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Nové číslo obecNého spravodaja
A už  sú  tu Vianoce, najkrajšie  obdobie  roku. Čas,  kedy máme k  sebe akosi bližšie. Čas,  kedy  sa na  chvíľu zastavíme 
a spomalíme náš uponáhľaný život… A možno si nájdeme čas i na prečítanie dobrej knihy či obecného spravodaja. V tomto 
vianočnom čísle sa môžete dočítať o:
– priebehu osláv (700 rokov),
– banských závodných budovách v Roztokách,
– zlatej ére medenorudného baníctva,
–	 2.	mieste	futbalistov	Hnilčíka	po	jesennej	časti,
– našom rodákovi Mariánovi Servátkovi,
–	 uzneseniach	obecného	zastupiteľstva,
–	 …a	ďalších	iných	príspevkoch.
Vianoce vždy boli a budú najkrajším obdobím. Môžu mať veľa podôb. Jedno však ostáva stále rovnaké – či už sú so snehom 
alebo bez neho, s kopou darov alebo so skromnejšími darčekmi – sú to sviatky pokoja, radosti a vzájomnej lásky. Prajem 
Vám príjemné vianočné čítanie!

František Murgáč

Drahí spoluobčania!
Vianočné	 sviatky	 sú	 obdobím,	 na	 ktoré	 netrpezlivo	

čakáme,	lebo	ich	čaro	a	výnimočnosť	nás	napĺňajú	po-
citmi	šťastia,	pohody	a	harmónie.	Atmosféra	týchto	dní	
je	plná	spomienok	i	očakávaní,	nič	nie	je	bežné	ani	všedné.	Na-
priek	tomu,	že	Vianoce	sú	každý	rok,	ich	okúzľujúce	čaro	sa	nedá	
ničím	nahradiť	ani	napodobniť.
Tíško	prichádza	tento	zvláštny	čas,	keď	sa	stretávajú	rodiny,	prí-

buzní	a	známi,	keď	si	sadáme	k	spoločnému	stolu,	aby	sme	sa	tešili	
z	jedinečnej	sily,	ktorej	hovoríme	rodinné	puto.
Vianoce	sú	obdobím,	keď	sa	každý	snaží	byť	s	blízkymi,	keď	si	

uvedomuje	silu	priateľstva,	lásky,	úcty	a	obetavosti.	Pre	každého	
z	nás	je	dôležité,	aby	sa	dni	napĺňali	spokojnosťou,	ľudskou	spo-
lupatričnosťou,	osobným	uplatnením,	ako	 i	dosahovaním	vytú-
žených	cieľov.	Vianočný	čas	má	svoje	neopísateľné	čaro	pre	kaž-
dého,	kto	sa	nepozerá	iba	očami,	ale	i	srdcom,	a	je	príležitosťou	
zastaviť	sa	a	pozrieť	sa	do	hĺbky	svojej	duše.	Tam,	kde	sú	skryté	
naše	najtajnejšie	túžby	a	želania.
Vo	svojom	mene	chcem	pozdraviť	trvale	bývajúcich	občanov,	

našich	rodákov	a	občanov,	ktorí	z	rôznych	dôvodov	nemôžu	via-
nočné	 sviatky	 tráviť	 doma.	 Pozdravujem	 aj	 návštevníkov	 obce,	
ktorí	v	našej	obci	prežívajú	tieto	sviatočné	chvíle,	zvlášť	pozdravu-
jem	našich	chorých	a	osamelých	občanov,	ktorí	sú	teraz	v	nemoc-
niciach	alebo	doma	sami	či	pri	svojich	najbližších.
Pozdravujem	našich	podnikateľov,	našich	učiteľov,	ako	i	poslan-

cov	obecného	zastupiteľstva	a	zamestnancov	obce.
Milí	spoluobčania,	chcem	Vám	všetkým	poďakovať	za	pomoc	

a podporu pri budovaní našej obce.
Prajem	Vám	všetkým	požehnané	a	príjemné	prežitie	vianoč-

ných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým po-
kojom,	radosťou,	láskou	a	zdravím	po	celý	nový	rok.

Vladimír Fabian, starosta obce
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Oslavy 700 rokov výročia prvej 
písomnej zmienky o Hnilčíku
Áno	–	už	700	rokov	uplynulo	od	napísania	 listiny,	ktorá	

uvádza	 prvú	 zmienku	 o	 založení	 Malého	 Hnilca	 (Parva	
Gnylnycz)	v	roku	1290.	Nehovoríme	o	vzniku	obce	–	prví	
osadníci	tu	boli	o	čosi	skôr	–	ale	o	listine,	v	ktorej	bola	prvá	
písomná	zmienka	obce.	Túto	listinu	vyhotovil	gróf 	Ján	(ze-
mepán	z	Markušoviec)	26.	marca	1315.	Píše	sa	v	nej,	že	naša	

osada	„ľudovo	zvaná	parva	Gnylnycz“	(malý	Hnilec)	v	sku-
točnosti	vznikla	už	v	roku	1290,	kedy	boli	darované	a	potvr-
dené	práva	usadiť	 sa	a	využívať	 lehotu	 (slobodu)	20	rokov	
neplatiť	dane	ani	feudálne	odvody	zemepánom.
Toto	 všetko	 sú	 fakty,	 ktoré	 stáli	 za	 tým,	 aby	 sme	 si	 pri-

pomenuli	 dávnu	 minulosť,	 zhodnotili	 našu	 prítomnosť	
a	 nazreli	 cez	 rozvojové	 zámery	 vedenia	 obce	Hnilčíka	 do	
budúcnosti.	 Záštitu	 pod	 touto	 akciou	 prevzala	 obec	Hnil-

čík.	Veľkú	námahu	a	organizáciu	–	hlavne	slávnostnej	časti	
–	urobil	Marián	Jančura.	Oslavy	boli	rozdelené	na	2	časti.	
Prvá	–	slávnostná	–	sa	konala	v	Motoreste	pod	Krížom,	kde	
sme	boli	svedkami	krásnych	prezentácií	o	našej	obci.	Dru-
há	–	kultúrna	časť	–	sa	konala	na	futbalovom	ihrisku.
Slávnostná	časť:	Moderoval	 ju	František	Murgáč.	Po	vy-

stúpení	 folklórneho	 súboru	mal	 úvodnú	 reč	 starosta	 obce	
Vladimír	Fabian,	po	ňom	dostal	slovo	vzácny	hosť	Marián	
Servátka	a	krátku	reč	si	pripravil	aj	Ing.	Peter	Ťapák,	vedúci	
referátu	 regionálneho	 rozvoja	 a	 plánovania	Košického	 sa-
mosprávneho	kraja.	Potom	už	nasledoval	cyklus	8	predná-
šok,	ktoré	moderoval	doc.	Ing.	Peter	Jančura,	PhD.	Po	prvej	
polovici	nasledoval	moderovaný	cyklus	ukážok	z	básnickej	
tvorby	 veľkej	 osobnosti	 našich	 obecných	 dejín,	 Františka	
Hadri	‑Drevenického.
Prednášky vedeckej konferencie:
–	 Sedem	zastavení	históriou	Hnilčíka	–	Marián Jančura
–	 Kverulanti	z	baníckeho	„Praedium	Paris	alias	Hnilčík	=	

udalosť	zo	života	hnilčíckych	poddaných	v	18.	storočí	–	
František Matúš (kverulanti	=	sťažovatelia)

–	 Školstvo	v	Hnilčíku	od	19.	storočia	do	roku	1945	–	Ruže-
na	Kormošová

–	 Dobývanie	nerastov	v	priestore	Hnilčíka	– Jozef  Daniel
–	 Komentované	 pásmo	 básní	 z	 tvorby	 Františka	 Hadri‑

‑Drevenického	– Peter Jančura, Anton Horník
–	 Prírodné	pomery	obce	–	rastlinstvo	a	živočíšstvo	–	Mar-

ta Nižňanská
–	 Baníctvo	Hnilčíka	v	technike	a	technológiách	–	Lukáš 

Patera
–	 Kultúrne	–	historický	význam	banskej	krajiny	Hnilčíka	–	

Peter Jančura
–	 Hnilčík	prítomný	a	budúci	–	Eva Malecová, Vladimír 

Fabián.
Po	 týchto	 vďačných	 a	 na	 slovo	 bohatých	 prednáškach	

sa	 hostia	 presunuli	 k	 budove	Múzejnej	 expozície	 Banské-
ho skanzenu, kde otvorili výstavu Miloša Greisela „Svetlo 
v	temnotách“.	Táto	výstava	predstavuje	novú	tvorbu	auto-
ra,	 zameranú	 na	 hnilčícke	 bane.	Kultúrna	 časť	 programu	
sa	 skončila	pešou	prehliadkou	areálu	kolónie	 v	Roztokách	
a	návštevou	štôlne	Ľudmila.

Na	 futbalovom	 ihrisku	v	hornom	Hnilčíku	bol	priprave-
ný	bohatý	kultúrny,	zábavný,	ale	aj	športový	program.	Celý	
program	moderoval	František	Murgáč,	ktorý	sa	presunul	zo	
slávnostnej	časti	z	dolného	Hnilčíka	už	po	štvrtej	prednáške.
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Program na pódiu pri futbalovom ihrisku:
– skupina historického šermu JAGO	–	3	vystúpenia,	súťaže	

a	hry	pre	deti.	Do	jednej	scénky	zapojili	aj	nášho	spolu-
občana	p.	Krempaského.	Okrem	toho	predviedli	aj	ukáž-
ku	vlajkovej	gardy	a	ukážku	streľby	z	muškiet,

–	 folklórna	skupina	FIALA	–	2	hudobné	vystúpenia,
–	 folklórna	skupina	ČAČINARE	–	3	hudobné	vystúpenia,
–	 folklórna	 skupina	ZAVADČAN	 zo	 Závadky,	 ktorá	 za-

spievala	rusínske	pesničky,
–	 neodmysliteľnou	 súčasťou	 tejto	 akcie	 musel	 byť	 samo-

zrejme	aj	guláš,	o	ktorý	sa	postarali	bratia	Pavlíkovci,
–	 súťaž	v	kopaní jedenástok,	ktorú	vyhral	Lukáš	Jakuba	

a	získal	tak	krásny	pohár,
–	 športové	súťaže	pre	deti	na	futbalovom	ihrisku,	ktoré	si	

zobral	na	zodpovednosť	František	Fabian	–	deti	mohli	zís-
kať	za	svoje	výkony	aj	krásne	medaily	s	logom	podujatia,

–	 futbalové	derby	mužstiev	Hnilčík A vs. Hnilčík vete-
ráni.	Tento	zápas	bol	očakávanou	lahôdkou	večera.	Už	
slávnostný	nástup	mužstiev	bol	symbolický,	keď	mužstvá	
doprostred	 ihriska	 viedli	 kapitáni	 otec	 a	 syn.	 František	
Murgáč	st.	a	František	Murgáč	ml.	viedli	hrdo	svoje	tímy,	
akoby	sa	malo	hrať	finále	Ligy	majstrov.	Výsledok	zápasu	
možno	viacerých	zaskočil,	ale	treba	povedať,	že	veteráni	
si	za	svoju	bojovnosť	a	výkon	víťazstvo	2:1	zaslúžili	a	vy-
školili	z	efektivity	„mladých“.	Samozrejme,	zápas	skončil	
úprimným	podaním	si	rúk,

–	 v	polčasovej	prestávke	 sa	uskutočnila veľká tombola. 
Viac	ako	50	krásnych	cien	sa	žrebovalo	takmer	hodinu,

–	 večerné	vystúpenie	hudobnej	skupiny	TRAKY	a	ľudová	
veselica,	ktorú	prekazilo	daždivé	počasie.

V	 nedeľu	 6.	 septembra	 2015	 slúžil	 vdp.	 Anton	 Horník	
sv.	omšu	vo	farskom	kostole	na	úmysel:	za	všetkých	obyvate-
ľov	Hnilčíka,	minulých,	súčasných	aj	budúcich.
Špeciálne	 by	 sme	 chceli	 vyzdvihnúť	 zbierku,	 ktorá	 bola	

v	Motoreste	pod	Krížom.	Tu	sa	nezištne	poskladali	občania	
Hnilčíka	na	„party	stany“,	ktoré	boli	umiestnené	na	futba-
lovom	 ihrisku.	 Ich	využitie	bolo	naozaj	potrebné,	nakoľko	
počasie	počas	dňa	osláv	bolo	veľmi	daždivé.	Za	všetkých	by	
sme	chceli	povedať	veľké	ĎAKUJEME.
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	by	chcelo	aj	touto	cestou	

srdečne	poďakovať	za	poskytnutie	sponzorského	daru	alebo	
finančného	daru	pre	túto	kultúrnu	akciu.

Pripravil František Murgáč
(na základe materiálov od Mariána Jančuru)

Fotografie: M. Greisel (str. 2), D. Novottová (str. 3, 4)
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Uznesenia obecného 
zastupiteľstva zo 
4. rokovania OZ, konaného 
26. 6. 2015
Uznesenie č. 31-26/6-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 obce	Hnilčík	 berie	 na	 vedomie	 od-
borné	stanovisko	hlavného	kontrolóra	k	záverečnému	účtu	
obce	Hnilčík	za	rok	2014.

Uznesenie č. 32-26/6-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 obce	 Hnilčík	 schvaľuje	 záverečný	
účet	a	celoročné	hospodárenie	bez	výhrad.

Uznesenie č. 33-26/6-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 obce	 Hnilčík	 berie	 na	 vedomie	
správu	 nezávislého	 audítora	 o	 overení	 účtovnej	 závierky	
k	31.	12.	2014	a	dodatok	správy	audítora	o	overení	súladu	
výročnej	správy	s	individuálnou	účtovnou	závierkou.

Uznesenie č. 34-26/6-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	berie	na	vedomie	odo-
vzdanie	nájomného	bytu	č.	3	v	bytovke	č.	súp.	265	zo	strany	
p.	Ing.	Františka	Murgáča	obci	Hnilčík	a	zároveň	schvaľuje	
pridelenie	predmetného	bytu	sl.	Zuzane	Dubinákovej,	Spiš-
ská	Nová	Ves	a	p.	Petrovi	Longauerovi,	bytom	Spišská	Nová	
Ves.

Uznesenie č. 35-26/6-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 obce	 Hnilčík	 v	 zmysle	 zákona	 č.	
369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení	v	znení	neskorších	pred-
pisov	schvaľuje	Štatút	obce	Hnilčík	v	predloženom	znení.

Uznesenie č. 36-26/6-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	berie	na	vedomie	Smer-
nicu	č.	1/2015	o	jednotnom	postupe	vykonávania	verejného	
obstarávania	v	podmienkach	a	možnostiach	miestnej	samo-
správy.

Uznesenie č. 37-26/6-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	schvaľuje	rokovací	po-
riadok komisie na ochranu verejného záujmu.

Uznesenie č. 38-26/6-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	berie	na	vedomie:
1.	Informáciu	predsedu	komisie	na	ochranu	verejného	zá-
ujmu	 pri	 výkone	 verejnej	 funkcie	 o	 preskúmaní	Oznáme-
ní	 funkcií,	 zamestnaní	 a	 činnosti	 a	majetkových	 pomerov	
a	Ročné	zúčtovanie	na	daň	z	príjmov	FO	zo	závislej	činnosti	
za	zdaňovacie	obdobie.
2.	Konštatovanie	komisie	na	ochranu	verejného	záujmu	pri	
výkone	verejnej	funkcie,	že	Vladimír	Fabian,	starosta	obce	
vo	 svojom	Oznámení	 uviedol	 všetky	potrebné	 informácie,	
ktoré	sú	pravdivé.

Uznesenie č. 39-26/6-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 obce	Hnilčík	 berie	 na	 vedomie	 in-
formáciu	organizácie	stavebného	úradu	obce	Hnilčík	podľa	
novelizácie zákona.

Uznesenie č. 40-26/6-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	berie	na	vedomie	mož-
nosť	získania	dotácie	na	akciu:	700.	výročie	založenia	obce,	

ukladá	 podať	 žiadosť	 o	 dotáciu	 na	 KSK	 podľa	 platného	
VZN,	osloviť	sponzorov	na	kultúrnu	akciu	a	určuje	termín	
konania	osláv	na	5.	9.	2015	(sobota).

Uznesenie č. 41-26/6-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	berie	na	vedomie	mož-
nosť	vykurovania	Kultúrneho	domu	vykurovacím	systémom	
TEZA,	nainštalovanie	fotovoltaických	panelov	podľa	samo-
statného	projektu	pri	predpokladanom	náklade	65	000	€.

Uznesenie č. 42-26/6-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	berie	na	vedomie	infor-
máciu	o	pripravovanej	 II.	 etape	 rekonštrukcie	Kultúrneho	
domu	a	ukladá	počkať	na	výzvu	a	spracovať	žiadosť.

Uznesenie č. 43-26/6-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	berie	na	vedomie	infor-
máciu	o	predloženej	cenovej	ponuke	na	opravu	miestnych	
komunikácií	 penetračným	 makadamom	 v	 hrúbke	 90	mm	
kameniva	 na	 úsekoch:	 Bindt	 –	 cintorín,	 pece,	 Roztoky	 –	
banská	kolónia,	Poľana.

Uznesenie č. 44-26/6-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	berie	na	vedomie	nové	
poznatky	zo	seminára	ohľadom	správy	nájomných	bytov	–	
nájomné	zmluvy,	zásady	bývania,	výpočtu	výšky	nájomného
a	 ukladá	 pripraviť	 zásady	 bývania	 v	 nájomných	 bytoch,	
nové	VZN,	pripraviť	nové	nájomné	zmluvy	a	varianty	pre	
výpočet	nájomného	v	nájomných	bytoch.

Uznesenie č. 45-26/6-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	berie	na	vedomie	infor-
máciu	o	zabezpečení	prevádzky	muzeálnej	expozície	a	štôl-
ne	počas	letnej	sezóny	takto:
Pondelok:	 9.00	–	12.00	hod.				13.00	–	15.00	hod.
Streda:	 	 9.00	–	12.00	hod.				13.00	–	15.00	hod.
Piatok:	 	 9.00	–	12.00	hod.				13.00	–	15.00	hod.
Sprievodcovské	služby	sú	zabezpečované	cez	dobrovoľnícku	
prácu	cez	ÚPaSV	SNV.
Nedela:		 9.00	–	16.00	hod.
Sprievodcovské	služby	sú	zabezpečované	cez	dobrovoľnícku	
prácu	členov	OZ	Hnilčík.

Uznesenie č. 46-26/6-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 v	Hnilčíku	 vykonalo	 obhliadku	 ná-
jomných	bytov	v	bytovke	8	b.j.	č.	súp.	244	okrem	bytu	č.	2	
a	7	 (nájomníci	neboli	doma)	a	konštatuje,	že	najväčšie	zá-
vady	sú	v	byte	č.	6	v	miestnostiach:	kuchyňa,	kúpeľňa,	spál-
ňa	a	ukladá	v	termíne	do	31.	7.	2015	opraviť	v	uvedených	
miestnostiach	maľovky,	vysprávky	okolo	okien,	zapojiť	elek-
trickú	energiu	a	odstrániť	plieseň.

Uznesenie č. 47-26/6-2015
Obecné	zastupitelstvo	v	Hnilčíku	berie	na	vedomie	 zruše-
né	verejné	obstarávanie	na	akciu:	Regenerácia	centra	obce	
Hnilčík	z	dôvodu	formálnych	chýb.	Zároveň	berie	na	vedo-
mie	informáciu	o	vyhlásenom	novom	verejnom	obstarávaní.
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Uznesenia obecného 
zastupiteľstva z 5. rokovania OZ, 
konaného 5. 8. 2015
Uznesenie č. 48-5/8-2015
Obecné	zastupiteľstvo	berie	na	vedomie	informáciu	o	plne-
ní	uznesení	z	5.	zasadnutia	OZ,	konaného	26.	6.	2015.

Uznesenie č. 49-5/8-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	berie	na	vedomie	infor-
mácie	 o	príprave	osláv	 700.	 výročia	 založenia	 obce	podľa	
predloženého	materiálu.

Uznesenie č. 50-5/8-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	schvaľuje	plán	kontrol-
nej	činnosti	hlavného	kontrolóra	obce	Hnilčík	na	II.	polrok	
2015.

Uznesenie č. 51-5/8-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	určuje,	že	úlohu	zodpo-
vednej	osoby	v	zmysle	zákona	č.	304/2014	Z.	z.	o	niekto-
rých	opatreniach	súvisiacich	s	oznamovaním	protispoločen-
skej	činnosti	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	bude	
plniť	 hlavný	 kontrolór	 obce	 a	 obecné	 zastupiteľstvo	 obce	
Hnilčík	schvaľuje	smernicu	o	vybavovaní	podnetov	súvisia-
cich	s	oznamovaním	protispoločenskej	činnosti	s	účinnosťou	
od	5.	8.	2015.

Uznesenie č. 52-5/8-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	schvaľuje	Pravidlá	a	zá-
sady	bývania	v	nájomnom	dome.

Uznesenie č. 53-5/8-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	schvaľuje	výšku	mesač-
ného	nájomného	v	%	z	OC	v	nájomných	bytovkách	obce	
Hnilčík	pre	každý	bytový	dom	samostatne	takto:
Nájomné	byty	10	b.j.,	Hnilčík	c.	súp.	241
Celkový	obstarávací	náklad	na	10	b.j	334.998,01	€
Obytná	plocha	spolu	594,48	m2

Výška	mesačného	nájomného	v	%/m2	2,99
Výška	mesačného	nájomného	v	€/m2	1,4040
Nájomné	byty	8	b.j.	Hnilčík	c.	súp.	244
Celkový	obstarávací	náklad	na	8	b.j	299	630,22
Obytná	plocha	spolu	471,56	m2

Výška	mesačného	nájomného	v	%/m2	2,82
Výška	mesačného	nájomného	v	€/m2	1,4932
Nájomné	byty	8	b.j.	II,	Hnilčík	c.	súp.	265
Celkový	obstarávací	náklad	na	8	b.j	II.	445	992,44	€
Obytná	plocha	spolu	484,24	m2

Výška	mesačného	nájomného	v	%/m2	2,79
Výška	mesačného	nájomného	v	€/m2	2,1413

Uznesenie č. 54-5/8-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 obce	 Hnilčík	 schvaľuje	 VZN	
č.	 1/2015	 o	 pravidlách	 pre	 nakladanie	 s	 nájomnými	 byt-
mi	obce	Hnilčík	postavených	a	nadobudnutých	s	podporou	
štátu	s	účinnosťou	od	1.	9.	2015	a	zároveň	ruší	VZN	č.	12	
o	podmienkach	prideľovania	nájomných	bytov	obce	Hnilčík	
a	o	výške	nájmu	bytu.

Uznesenie č. 55-5/8-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	schvaľuje	predĺženie	ná-
jomných	zmlúv,	ktoré	sa	končia	uplynutím	dohodnutej	doby	

k	31.	8.	2015	na	základe	žiadosti	o	predlženie	nájomných	
zmlúv.	 Predlženie	 nájomných	 zmlúv	 bude	 riešené	 formou	
nových	nájomných	zmlúv	na	dobu	určitú	a	to	do	30.	6.	2018.

Uznesenia obecného 
zastupiteľstva zo 6. rokovania 
OZ, konaného 25. 9. 2015
Uznesenie č. 56-25/9-2015
Obecné	zastupiteľstvo	berie	na	vedomie	informáciu	o	plne-
ní	uznesení	z	5.	zasadnutia	OZ,	konaného	5.	8.	2015.

Uznesenie č. 57-25/9-2015
Obecné	zastupiteľstvo	berie	na	vedomie	informáciu	o	mož-
nosti	podania	žiadosti	v	oblasti	vykurovania:
–	 TEZA	2000,6000	do	9.	10.	2015	(pre	rok	2015)
–	 Fotovoltalika	do	31.	10.	2015	(pre	rok	2016)
a	ukladá	podať	žiadosti	na	dotáciu	do	stanoveného	termínu.

Uznesenie č. 58-25/9-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 obce	Hnilčík	 berie	 na	 vedomie	 po-
danú	informáciu	z	uskutočnených	osláv	pri	príležitosti	700.	
rokov	obce	Hnilčík.

Uznesenie č. 59-25/9-2015
Obecné	zastupiteľstvo	obce	Hnilčík	berie	na	vedomie	infor-
máciu	o	uskutočnených	kontrolách:
–	 Environmentálny	 fond	 Bratislava	 –	 akcia:	 „Zníženie	

energetickej	 náročnosti	 a	 rekonštrukcia	 Kultúrneho	
domu	v	obci	Hnilčík“	–	výsledok	kontroly:	nebolo	zistené	
porušenie	všeobecne	záväzných	predpisov	ani	interných	
predpisov

–	 Slovenský	metrologický	inšpektorát	Bratislava	–	kontrola	
na	plnenie	si	povinností	ohľadom	vodovodných	radov	–	
uložené	 opatrenia:	 zabezpečiť	 priemyselné	meradlá	 na	
vodojemy	a	preciachovanie	vodomerov.

Uznesenie č. 60-25/9-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	berie	na	vedomie	vznik-
nutú	havarijnú	situáciu	na	obecnom	vodojeme	a	obecnom	
vodovodnom	rade	a	prerokovalo	návrh	na	použitie	finanč-
ných	 prostriedkov	 rezervného	 fondu	 a	 schvaľuje	 použitie	
prostriedkov	rezervného	fondu	nasledovne:
a)	 na	 bežné	 výdavky	 na	 odstránenie	 havarijného	 stavu	

majetku	 obce	 (vodovodný	 rad	 Dolný	 Hnilčík	 a	 vodo-
jem	Tokárne)	v	zmysle	ustanovenia	§	10	odsek	9	zákona	
č.	 583/2004	 Z.	 z.	 o	 rozpočtových	 pravidlách	 územnej	
samosprávy	 a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	
v znení neskorších predpisov

b)	 nákup	30	ks	domových	vodomerov	a	1	ks	hlavného	vodo-
meru do vodojemu Bindt v rámci technického zhodnote-
nia	vodovodných	systémov	v	obci	Hnilčík.

Uznesenie č. 61-25/9-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	schvaľuje	VZN	č.	2/2015	–	
Zásady	tvorby	a	čerpania	fondu	opráv	a	údržby	pre	obecné	
byty	obstarané	prostredníctvom	štátnej	podpory	bývania.

Uznesenie č. 62-25/9-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 v	 Hnilčíku	 berie	 na	 vedomie	 zme-
nu	 rozpočtu	 obce	 Hnilčík	 na	 rok	 2015	 v	 zmysle	 zákona	
č.	583/2014	Z.	z.,	§	14,	odst.	2	a	v	zmysle	uznesenia	obecné-
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ROZPOČET 2015 Schválený 
rozpočet

Zmeny 
rozpočtu

Rozpočet 
po zmenách

Bežné	príjmy 185.138,– +14.535,– 199.673,–
Kapitálové	príjmy 5.000,– +188.906,– 193.906,–
Príjmy	spolu 190.138,– 203.441,– 393.579,–
Príjmy	finančných	operácií 7.000,– 0,– 7.000,–
ZDROJE SPOLU 197.138,– 203.441,– 400.579,–
Bežné	výdavky 174.138,– +4.522,– 178.660,–
Kapitálové	výdavky 3.400,– +198.849,– 202.249,–
Výdavky spolu 177.538,– 203.371,– 380.909,–
Výdavky	finančných	operácií 19.600,– 0,– 19.600,–
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU 197.138,– 203.371,– 400.509,–
Bežný	rozpočet +11.000,– +10.013,– +21.013,–
Kapitálový	rozpočet +1.600,– ‑9.943,– ‑8.343,–
Výsledok rozpočtového hospodárenia +12.600,– +70,– +12.670,–
Finančné	operácie ‑12.600,– 0,– ‑12.600,–
Výsledok hospodárenia - celkový 0,– +70,– +70,–
ho	zastupiteľstva	v	Hnilčíku	č.	52‑14/11‑2008,	podľa	pred-
ložených	rozpočtových	opatrení	č.	1‑15/2015.

Uznesenie č. 63-25/9-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 Obce	 Hnilčík	 berie	 na	 vedomie	
preplatenie	 nákladov	 zo	 strany	 štátu	 na	 snehovú	 kalamitu	
v	marci	2015	v	celkovej	výške	3	916	€.

Uznesenie č. 64-25/9-2015
Obecné	zastupiteľstvo	Obce	Hnilčík	berie	na	vedomie	mož-
nosť	odkúpenia	resp.	vysporiadania,	zámenou	pozemku	s	p.	
Jánom	Kubičárom.	V	prípade	ďalšieho	 jednania	ohľadom	
pozemku	v	kúpnej	 cene	zohľadniť	aj	 cenu	znaleckého	po-
sudku.

Uznesenia obecného 
zastupiteľstva zo 7. rokovania 
OZ, konaného 20. 11. 2015
Uznesenie č. 65-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	berie	na	vedomie	informáciu	o	plne-
ní	uznesení	zo	6.	zasadnutia	OZ,	konaného	25.	9.	2015.

Uznesenie č. 66-20/11-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 v	 Hnilčíku	 v	 súlade	 s	 §	11	 zákona	
č.	369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení	v	platnom	znení,	s	pri-
hliadnutím	na	§	6	ods.12	písm.	d)	zákona	č.	596/2003	Z.	z.	
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme-
ne	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	platnom	znení	určuje	
výšku	finančného	príspevku	na	 záujmové	 vzdelávanie	detí	
s	trvalým	pobytom	na	území	obce	Hnilčík
1.	V	centrách	voľného	času	zriadených	mimo	územia	obce	
Hnilčík
2.	V	cirkevných	centrách	voľného	času	a	v	súkromných	cen-
trách	voľného	času	na	deti	do	dovŕšenia	19	roku	veku	s	trva-
lým	pobytom	na	území	obce	zriadených	mimo	územia	obce	
Hnilčík	maximálne	vo	výške	65	€	na	žiaka	na	rok	2016,	za	
predpokladu	splnenia	nasledujúcich	podmienok:
–	 obci	bude	doručená	písomná	žiadosť	zriaďovateľa	centra	

voľného	času,
–	 k	 žiadosti	 bude	doložený	menný	 zoznam	žiakov	 vráta-

ne	 platného	 rozhodnutia	 riaditeľa	 centra	 voľného	 času	
o	prijatí	žiaka	na	školský	rok	2015/2016,	aktuálna	a	plat-

ná	zriaďovacia	listina	centra	voľného	času,
–	 žiadateľ	uzavrie	s	obcou	písomnú	dohodu	o	financovaní	

záujmového	vzdelávania,	ktorá	určí	ďalšie	podmienky	fi-
nancovania

Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	ukladá	s	týmto	uznesením	
písomne	oboznámiť	všetky	CVČ,	ktoré	požiadali	o	príspe-
vok	na	školský	rok	2015/2016.

Uznesenie č. 67-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	schvaľuje	VZN	č.	3/2015	
o	podmienkach	poskytovania	dotácií	z	rozpočtu	obce	a	ruší	
VZN	č.	7	o	dotáciách.

Uznesenie č. 68-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	schvaľuje	úpravy	v	Zása-
dách	hospodárenia	s	finančnými	prostriedkami	obce	Hnilčík	
s	účinnosťou	od	1.	1.	2016.

Uznesenie č. 69-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	schvaľuje	úpravy	vo	vnú-
tornom	predpise	o	rozsahu	a	spôsobe	použitia	výdavkov	na	
reprezentačné	účely	s	účinnosťou	od	1.	1.	2016.

Uznesenie č. 70-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	berie	na	vedomie	ukonče-
nie	nájomných	zmlúv	v	týchto	bytoch:
–	 Bytovka	Hnilčík	 č.	 súp.	 244,	 byt	 č.	 3	 –	 Kollár	 Daniel	

a	Majkuthová	Zuzana	k	30.	11.	2015
–	 Bytovka	 Hnilčík	 č.	 súp.	 241,	 byt	 č.	 2	 –	 Matúš	 Jozef 	

a	manž.	Tatiana	k	31.	12.	2015	a	ukladá	oznámiť	nájom-
níkom,	aby	v	bytoch	previedli	hygienickú	maľbu	a	pri-
pravili	byty	k	odovzdaniu	obci.

Uznesenie č. 71-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	schvaľuje	uzatvorenie	ná-
jomnej	zmluvy	pre:	Luciu	Mockovú,	bytom	Švedlár	38	od	
1.	12.	2015	–	30.	6.	2018,	v	zmysle	VZN	č.	1/2015	o	pra-
vidlách	pre	nakladanie	s	nájomnými	bytmi	obce	Hnilčík	po-
stavených a nadobudnutých s podporou štátu.

Uznesenie č. 72-20/11-2015
Obecné	 zastupiteľstvo	 v	 Hnilčíku	 neschvaľuje	 predĺženie	
nájomnej	zmluvy	pre	žiadateľa	z	dôvodu:	žiadateľ	nemá	za-
pojenú	elektrickú	energiu	a	následne	chátra	interiér	bytu.
Obecné	zastupiteľstvo	ukladá	oznámiť	 túto	skutočnosť	ná-
jomníkovi	 a	 vyzvať	 ho,	 aby	 tieto	 nedostatky	 odstránil	 do	
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31.	12.	2015.	Po	odstránení	nedostatkov	obecné	zastupiteľ-
stvo	znova	prerokuje	žiadosť.	V	opačnom	prípade,	t.	 j.	pri	
neodstránení nedostatkov, predmetná nájomná zmluva kon-
čí	uplynutím	dohodnutej	doby.

Uznesenie č. 73-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	schvaľuje	výmenu	2‑izbo-
vého	 nájomného	 bytu	 za	 3‑izbový	 nájomný	 pre	 žiadateľa	
Ján	Schmidta	v	prípade	uvoľnenia.

Uznesenie č. 74-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	súhlasí	s	prenájmom	par-
cely	č.	C	KN	1251	pre	žiadateľa	Jozefa	Mráza,	za	podmien-
ky	zachovania	možnosti	parkovania	motorových	vozidiel	na	
predmetnej	 parcele	 v	 prípade	 konania	 pohrebu.	Uvedenú	
podmienku	ukladá	zapracovať	do	nájomnej	zmluvy.

Uznesenie č. 75-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	 schvaľuje	harmonogram	
zasadnutí	Obecného	zastupiteľstva	v	Hnilčíku	na	rok	2016.	
V	prípade	potreby	budú	zvolané	ďalšie	zasadnutia	obecné-
ho	zastupiteľstva.

Uznesenie č. 76-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	schvaľuje	Plán	kontrolnej	
činnosti	hlavného	kontrolóra	na	I.	a	II.	polrok	2016.

Uznesenie č. 77-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku
1.	 berie	 na	 vedomie	 –	 informáciu	 o	 ukončených	 investič-

ných	akciách	a	to:
–	 Zníženie	energetickej	náročnosti	a	rekonštrukcia	kultúr-

neho	domu	obce	Hnilčík	–	ukončená	čiastočným	kolau-
dačným	rozhodnutím,

2.	 berie	na	vedomie	–	informáciu	o	neukončených	investič-
ných	akciách	a	to:

–	 Regenerácia	centra	obce	Hnilčík	–	 investičná	akcia	nie	
je	ukončená	z	dôvodu	prebiehajúcej	kontroly	na	Úrade	
verejného obstarávania,

3.	 berie	na	vedomie	–	informáciu	o	podaných	žiadostiach	
na	investičné	akcie	a	to:

–	 Environmentálny	fond	–	fotovoltaika	–	výška	požadova-
nej	dotácie	39	900	€

–	 Environmentálny	fond	–	vykurovanie	KD	–	výška	poža-
dovanej	dotácie	56	690	€

4.	 schvaľuje	 podanie	 žiadosti	 na	 tieto	 investičné	 akcie	
z	programu	rozvoja	vidieka	SR	na	rok	2014	–	2020

–	 číslo	výzvy:	14/PRV/2015,	číslo	opatrenia:	7,	číslo	po-
dopatrenia:	 7.5	 –	 Podpora	 na	 investície	 do	 rekreačnej	
infraštruktúry,	turistických	informácií	a	do	turistickej	in-
fraštruktúry	malých	rozmerov	na	verejné	využitie,	akti-
vita:	miestne	kultúrne,	historické,	prírodné	a	iné	objekty	
a	zaujímavosti,	zriadenie	múzejných	a	galerijných	zaria-
dení a pod.

–	 číslo	výzvy:	13/PRV/2015,	číslo	opatrenia:	7,	číslo	podo-
patrenia:	7.2	–	Podpora	na	investície	do	vytvárania,	zlep-
šovania	alebo	rozširovania	všetkých	druhov	infraštruktúr,	
aktivita:

1.	 Výstava	 a	 rekonštrukcia	 miestnych	 komunikácií,	 lávok,	
mostov,	 chodníkov	 a	 záchytných	 parkovísk,	 autobuso-
vých zastávok

2.	 Zlepšenie	 vzhľadu	 obcí	 –	 úprava	 a	 tvorba	 verejných	
priestranstiev,

námestí, parkov a pod.
–	 číslo	výzvy:	12/PRV/2015,	číslo	opatrenia	7,	číslo	podo-

patrenia:	7.4	Podpora	na	investície	do	vytváranie,	zlep-
šovania	alebo	rozširovania	miestnych	základných	služieb	
pre	vidiecke	obyvateľstvo	vrátane	voľného	času	a	kultúry	
a	súvislej	infraštruktúry.	aktivita:

5.	 Rekonštrukcia	existujúcich	kultúrnych	domov
Zvyšovanie	bezpečnosti	a	prevencie	proti	vandalizmu

Uznesenie č. 78-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku
1.	 berie	 na	 vedomie	 žiadosť	 vodičov	 autobusov	 Euro-

bus,	a.	s.,	Spišská	Nová	Ves	o	premiestnenie	zastávky	pri	
Zajacovi	v	smere	od	Nálepkova.

2.	 berie	 na	 vedomie	 odstúpenie	 žiadosti	 zo	 strany	 obce	
Správe	ciest	KSK.

3.	 berie	na	vedomie	oznámenie	Správy	ciest	KSK,	Košice	
o	odstúpení	žiadosti	na	Úrad	KSK	Košice.

Uznesenie č. 79-20/11-2015
Obecné	zastupiteľstvo	v	Hnilčíku	berie	na	vedomie	začatie	
kolaudačného	 konania	ČOV	 pre	 jestvujúci	 bytový	 dom	 8	
b.j. a MŠ.

Zhrnutie – čo nám priniesol rok 
2015 – zaujímavosti z pohľadu 

našej obce
• 2014	–	hodnotenie	začíname	už	koncom	roku	2014,	

kedy	 boli	 ocenení	 poslanci	 za	 svoju	 aktívnu	 prácu	
v	 obecnom	 zastupiteľstve	 –	 Ing.	 František	 Murgáč	
a	Ľubomír	Kačír	st.	Naopak	svoju	poslaneckú	činnosť	
začínajú	noví	poslanci	Branislav	Murgáč	a	Vlastimil	
Novotta.	V	svojej	práci	pokračujú	František	Fabian,	
Emil	Jurčák	a	Ľubomír	Kačír	ml.	Staronovým	staros-
tom	obce	ostáva	Vladimír	Fabian

• 31.	1.	2015	–	snehová	kalamita	vyhlásená	na	Hnilčíku	
o	12:15

• 7.	2.	2015	–	referendum	na	Slovensku	vyhodnotené	
ako neplatné

• 14.	2.	2015	–	Valentínsky	víkend	na	Mraznici	aj	s	au-
tomobilovým	pretekárom	Maťom	Homolom

• 7.	 3.	 2015	 –	 náš	 p.	 kostolník	 Štefan	Leško	 oslavuje	
90‑tku

• 2.	4.	2015	–	napadalo	dokopy	až	15	cm	snehu
• 10.	4.	2015	–	najstaršia	obyvateľka	Hnilčíka	–	p.	Emí-

lia	Krestianová	sa	dožíva	krásneho	jubilea	95	rokov
• 13.	4.	2015	–	biskupská	vizitácia	farnosti
• jún	2015	–	dokončenie	rekonštrukčných	prác	na	ceste	

Bindt
• 11.	7.	2015	–	futbalový	turnaj	o	pohár	starostu	obce	

Hnilčík	–	víťazom	sa	stal	Jamník
• 31.	7.	2015	–	na	SCM	privítali	zraz	chrobákov	Vol-

kswagen
• 5.	9.	2015	–	oslavy	700.	obce	od	prvej	zmienky
• 12.	10.	2015	–	na	Hnilčíku	napadal	prvý	sneh	tejto	

sezóny
František Murgáč
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Koniec roku
Chvála Bohu koniec roku -
aké šťastie sme mali, 
poďakujme našej vláde,
že nám prežiť dali.

Veď každý vie, kde bota tlačí
teraz v tom momente,
ale čo si pomôžeme,
keď nie sme v parlamente?

I keď sa nám ťažko žije,
všade samé schodky,
no ale 2 eura sa pridalo
ľuďom na dôchodky.

V niečom sme už pokročili,
bohužiaľ nemôžeme sa chváliť.
Vieme vraždiť, kradnúť, 
no nevieme sa brániť.

Neskláňajme hlavu toľko
k tej slovenskej hrude,
nespoliehajme sa na slová -
bude ako bude.
Veď aj tak na Slovensku lepšie už 
nebude.

Kúpme si za posledné
fľašu dobrého moku
a želajme si zas to isté:
prežiť do starého roku.

Cecília Fabinyová

Modlitba (prosba)
Modlíme sa k Tebe, Bože večný, 
za nový a lepší svet, 
v ktorom by bolo menej hriechu
a viacej modlitieb. 

Modlíme sa k Tebe, Bože všemohúci, 
za dážď, slnko a rosu pre polia, 
za skorocel čo spôsobiť vie,
že rany sa nám skôr zahoja.

Modlíme sa k Tebe, Bože dobrotivý,
za pramene čistej vody, 
za vietor čo stromy neporaní,
za búrku čo škody nenarobí,
za vesmír aby, aby ostal taký ako vlani.

Modlíme sa k Tebe, Bože láskavý,
za svet bez zbraní a násilia,
aby bolo viacej lásky než dosť,
aby slza v oku ľudí tejto zeme
bola zriedkavý hosť.

Modlíme sa k Tebe, Bože spravodlivý,
aby nevládol ten, kto pravdu zapiera,
a mení zákon tak ako mu vyhovuje
na hárkoch papiera.

Modlíme sa k Tebe, Bože  milosrdný,
a prosíme, aby si naše srdcia naplnil mierou skromnosti, 
aby každý v čase núdze každého pohostil.
Aj cudziemu aby sme podali na privítanie chlieb.
Daj Bože prosíme, aby zvony raz zazvonili na taký svet. 

Cecília Fabinyová

V	minulom	 čísle	 som	 nedopatrením	 zabudol	 uve-
rejniť	 príspevok	 poďakovania	 sa	 za	 prejav	 sústrasti	

a	kvetinových	darov.	Ospravedlňujem	sa.	Príspevok	zasla-
la	Alžbeta	Šaršaňová.
„Aj keď slzy padajú, nebo otvára brány.... 
Tí, čo v Boha verili, ostanú Ním navždy milova-
ní.
So	 žiaľom	 v	 srdci	 vyslovujeme	 úprimné	 poďakovanie	
všetkým	 príbuzným,	 známym,	 susedom,	 ktorí	 sa	 23.	 4.	
2015	prišli	rozlúčiť	s	našou	mamkou,	babkou	a	prabab-
kou Paulínou Krajňákovou, ktorá	nás	navždy	opustila	
vo	veku	87	rokov.	Zároveň	ďakujeme	za	prejavy	sústrasti,	
kvetinové	dary	a	modlitby.	Nikdy	nezabudneme,	mamka	
a babka naša!

Smútiaca rodina. Ďakujeme pekne.

Katolícka	cirkev	1.	no-
vembra slávi prikáza-
ný sviatok Všetkých 

svätých,	 na	 ktorý	 2.	 novembra	
nadväzuje	 deň	 Spomienky	 na	
všetkých	verných	 zosnulých,	 ľu-
dovo	 nazývaný	Dušičky.	Veriaci	
si	v	tento	deň	počas	omší	pripo-
mínajú	svätých,	ktorí	viedli	pra-
vý	kresťanský	život,	žili	a	zomreli	
vo	viere	v	 Ježiša	Krista.	Spomí-
najú	a	modlia	sa	aj	za	tých,	ktorí	
nemajú	miesto	 v	 kalendári,	 ne-
boli	vyhlásení	za	svätých,	ale	žili	
čestným	životom,	konali	dobro	a	
vedeli	sa	obetovať	pre	iných.
Na	 obrázku	 môžeme	 vidieť	

fotku	 kríža	 na	 počesť	 mŕtvych	
baníkov.	 Fotografiu	 vyhotovil	
Miloš Greisel.

František Murgáč

31. 7. – 2. 8. privítali v SCM 
zraz Volkswagen CHROBÁKOV
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Včera a dnes
Tentokrát	 som	použil	 fotku	 z	 roku	1980.	Nebudeme	ale	

porovnávať	s	terajším	mužstvom.	Chcel	som	skôr	poukázať	
na	 budovu	 JAVOR	 na	Grajnári	 a	 na	 skvelú	 partiu,	 ktorá	
mala	v	 tom	čase	zimnú	prípravu.	V	pozadí	 je	vidieť	 starú	
1000‑ku	a	bežecké	trate.	Pre	pripomenutie	menoslov	hráčov.	
Horný	rad	zľava:	Rudolf 	Leško,	Bialončík	a	Jozef 	Fabiny	

(obaja	v	podrepe),	Emil	Briestenský,	Ľubomír	Murgáč,	Mi-
roslav	Ondrejčík,	Ján	Hoľák,	Emil	Jurčák	(vedúci	mužstva),	
Ľubomír	Kačír,	Pavol	Murgáč,	Ivan	Kačír	„Džekso“	(tréner	
mužstva)
Dolný	rad	zľava:	František	Murgáč,	Jozef 	Herich,	Štefan	

Murgáč,	Ján	Žilka,	Štefan	Seman,	Emil	Kyrschner,	Jaroslav	
Lenarčič.

František Murgáč

„Nech tichá hudba vese-
losti Vám počas celých 
sviatkov znie, nech ten 
rok nastávajúci Vám po-
koj, šťastie a lásku pri-
nesie a za Vašu priazeň 
vám Penzión** Banská 
klopačka ďakuje“.

V	rámci	klubového	výjazdu	VETERÁN	Šariš	klubu	Pre-
šov	dňa	4.10.2015	sa	30	posádok	zastavilo	na	našej	Banskej	
klopačke.	Medzi	najzaujímavejšie	autá	patrili	Austin	Healey	
3000,	 rok	 výroby	 1960,	 ale	 i	motocykel	 americkej	 výroby	
z	30.	rokov	–	INDIÁN.	Po	obede	a	návšteve	štôlne	Ľudmila	
pokračovali	cez	Gelnicu	naspäť	domov.

Dňa	 5.9.2015	 Banská	 klopačka	 privítala	 svojich	 hostí	
na	 2.	 ročníku	 podujatia	 „…na	 banskú	 ľudovú	 nôtu“.	 Do	
spevu	a	do	tanca	vyhrávala	cimbalová	muzika	z	Margecian

Janka Poprocká
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Osobnosti našej obce
PhDr. Marián Servátka, CSc.
Jednou	z	najvýznamnejších	osob-

ností	 pochádzajúcich	 z	 Hnilčíka,	
je	 neodmysliteľne	 Marián	 Servát-
ka.	 Výbornou	 príležitosťou,	 ako	
si	 tohto	 „veľkého	 charizmatického	
človeka“	priblížiť	 v	našom	 spravo-
daji,	bolo	stretnutie	s	ním.	Hnilčík	
navštívil v septembri tohto roku, na konaní osláv 700. vý-
ročia	prvej	písomnej	zmienky	obce.	Rozprávať	a	pozdraviť	
ho	 chcel	 naozaj	 každý,	 naši	 občania	 si	 ho	 naozaj	 vážia	 a	
uznávajú.	Pán	Servátka	na	mňa	urobil	veľký	dojem.	Už	pri	
vstupe	do	miestnosti	 oslovil	 prítomných	 svojím	úprimným	
a	 láskavým	 úsmevom.	 Z	 jeho	 osobnosti	 vyžaruje	 dobrota	
a	 úprimnosť,	 z	 jeho	 prejavu	 zasa	múdrosť	 a	 rozvaha.	 To	
všetko sa prejavilo na slávnosti v jeho príhovore, ktorý ula-
hodil	každému	uchu	a	pohladil	našet	srdcia.	Pánovi	Mariá-
novi	Servátkovi	prajeme	veľa	zdravia	a	Božieho	požehnania	
v	jeho	ďalšej	práci	i	v	súkromnom	živote.	
Niečo	zo	životopisu	Mariána	Servátku	–	narodil	sa	7.	no-

vembra	 1951,	 absolvoval	 Strednú	 všeobecno‑vzdelávaciu	
školu	v	Spišskej	Novej	Vsi,	študoval	slovenskú	a	poľskú	filo-
lógiu	na	Univerzite	Komenského	v	Bratislave	(UK).	Praco-
val	na	Jagelovskej	univerzite	v	Krakove	ako	lektor	slovenskej	
filológie,	prednášal	na	Sliezskej	univerzite	v	Katoviciach.	Po	
absolvovaní	stáže	na	Federálnom	ministerstve	zahraničných	
vecí	v	Prahe	bol	poradcom	ministra	kultúry	SR.	Po	krátkom	
pôsobení	 na	Ministerstve	 zahraničných	 vecí	 SR	 ho	 prezi-
dent	SR	vymenoval	za	prvého	veľvyslanca	SR	v	Poľskej	re-
publike	(1994	–	1998)	a	v	Litovskej	republike	(1997	–	1998).	
Veľvyslancom	 SR	 pri	 Svätej	 stolici	 a	 Zvrchovanom	 ráde	
maltézskych	rytierov	bol	v	rokoch	1998	–	2002.	Po	ukončení	
misie	vo	Vatikáne	pôsobil	ako	štátny	radca	na	Ministerstve	
zahraničných	vecí	SR.	V	kancelárii	prezidenta	SR	pracoval	
ako	poradca	prezidenta	(2003	–	2008).	V	roku	2008	bol	vy-
menovaný	za	veľvyslanca	do	Bieloruska.	Je	autorom	a	spo-
luautorom	viacerých	knižných	publikácií	a	autorom	stoviek	
odborných	štúdií,	článkov,	recenzií	a	prekladov	z	poľskej	li-
teratúry.	

Ocenenia:	Rytiersky	kríž	Rádu	za	zásluhy	Poľskej	repub-
liky	 –	 štátne	 vyznamenanie.	 Ekumenický	 kríž	 s	 hviezdou	
Rádu	 svätej	 Brigidy.	Medaila	Komisie	 národného	 vzdelá-
vania	Poľskej	republiky	–	najvyššie	rezortné	vyznamenanie.	
Veľký	rytiersky	kríž	Rádu	Pia	IX.	(Svätá	stolica).	
Zdroj  informácií:  životopis Mariána Servátku  z  knihy: Hnilčík – 

Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi (Marián Jančura). 
František Murgáč

OŠK Baník Hnilčík
Po skvelom štarte – útlm
Naši	futbalisti	majú	za	sebou	jesennú	časť	súťažného	roční-

ka	2015/2016,	po	ktorej	zimujú	na	krásnom	druhom	mies-
te.	Nebyť	nevydareného	posledného	zápasu	v	Letanovciach	
mohli	byť	futbalisti	Hnilčíka	dokonca	lídrom.	Pod	dobrý	vý-
sledok sa podpísalo viacero aspektov – dobrá partia, pevná 
obrana	 a	 najlepší	 strelec	 súťaže	 po	 jeseni	 Peter	Matiašov-
ský	 (12	gólov).	Mužstvo	čaká	ale	ešte	dlhá	cesta	v	podobe	
ťažkej	 jarnej	 časti.	 So	 zimnou	 prípravou	 sa	 ale	 tentokrát	
začalo	omnoho	skôr,	 tréningy	 sú	každý	piatok	v	 telocvični	
v	Smižanoch.	Pripravené	sú	už	dokonca	aj	priateľské	zápasy	
na umelej tráve

po
ra
die mužstvo

zá
pa
sy

vý
hr
y

rem
íz
y

pr
eh
ry

skóre bo
dy

1. FK	56	Iliašovce 10 6 2 1 22:12 20
2. OŠK Baník Hnilčík 10 6 1 4 27:19 19
3. ŠK	Breznovica	Letanovce 9 5 2 3 35:20 17
4. Rudňany	„B“ 9 4 4 6 21:12 16
5. OŠK	Slovinky 10 2 2 6 13:19 8
6. OKŠ	Spišský	Hrušov 9 2 1 5 11:26 7
7. FK	Slov.	Raj	Sp.	Tomášovce 9 1 2 4 14:35 5

Ďalší	program	zápasov:
Hnilčík	–	Odorín	23.	1.	2016.	o	19:00–	umelá	tráva	SNV	–	
priateľský	zápas
Hnilčík	–	Poráč	8.	2.	2016	o	18.30	–	umelá	 tráva	SNV	–	
priateľský	zápas
Hnilčík	–	SNV	dorast	5.	3.	2016	o	13:00	–	umelá	tráva	SNV	
–	priateľský	zápas

Súťaž:
13.	kolo	–	17.4.2016	o	16:00	–	Rudňany	–	Baník	Hnilčík
14.	kolo	–	24.4.2016	o	16:00	–	Baník	Hnilčík	–	Sp.	Hrušov	
15.	kolo	–	1.5.2016	o	10:30	–	Baník	Hnilčík	–	Sp.	Tomá-
šovce 
16.	kolo	–	8.5.2016	o	16:30	–	Baník	Hnilčík	–	Iliašovce	
17.	kolo	–	15.5.2016	o	16:30	–	Slovinky	–	Baník	Hnilčík
18.	kolo	–	22.5.2016	o	17:00	–	Baník	Hnilčík	–	Letanovce
19.	kolo	–	voľno
20.	kolo	–	5.6.2016	o	17:00	–	Baník	Hnilčík	–	Rudňany	
21.	kolo	–	12.6.2016	o	10:30	–	Slovinky	–	Baník	Hnilčík

František Murgáč
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
ZABLAHOŽELALI SME
V deň Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením: 
dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Vaše kroky.

Veronia 
Ogurčáková 

70 rokov

Mária 
Servátková 

85 rokov

 Elena 
Kosturáková 

80 rokov

Mária Zavacká 
80 rokov

Cecília Bednárová 
85 rokov

Ján Probier 
70 rokov

NARODILI SA
Rebeka	Ondrejčíková	
2.	11.	2015

MANŽELSTVO UZAVRELI
Martin	 Fabián	 a	 Miroslava	
Dubiňáková	dňa	24.	októbra.	

OPUSTILI NÁS
Už nevidíte slnko, ani krásny deň, na cintoríne snívate svoj večný sen.
Už niet návratu, ani nádeje,  len cesta k hrobu nás k Vám zavedie. 
Odišli  ste  od  nás, my  sme  v  žiali,  no  vždy  ostanete  v  srdciach  tých, 
ktorí Vás milovali.
Cecília	Vrábelová
Ján	Kráľ
Emília	Kopťárová

Pripravil František Murgáč
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Najbližšia uzávierka spravodaja bude 10. marca 2016. Vaše komentáre, nápady a príspevky môžete posielať na e ‑mail: hnilcik.spravodaj@gmail.com

STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ

29.  12.  2015 o 10 00

3 EUR
štartovné
Záujemcovia sa môžu hlásiť
na tel. čísle 0903 380 605 do 28. 12. 2015

Motorest Pod �ížom
Hnilčík

DJ Meshko

26. 12. 2015 od 1930

�tupn
é

2€


