. ú. Hnilčík – oblasť Bindt pre žiadateľov
Mária Zavacká, Hnilčík – Bindt č. 1 a Milan Zavacký, Tat
ranská Štrba.
Uznesenie č. 42-29/6-2018

Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku ukladá osloviť vlastníkov
susedných nehnuteľností formou návratky a požiadať ich
o vyjadrenie k zámeru výstavby rekreačných chát.
Uznesenie č. 43-29/6-2018

OZ schvaľuje usporiadanie spoločenskej akcie: Turnaj o po
hár starostu obce“ dňa 7. 7. 2018 na futbalovom ihrisku
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v Hnilčíku a zároveň poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
vo výške 300 € na akciu: „ Turnaj o pohár starostu obce“
pre žiadateľa Obecný športový klub v zmysle platného VZN
č. 3/2015.
Uznesenie č. 44-29/6-2018

OZ berie na vedomie zabezpečenie poskytovania sociálnej
služby v domove sociálnych služieb pobytovou ročnou for
mou pre p. Milana Kačíra v zariadení HARMONIA – DSS.
ZPB a ZpS Strážske na základe zmluvy o poskytovaní soci
álnych služieb.
Uznesenie č. 45-29/6-2018

OZ berie na vedomie začatie stavebných prác – Oprava
obecnej budovy (múzejné zariadenie) Hnilčík
Uznesenie č. 46-29/6-2018

OZ berie na vedomie zrealizovanie drobných akcií: oprava
vodojemu Tokárne, oprava záchytu prameňa Zimná dolina
a oprava ČOV pri MŠ Hnilčík.

Vyhlásenie obce k chybe
Okresného úradu (katastrálny
odbor)
Pokiaľ príde žiadosť o kúpu obecného pozemku, o jeho
prevode rozhoduje hlasovaním obecné zastupiteľstvo. Sta
rosta obce nemá žiadne hlasovacie právo. So žiadateľom sa
spracuje kúpna zmluva podľa VZN obce č. 19 o prevodoch
nehnuteľného majetku v ktorom, je uvedené, okrem iného,
všetko vrátane stanovenej ceny za m2 obecným zastupiteľ
stvom. Ku kúpnej zmluve sa prikladá návrh na vklad do
katastra nehnuteľností a hlavne uznesenie OZ o schválení
prevodu, v ktorom sú uvedené mená poslancov OZ, ich
hlasovanie a spolu s poplatkom 66 € sa zasiela na Okresný
úrad, odbor katastrálny v Spišskej Novej Vsi, ktorý má me
sačnú lehotu na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností.
Dňa 29. 06. 2018 na 5. rokovaní obecného zastupiteľ
stva bol schválený prevod pozemkovej nehnuteľnosti E KN
č. 96406/1 vo výmere 312 m2 z dôvodu, že pozemok je
priľahlou plochou so stavbou rodinného domu č. 130. Za
prevod pozemku hlasovali poslanci obecného zastupiteľstva.
Ďalej obec postupovala tak, ako je uvedené v predchádzajú
com odseku podľa VZN č. 19.
Lenže na Okresnom úrade – odbore katastrálnom
v Spišskej Novej Vsi došlo k fatálnej chybe a predmetom
nebola uvedená parcela, ale iná parcela E KN č. 96259 o vý
mere 1152 m2 na Cechách! Žiadatelia sa tak stali vlastníkom
inej parcely, ktorá je, mimochodom časť cesty na Cechy a je
3 km vzdialená od parcely, ale nie tej, ktorá bola predmetom prevodu a bola schválená obecným zastupiteľstvom pri dome M. Fabiana.
Okresný úrad, odbor katastrálny už vykonal
opravu! Bohužiaľ, táto chyba spôsobila veľkú diskusiu
v obci medzi ľuďmi.
obec Hnilčík
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ZÍSKANÉ DOTÁCIE V ROKU
2018 (staré vedenie obce)
- Z programu rozvoja vidieka obec získala 33 500 € na
Opravu obecnej budovy (škola) bez spoluúčasti obce na
financovaní. Cez elektronické trhovisko sa urobilo ve
rejné obstarávanie a uzatvorila sa zmluva s dodávate
ľom na realizáciu diela s termínom ukončenia prác do
30. 11. 2018. Dielo nebolo dodávateľom ukončené, ale
ani nebolo nič fakturované z čiastky 33 500 €. Prípad rie
ši od októbra JUDr. Bajanová.
- Na kamerový systém na ochranu majetku obce a obča
nov získala 10 000 € z Ministerstva vnútra SR. Finančná
spoluúčasť obce je 2500 €. V týchto dňoch sa dokončil
a prebieha skúšobná prevádzka a vyúčtovanie.
- Obec zakúpila z vlastných a úverových zdrojov nové ko
munálne vozidlo Gazella s príslušenstvom za 41 000 €.
Niektoré doplnky sa ešte teraz riešia (posyp a pod.), ale
je potrebné povedať, že vozidlo sa v našich podmienkach
veľmi osvedčilo.
- Na opravu požiarnej zbrojnice obec z Ministerstva
vnútra získala 30 000 € s finančnou spoluúčasťou obce
7000 €. Dotácia je na obecnom účte. Je potrebné urobiť
verejné obstarávanie na dodávateľa.
- Z programu rozvoja vidieka bez finančnej spoluúčas
ti obce, obec získa cca 145 000 € na vnútornú opravu
a vykurovanie Kultúrneho domu (nie Obecného úra
du). V týchto dňoch sa odstraňovali posledné nedostatky
v projekte.
Vladimír Fabian
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Výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
10. novembra 2018 sa konali na Slovensku komunálne voľby. V našej obci sme si zo šiestich kandidátov
vybrali za starostu Ľubomíra Kačíra (53 r.), živnostníka, ktorý kandidoval za SMER sociálnu demokraciu
a po dlhých 26 rokoch nahradil Vladimíra Fabiana. Ľubomí Kačír doteraz pôsobil ako poslanec obecného
zastupiteľstva a to dlhých 28 rokov. Volilo sa opäť v dvoch okrskoch – okrsok č. 1 = dolný Hnilčík, Roztoky,
Bindt a okrsok č. 2 = horný Hnilčík, Cechy, Zimná dolina. Na Hnilčíku bola veľmi vysoká účasť (67,7%).
Vy všetci ste ukázali, že Vám na osude obce záleží a pristúpili ste k volebným urnám. Možno aj preto, že po
prvýkrát bol taký veľký výber, resp. konkurencia, či už na starostu obce alebo na poslanca OZ.
Za poslancov sme si zvolili nových členov: Mgr. Juraja Berča, Líviu Ondrejčíkovú, Mgr. Ľubušu Šajdákovu
a Beátu Antošovú. Staronovým poslancom je Vlastimil Novotta. Počet nových poslancov svedčí o tom, že ľudia sa rozhodli
pre zmenu.
Keďže na 6. a 7. mieste skončili s rovnakým počtom hlasov až dvaja poslanci, o prvom náhradníkovi rozhodol los. Prvým
náhradníkom je tak Rastilav Ogurčák.
Na záver by som chcel popriať novému starostovi a poslancom rozvahu a múdrosť pri ich rozhodnutiach počas nasledu
júceho volebného obdobia.

Výsledky volieb starostu obce podľa okrskov:
Kandidát na starostu

Okrsok 1

Okrsok 2

Spolu

Ľubomír Kačír (SMER SD)

71

57

128

Vlastimil Novotta (SAS, Oľano)

36

43

79

Ing. Milan Majerčák (nezávislý)

10

29

39

Jozef Matúš (nezávislý)

19

9

28

Branislav Murgač (NOVA)

11

14

25

Branko Fabian (nezávislý)

12

8

20

Okrsok 1

Okrsok 2

Spolu

Mgr. Juraj Berčo (SAS, Oľano)

57

95

152

Lívia Ondrejčíková (SMER SD)

84

62

146

Vlastimil Novotta (SAS, Oľano)

54

68

122

Mgr. Ľubuša Šajdáková (SAS, Oľano)

45

70

115

Beáta Antošová (Strana zelených)

35

70

105

Rastislav Ogurčák (SAS, Oľano)

34

58

92

Branislav Murgač (NOVA)

46

46

92

František Fabián (SMER SD)

62

24

86

Dušan Jančura (SMER SD)

45

35

80

Matin Fabián (SMER SD)

47

26

73

Dana Smoradová (Strana zelených)

51

20

71

Ľubomír Smorada (Strana zelených)

36

18

54

Júlia Murgačová (NOVA)

30

22

52

Jana Tomajková (Strana zelených)

29

18

47

Zuzana Fabiánová (Strana zelených)

12

20

32

Volebná účasť = 67,7 %

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva podľa okrskov:
Kandidát na poslanca do OZ

Volebná účasť = 67,7 %. V našej obci sme si volili piatich zástupcov do OZ.

František Murgáč

5

3 / 2018

Účasť vo voľbách bola 67,7%
Nový starosta obce a poslanci obecného
zastupiteľstva (chýba Ľ.Šajdáková, ktorá nebola
na ustanovujúcom zasadnutí)

Volebná komisia, okrsok č. 1

Volebná komisia, okrsok č. 2
Plnofarebnú verziu občasníka si môžete pozrieť aj na internetových stránkach obce http://www.obechnilcik.sk/-obecny-spravodaj
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Sviatok všetkých svätých –
Pamiatka zosnulých
Oba tieto dni spomínali pozostalí na svojich zomrelých
príbuzných a priateľov. V týchto dňoch všetci prichádzali na
cintorín, kde očistili okolie hrobu a poukladali vence, kvetiny
a zapálili sviečku, aby sa potom v tichu pomodlili za spásu
duší. Modlitba živých vraj pomáhala dušičkám očistiť svoje
hriechy.
Pozrite si fotografie cintorína z týchto dní. Plnofarebný ná
hľad nájdete na stránke obce www.hnilcik.ocu.sk

Tichá spomienka
Ticho cintorína nás núti
v smutnú pravdu veriť.
Že zanecháme všetko,
s tým musíme sa zmieriť.
Čas kroky odmeria,
skloní nám hlavu.
Opustíme blízkych
i svetskú slávu.
Do sviečky plamienka
prenesme svoj smútok.
Do kvetov chryzantém
vlejme svoju ľútosť.
Nech myšlienka na život po smrti
nám slzu z oka zotrie.
Verme, že spravodlivý sudca večný
nás k sebe všetkých pozve.

Foto: Milan Majerčák

Cecília Fabinyová

Polnočná svätá omša
24. decembra 2018
o 24.00 hod.
vo Farskom kostole Hnilčík
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NAJ obec Slovenska 2018

Historické osobnosti Hnilčíka

Tento rok Hnilčík v súťaži o NAJ obec Slovenska 2018
skončil na peknom 23. mieste. Znamená to, že oproti mi
nulému roku sme si opäť polepšili. Túto súťaž organizoval
celoslovenský informačný portál www.slovakregion.sk. Súťaž
prebiehala od apríla do októbra formou hlasovania. Hnilčík
si tak každý rok o niečo polepší v tomto rebríčku. NAJ obcou
sa stala Sedliacka Dubová, NAJ mestom Sabinov (Spišská
Nová Ves bola na 2. mieste), NAJ primátorom sa stal JUDr.
Peter Bročka , LL.M – Primátor mesta Trnava, NAJ sta
rostkou sa stala Mgr. Zuzana Nebusová – starostka obce Sp.
Tomášovce. Len informatívne uvediem aj umiestnenia nie
ktorých okolitých obcí: Smižany – 2. miesto, Sp. Tomášovce
– 4. miesto, Jamník – 67. miesto, Závadka – 158. miesto,
Dedinky – 292. miesto, Hnilec – 299. miesto, Nálepkovo –
1673. miesto. Podrobné výsledky môžete nájsť na stránke
http://www.slovakregion.sk/sutaze/2018/vysledky/obce.

Pavol Rozlozsnik – významný slovenský geológ

Doterajšie umiestnenia obce Hnilčík:
2012 = 2777. miesto
2013 = 1402. miesto
2014 = 2100. miesto
2015 = 92. miesto
2016 = 68. miesto
2017 = 33. miesto
2018 = 23. miesto
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František Murgáč

* 24. 12. 1880 Hnilčík‑Bindt
† 28. 8. 1940 Budapešť
Z gemersko‑spišského rodu Rozložníkovcov pochádza
niekoľko významných predstaviteľov slovenského baníctva
a najmä slovenskej ložiskovej geológie. Jedným z nich je aj
Pavol, narodený v Bindte v rodine banského technika Ka
rola Rozložníka, ktorý sa zamestnal v slávnom tunajšom
banskom závode najprv Banskej spoločnosti arcikniežaťa
Albrechta, neskôr transformovanej na Banskú a hutnú spo
ločnosť.
V rokoch 1899 – 1903 vyštudoval Banícku a lesnícku aka
démiu v Banskej Štiavnici. V rokoch 1903 – 1940 pôsobil
ako geológ, svojho času aj ako zástupca riaditeľa geologické
ho ústavu v Budapešti. Špecializoval sa na banskú geológiu.
Študoval geologické pomery pohorí Bihar a Radna v Sed
mohradsku a hnedouhoľné ložiská v Ajke, Dogoru, Tokade
a Tatabanyi v Uhorsku. Zaoberal sa paleontológiou eocé
nu. Veľkú pozornosť venoval štúdiu geologických pomerov
okolia Zlatej Idky. Významnú časť svojich aktivít venoval
petrografii hornín gemeridného kryštalinika a rudných
pomerov okolia Dobšinej. Popísal stratigrafiu dobšinského
karbónu. Do geologickej literatúry zaviedol nový názov por
fyroidná séria a pre zlepence z okolia Bindtu názov „bindt
ský“ (bindt‑kotterbašský, dnes bindt‑rudniansky) konglome
rát. Po ukončení 1. svetovej vojny ostal žiť v Budapešti. Od
roku 1903 bol členom Uhorskej geologickej spoločnosti, od
roku 1927 členom Maďarskej akadémie vied.
Marián Jančura

3 / 2018

TIP NA VÝLET
a POZVÁNKA na 2. ročník
SILVESTROVSKÉHO VÝSTUPU
Tým, ktorí majú radi vychádzky do prírody s výhľadmi na
rodnú krajinu, odporúčame navštíviť kamennú osadu a skal
nú vyhliadku na Hliníkoch. Rodina Poprockých, majitelia
Penziónu Banská klopačka a rodina Smoradových z Hnilčí
ka osadili panoramatickú fotografiu a lavičku, ktorú poda
roval a taktiež pomohol osadiť Ing. Ernest Rusnák – majiteľ
Kováčovej vily v Levoči. Z tejto skalnej vyhliadky sa môžete
sa pokochať pohľadmi na Vysoké Tatry, Levočské pohorie,
okolité dedinky a mesto Spišská Nová Ves.
Chcete sa teda pred silvestrovskou nocou nadýchať čer
stvého vzduchu a pokochať sa výhľadmi na rodnú dedinu
a okolie?
Ak áno, pozývame Vás na 2. ročník silvestrovského
výstupu na skalnú vyhliadku a kamennú osadu na
Hliníkoch.
Zraz o 10.00 hod. pri Penzióne**Banská klopačka Hnilčík – Roztoky.
Tešíme sa na Vás **Banská klopačka

Pohostinstvo MRÁZIK
vám ponúka obedové menu
za cenu 3,20 €.
Tešíme sa na vašu návštevu!

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, klientom,
hosťom, ktorí s nami strávili pekné chvíle v roku
2018, za podporu a prajeme veľa krásnych chvíľ
v príjemnej atmosfére Vianoc, mnoho osobných
i pracovných úspechov v novom roku 2019!
majitelia Penziónu**Banská Klopačka

SCM – Prípravy
na sezónu
v plnom prúde
Pribudla aj nová, krytá ľadová
plocha o veľkosti 30 × 15 m s po
žičovňou korčúľ. Je možné využiť
verejné vstupy alebo si plochu
prenajať.
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Hnilčícke anály

Pomery tesne pred prvou
svetovou vojnou
Kým vypukla kataklizma, ktorú najskôr nazvali Veľkou
vojnou a ešte neskôr 1. svetovou, medzi rokmi 1910 až 1913
zažíval Hnilčík obdobie vrcholného hospodárskeho rozvoja.
Obidva banské závody v Bindte i v Roztokách zamestnávali
vyše 1 000 banských robotníkov, poskytovali im ubytovanie
v závodných bytových kolóniách a mnohé sociálne výho
dy. V hnilčíckom priestore pôsobila aj tretia Hornosliezska
účastinárska banská a hutnícka spoločnosť sídliaca v Glivi
ciach, ktorá okrem aktivít v Bindte začala podnikať aj na
Grétli. V roku 1910 tam nadobudla banské pole Lothar
‑Mária a v roku 1911 tu dobývala zo štôlní Ján, Anton
a František, pričom sideritová žila dosahovala ruda hrúb
ku až 10-12 metrov. Na dopravu rudy zo Štôlne František
zriadila ku banskej železnici 128 metrov dlhú zvážňu. Pri
doprave v bani sa prešlo od konskej trakcie na benzínové
lokomotívy, čo si vyžiadalo rozšírenie profilu Štôlne Anton
v dĺžke 165 metrov. V Bindte v roku 1911 začala firma hĺbiť
vlastnú šachtu Karol.
V Roztokách pre rudu dobývanú nad Štôlňou Katarína
po zrušení 750 metrov dlhej lanovky a po vyhĺbení 56 met
rov hlbokej trojdielnej brzdovej šachtice umiestnenej pri ústí
Štôlne Katarína, sa vozíky s rudou spúšťali na úroveň novej
Štôlne František Jozef a ňou sa dopravovali do úpravne na
Štacióne do nakladacej stanice železnice Roztoky – Marku
šovce. V roku 1913 v Markušovciach prebudovali pražiareň
železnej rudy dovážanej z Roztôk a Grétle, zmodernizované
pece vybavili odsávačmi plynov. Mementom do budúcnosti
bol v roku 1913 vykonaný neúspešný geologický prieskum
v Ernest štôlni.
V Bindte bol hlavným správcom závodu Karol Piovarczy,
ktorého v roku 1911 na návrh Banského kapitanátu Spiš
ská Nová Ves na vyznamenali za zásluhy o baníctvo. V roku
1912 Banská a hutná spoločnosť v Bindte vydobyla 356 103
metrákov a v roku 1913 to bolo 270 768 metrákov železnej
rudy. V roku 1913 sa v Bindte začalo s hĺbením novej slepej
Šachty Róbert hlbokej 200 metrov. V tom istom roku za
čala výstavba elektrickej centrály na dieslový pohon v Mar
kušovciach pre elektrifikáciu baní v Roztokách a Grétli. Pri
ústí Štôlne Fridrich postavili novú strojovňu a do nej v roku
1914 umiestnili parný stroj firmy Brand - Schnillier s kom
presorom. Výstavba súvisela so zavedením pneumatického
vŕtania v Bindte.
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Protikladom hospodárskych a technických úspechov baní
boli pracovné pomery. Práca bola pomerne dobre platená,
ale podľa Pracovného poriadku Kráľovského uhorského
banského kapitanátu Spišská Nová Ves z roku 1908 sa pra
covalo „len v robotné dni, denná zmena trvala od 6.
hodiny rannej do 6. hodiny večernej v dennej zmene
a od 6. večernej do 6. hodiny rannej v nočnej zmene“.
„ Skutočná pracovná zmena včetne vjazdu a výjazdu
bola 12 hodín s prestávkami obvyklými na závodoch“. (Až v roku 1918 prijali zákon o 8-hodinovej pracov
nej dobe). Ako sa ďalej uvádza, „v nedeľu a vo sviatky sa
nepracuje… V nedeľu a vo sviatok možno vykonávať
len „…práce potrebné k čerpaniu vody z bane a k vetraniu bane, opravné práce v šachtách, štôlniach…na
parných kotloch a príslušenstve“. Pre zaujímavosť je
ešte potrebné uviesť, že „…každý robotník bol povinný
dostaviť sa polhodinu pred zmenou k modlitbe, vyvolávaniu a prípadným zadeleniam do zápisne, skadiaľ
sa potom odobral ihneď k svojmu pracovisku“.
V hornom Hnilčíku bolo v roku 1911 založené Potrav
né (konzumné) družstvo. Sprvoti bolo členom celouhorské
ho „Maďarského hospodárskeho združenia Mravec“
(„Magyar gazdaszővetség Hangya“), sídliaceho v Buda
pešti. Prvými činovníkmi družstva boli učiteľ Jozef Ruttkay
(predseda), Štefan Klein, Ján Jassuš a Jozef Servátka. V roku
1911 malo 58 členov a celková hodnota vložených podielov
bola 3 700 korún.
V školách v hornom Hnilčíku, v Bindte a v Roztokách
podľa učiteľa Ruttkaya „maďarský jazyk začal sa natískať v 90.-tych rokoch. Okolo roku 1900 stal sa potom
následkom úradného tlaku zhora vyučovacím jazykom. Slovenská reč sa už len pri vyučovaní náboženstva mohla udržať…“
Bežné bolo zamestnávanie detských robotníkov v baniach,
čo dovoľovali uhorské zákony. Podľa nich „deti nižej 12 rokov neslobodno vôbec, deti od 12 do 14 rokov… len
na povrchu a deti nižej 16 rokov možno len v dennej
zmene zamestnávať… Mladiství robotníci a deti, ktorí sú povinní navštevovať pokračovaciu školu, nesmú
byť v tom hatení.“
V roku 1911 zorganizoval Jozef Ruttkay na konci školské
ho roku v posledných májových dňoch pre žiakov školský
majáles. Ako píše, „…radosť bola nesmierna. Vydržiavali sme ho v Dolke nad Chotárom pri dome Štefana
Kleina, kde v roku 1922 Ľudovít Faith býva“.
Marián Jančura
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Triedenie odpadu
Aby sa odpad správne triedil, najlepšou cestou je vzdelá
vať a motivovať obyvateľstvo, aby sa množstvo vyseparova
ného odpadu zvyšovalo.
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do
predajne.
• Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí

zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
• Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.
• Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
• Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad
občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.

Z tvorby našich detí
Prinášame vám výtvory deti zo škôlky – ich spoločné práce
s rodičmi z tvorivej dielne – vianočné a jesenné výtvory.
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Cyklistické preteky – časovka
do vrchu
29. augusta sa konali v Spišskom Hrhove cyklistické pre
teky – časovka do vrchu zo Spišského Hrhova na Uložu pod
záštitou Cyklo Spiš.
Preteky dopadli z pohľadu Hnilčíka nad očakávanie. Na
druhom mieste na 9 km trati v A kategórii „Elite“ skončil
Jakub Kačír, hneď za ním prišiel do cieľa Daniel Závacký.
František Murgáč

MOTOREST POD KRÍŽOM, HNILČÍK

STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ
Štartovné

4 eur

v cene štartovného je guľáš a pivo alebo kofola

Kategórie muži, ženy, veteráni
(neregistrovaní hráči)

28. 12. 2018

Začiatok

10.00 hod.

informácie a registrácia 0903 380 605
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Medzinárodný Maratón Mieru 2018
aj s reprezentáciou Hnilčíka
7. októbra 2018 sa konal medzinárodný pretek s názvom
MMM = Medzinárodný Maratón Mieru. Hnilčík mal na
ňom zastúpenie v disciplíne „štafeta Getrag maratón“, v kto
rom si 4 členovia družstva rozdelia celú maratónsku vzdia
lenosť (42 km). Dva úseky sú dlhé 12 kilometrov a dva 9
kilometrov. V hromadnom štarte rozbiehal štafetu František
Murgáč (12 km), druhý úsek behal Ján Murgáč (9 km), tretí
úsek Michal Šimko (12 km) a do cieľa finišoval Matej Mur
gáč (9 km). Chlapci reprezentovali v tričkách s logom obce
a dobehli na krásnom 24. mieste pod názvom „Hnilčík
team“ v konkurencii 250 tímov. Pripomeniem, že na dru
hom mieste v tejto kategórii skončil Československý olympij
ský tím, ktorý okrem iných reprezentoval aj Matej Tóth. Ten
tentokrát namiesto chodenia poctivo odbehol prvý úsek. Po
ďakovanie patrí obci Hnilčík a poslancom OZ, ktorí podpo
rili bežcov preplatením štartovného na tomto podujatí.
František Murgáč
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Jozefína Filipová (ročník 1948)
Cecília Bednárová (ročník 1930)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
ZABLAHOŽELALI SME

MANŽELSTVO UZAVRELI

Nech každý deň je pre Vás slávnostný
a úsmev nevymizne z pier Vašich radostný.
Zdravie nech Vám slúži ešte dlhé roky,
šťastné nech sú všetky Vaše ďalšie kroky.
Všetko len to najlepšie k Vášmu jubileu!

Dňa 22. septembra 2018 uzavreli manželstvo
Erika Antošová a Tomáš Hudák v Spišskej Novej Vsi.

JUDr. Marián Viera Sedláková Blažej Novotta
Rusina 70 r.
70 r.
75 r.
Margita Antošová – 85 rokov
Mária Šoltésová – 85 rokov

Manželstvo je podľa mnohých rozbúrený prístav, pre lásku a pre nezhody býva v ňom dosť miesta. Tak nehľadajte jeden na druhom vady,
s láskou žiť a veriť si – to sú predpoklady, že láska Vaša vytrvá a pôvab
svoj si zachová, nezmenší ju všednosť dní a nezničia ju starosti.
František Murgáč

Vladimír
Ida Tomajková
Krempaský 75 r.
75 r.
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PRIVÍTALI SME
Vitaj, dieťa, medzi nami, vitaj v rodnej dedine,
nad kolískou z dlaní mamy, v piesni, ktorú dedíme,
ako staré matky vravia, vtáča naše jediné.
Želám Ti šťastia, zdravia na spevavej pevnine!

Kristián
Jančura

Emily
Čontofalská
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Margarétka
Berčová

OPUSTILI NÁS
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PRÍPITOK | POLIEVKA | VEČERA | KÁVA | MINERÁLKA | KAPUSTNICA | ŠAMPANSKÉ

Na krídla anjela vzlietli ste v diaľ,
v srdciach našich zanechali obrovský žiaľ.
V nich vás nosíme, v spomienkach máme,
často na vás myslievame.
Keby tak dalo sa znovu byť spolu,
každý deň zasadnúť k jednému stolu…
Keby tak dalo sa to, čo sa nedá…vieme,
len tiché slovko do nebies: „Navždy milujeme“

Dj Dušan Dojčár ✶Cena: 25 €
✆ 0903 380 605
www.podkrizom.sk
MotorestPodKrizom
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