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ZÁPISNICA ZO I. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE HNILČÍK KONANÉHO
DŇA 25. 2. 2022
Uznesenie č. 1-25/2-2022
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z VI. za-
sadnutia OZ, konaného 10. 12. 2021.
Uznesenie č. 2-25/2-2022
OZ prerokovalo predložený návrh VZN obce Hnilčík
č. 1/2022 o určení dotácie na prevádzku na mzdy na dieťa
MŠ Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom
v obci Hnilčík pre rok 2022 a uznáša sa na VZN č. 1/2022
o určení dotácie súvisiacu s daný bodom.
Uznesenie č. 3-25/2-2022
OZ berie na vedomie že na žiadosť veliteľa DHZ odmenu
za výkon funkcie poberať zatiaľ nebude, funkciu bude zatiaľ
vykonávať dobrovoľne.
Uznesenie č. 4-25/2-2022
OZ berie na vedomie žiadosť Ing. Kataríny Augustiniovej
o rozviazanie pracovného pomeru dohodou k 31. 3. 2022
z dôvodu odchodu do predčasného starobného dôchodku
a ukladá starostovi obce doriešiť riadny chod stavebného
úradu v obci Hnilčík od 1. 4. 2022.
Uznesenie č. 5-25/2-2022
OZ schvaľuje poskytnutie nenávratného finančného prís-
pevku – dotácie z rozpočtu obce Hnilčík na rok 2022 podľa
skutočne vynaložených nákladov max. vo výške 3.500 eur,
podľa rozpisu použitia príspevku na činnosť klubu, ktorá
bola súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku.
Uznesenie č. 6-25/2-2022
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK za
rok 2021.
Uznesenie č. 7-25/2-2022
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
č. 03/2021 o výsledku kontroly na dodržanie zákonného po-
stupu Verejného obstarávania – „Oprava mosta pri Chmú-
rovej“ a berie na vedomie návrhy a opatrenia na nápravu zis-
tených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zo strany
Ing. Boženy Gajanovej, hlavnej kontrolórky obce Hnilčík.
Uznesenie č. 8-25/2-2022
OZ neudeľuje súhlas vlastníkovi nehnuteľnosti Sunny es-
tates, s. r. o., Spišská Nová Ves na osadenie troch mobilných
domov s obytnou plochou 50 m² v rámci investičného záme-
ru, na parcelách č. C KN 1492, 1493 a 1494 v k. ú. Hnilčík
slúžiacich na rekreáciu.
Uznesenie č. 9-25/2-2022
OZ berie na vedomie predmetnú žiadosť na odpredaj časti
parcely C KN 1414 ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú.
Hnilčík pre žiadateľov Michala Keselicu a manž. Moniku,
bytom Spišská Nová Ves a schvaľuje zámer na odpredaj časti
pozemku C KN 1414 ako zastavané plochy a nádvoria v k.
ú. Hnilčík po predložení overeného geometrického plánu zo
strany Okresného úradu, odboru katastrálneho Spišská
Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko
ide o pozemok bezprostredne priliehajúci k parcele, na
ktorej je rodinný dom č. súp. 187, ktorý je v bezpodielovom
spoluvlastníctve žiadateľov a z toho pozemku je tiež situova-
ný vstup do domu.
Uznesenie č. 10-25/2-2022
OZ berie na vedomie potrebu vykonania opráv a udržiava-
cích prác na vodojemoch v obci Hnilčík.

Uznesenie č. 11-25/2-2022
OZ odporúča starostovi obce, aby oslovil záujemcov, aby
prehodnotili svoju žiadosť v súvislosti so žiadosťou o odkú-
penie pozemkov p. Dvoriak s manželkou.

ZÁPISNICA Z II. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE HNILČÍK KONANÉHO
DŇA 29. 4. 2022
Uznesenie č. 12-29/4-2022
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z I. za-
sadnutia OZ, konaného 25. 2. 2022.
Uznesenie č. 13-29/4-2022
OZ berie na vedomie Výročnú správu obce Hnilčík za rok
2021 / Správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky / Správu k ďalším požiadavkám zákonov / Indi-
viduálnu účtovnú závierku za obdobie od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021.
Uznesenie č. 14-29/4-2022
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.
Uznesenie č. 1-29/4-2022
OZ schvaľuje: 1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie
bez výhrad. 2. Použitie prebytku rozpočtového hospodáre-
nia na tvorbu rezervného fondu vo výške 13.918,35 €. 3.
Tvorbu a použitie peňažných fondov konkrétne: a) počiatoč-
ný stav : 37.394,32 € b) tvorba z prebytku rozpočtového hos-
podárenia za rok 2021 : 13.918,35 € c) konečný stav :
51.312,67 €.
Hospodársky výsledok – zisk za rok 2021 vo výške 25.150 €
so sledovaním na účte 428 Ú 21 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia za r. 2021.
Uznesenie č. 16-29/4-2022
OZ berie na vedomie informáciu predsedu komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie
o preskúmaní Oznámení funkcií, zamestnaní a činností
a majetkových pomerov a Ročné zúčtovanie preddavkov na
daň z príjmov FO zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie
2021.
Uznesenie č. 17-29/4-2022
OZ ruší uznesenie č. 11-25/2-2022 zo dňa 25. 2. 2022
v celom znení.
Uznesenie č. 18-29/4-2022
OZ neschvaľuje zámer predať pozemok, parc. č. C KN
1916/1, výmera 4.628 m², druh pozemku: trvalý trávnatý
porast, katastrálne územie Hnilčík, vedenom na katastrál-
nom odbore Okresného úradu Spišská Nová Ves na LV č. 1,
ktorý je vo vlastníctve obce Hnilčík (ďalej len „Pozemok“).
Uznesenie č. 19-29/4-2022
OZ berie na vedomie potrebu vypracovania PHSR obce
Hnilčík na roky 2023 – 2027 a Komunitného plánu obce
Hnilčík na roky 2023 – 2027. Ďalej schvaľuje pracovnú
skupinu v zložení: Ing. Eva Malecová, Ing. Marián Janču-
ra, CSc., Beáta Antošová, Mgr. Juraj Berčo, Vlastimil
Novotta, Mgr. Lívia Ondrejčíková a Mgr. Ľubuša Šajdáková
a schvaľuje riadiacu skupinu v zložení: Ľubomír Kačír –
starosta obce, poslanci OZ: Beáta Antošová, Mgr. Juraj Ber-
čo, Vlastimil Novotta, Mgr. Lívia Ondrejčíková a Mgr.
Ľubuša Šajdáková a hlavný kontrolór obce Ing. Božena
Gajanová.
Uznesenie č. 20-29/4-2022
OZ neschvaľuje zámer predať pozemky registra C, a to časť
parcely č. C KN 1462, časť parcely č. C KN 1456/1, časť
parcely č. C KN 1456/3.
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Uznesenie č. 21-29/4-2022
OZ berie na vedomie žiadosť p. Márie Leitnerovej o ukon-
čenie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 2 v bytovke Hnil-
čík č. súp. 244 dohodou k 31. 5. 2022 a zároveň schvaľuje
žiadosť p. Juraja Ondrejčíka a manž. Mgr. Barbory Ondrej-
číkovej o výmenu bytu, a to: dvojizbový byt č. 7 v bytovke
Hnilčík č. súp. 241 za trojizbový byt č. 2 v bytovke Hnilčík
č. súp. 244 s účinnosťou od 1. 6. 2022 a schvaľuje žiadosť
p. Mária Ondrejčíka o výmenu bytu, a to: jednoizbový byt
č. 4 v bytovke Hnilčík č. súp. 244 za dvojizbový byt č. 7 v by-
tovke Hnilčík č. súp. 241 s účinnosťou od 1. 6. 2022 a záro-
veň OZ ukladá osloviť žiadateľov na pridelenie nájomných
bytov vedených v evidencii obce, aby vyjadrili svoj záujem,
prípadne nezáujem o zostávajúci voľný jednoizbový byt č. 4
v bytovke Hnilčík č. súp. 244 od 1. 6. 2022.
Uznesenie č. 22-29/4-2022
OZ neschvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre ÚO
DPO SR SNV/GL.
Uznesenie č. 23-29/4-2022
OZ berie na vedomie informáciu o zlom technickom stave
priepustu, ktorý sa nachádza pri výjazde z miestnej komuni-
kácie, parc. č. C KN 1824/2 a C KN 1831/1, na hlavnú
cestu a informáciu o voľnom betónovom priepuste pri MŠ
a schvaľuje použitie betónového priepustu od MŠ na opravu
horeuvedeného priepustu. Opravu priepustu, ktorý slúži ako
prístupová komunikácia k trom rodinným domom (Krem-
paský, Lukačovský, Pekár) si môžu vlastníci RD zrealizovať
po súhlasnom stanovisku Správy ciest Košického samo-
správneho kraja na vlastné náklady.
Uznesenie č. 24-29/4-2022
OZ berie na vedomie predloženú žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku – dotácie pre Rím-
skokatolícku cirkev, farnosť Hnilčík na výmenu vchodových
dverí a výstavbu prístreška vo farskom kostole Povýšenia
Svätého kríža v obci a žiada o doplnenie predloženej žiados-
ti o požadovanú výšku nenávratného finančného príspevku
z rozpočtu obce a predpokladané celkové náklady na vcho-
dové dvere a prístreška samostatne. Po doplnení žiadosti
bude žiadosť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva opätovne prerokovaná.

ZÁPISNICA Z III. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE HNILČÍK KONANÉHO
DŇA 13. 5. 2022
Uznesenie č. 24-13/5-2022
OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z II. za-
sadnutia OZ, konaného 29. 4. 2022.
Uznesenie č. 25-13/5-2022
OZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre: Ing. Jána
Černíka, bytom Spišská Nová Ves od 1. 6. 2022 –
30. 6. 2024, v zmysle VZN č. 1/2015 o pravidlách pre na-
kladanie s nájomnými bytmi obce Hnilčík postavených
a nadobudnutých s podporou štátu.
Uznesenie č. 26-13/5-2022
OZ neschvaľuje zámer predať pozemky registra C, a to par-
cely č. C KN 1240/3, a parcely č. C KN 1242. Uznesenie č
27-13/5-2022
OZ neschvaľuje zámer na prenájom časti parcely č. C KN
1456/3 v k. ú. Hnilčík ako trvalý trávnatý porast pre žiada-
teľa Petra Novottu, bytom Hnilčík, ale zároveň vyslovuje sú-
hlas žiadateľovi na využívanie a obhospodarovanie pred-
metnej parcely bezpodmienečne na účel uvedený v žiadosti
t. j. kosenie porastu pre zver po dobu platnosti prĳatého
uznesenia, t. j. do doby zrušenia.

Uznesenie č. 28-13/5-2022
OZ neschvaľuje zámer na prenájom časti parcely č. E KN
3-96407/1 v k. ú. Hnilčík ako trvalý trávnatý porast pre
žiadateľa Blažeja Novottu, bytom Hnilčík, ale zároveň vy-
slovuje súhlas žiadateľovi na využívanie a obhospodarovanie
predmetnej parcely bezpodmienečne na účel uvedený
v žiadosti t. j. využitie voľnej plochy na oddych, relax
a kosenie trávy pre zver po dobu platnosti prĳatého uzne-
senia, t. j. do doby zrušenia.
Uznesenie č. 29-13/5-2022
OZ schvaľuje poskytnutie nenávratného finančného prís-
pevku – dotácie z rozpočtu obce Hnilčík na rok 2022 vo výš-
ke 500 € slovom päťsto eur v zmysle platného VZN obce
Hnilčík č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 30-13/5-2022
OZ berie na vedomie žiadosť a zároveň upozorňuje, že na
uvedenom pozemku, ktoré investor označil ako prístupovú
komunikáciu už boli zrealizované terénne úpravy bez prí-
slušného povolenia a obec bude žiadať o dodatočné povo-
lenie.
Uznesenie č. 31-13/5-2022
OZ schvaľuje návrh na udelenie ceny obce zo strany
starostu obce pre občanov: Ing. Mariána Jančuru, CSc. pri
príležitosti 70-tých narodenín za propagáciu a šírenie dobré-
ho mena obce a Ing. Jána Bočkaya pri príležitosti 90-tých
narodenín za dlhoročnú aktivitu v obci.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH
VOLIEB 2022
Výsledky volieb na starostu obce:
Víťazom sa stal Vlastimil Novotta, 47-ročný prevádz-

kar Motorestu pod Krížom, ktorý kandidoval za Demokra-
tickú stranu. Vlastimil dosiahol 60% hlasov a stal sa novým
starostom obce Hnilčík. Gratulujeme novému starostovi
obce a prajeme mu úspešne vedenie našej dedinky.

Výsledky volieb poslancov obecného
zastupiteľstva:
Za poslancov boli zvolení Juraj Berčo, Lívia Ondrej-

číková, Ľubuša Šajdáková a novými členmi OZ sa stali Ján
Sobinovský a Marián Fabíny.
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Za náhradníkov do OZ boli zvolení títo kandidáti:
Prvým náhradníkom je BranislavMurgač, za ním Rastislav
Ogurčák a František Fabián.

Výsledky komunálnych volieb v niektorých nám
blízkych lokalitách:
Spišská Nová Ves: 1. Pavol Bečarik (59 % hlasov) 2. Andrej
Cpin (34,8 %)
Hnilec: 1. Otokár Jeremiáš (87 %) 2. Štefan Cína (13 %)
Mlynky: 1. Maroš Turzák (51,3 %) 2. Iveta Geletková
(27,5 %)
Smižany: 1. Miroslava Szitová (54,8 %) 2. Michal Kotrady
(45,2 %)
Nálepkovo: 1. Ondrej Klekner (41,5 %) 2. Milan Rusnák
(29,8%)
Závadka: 1. Matej Drab (86,2 %) 2. Martina Turčanová
(13,8 %).

Výsledky volieb do VÚC pre Košický kraj:
So ziskom 51 % hlasov zvíťazil a svoj post obhájil Rasti-
slav Trnka. Podobne aj v našej obci dostal najviac hlasov.

Zverejnenie výsledkov volieb – pre voľby predsedu KSK
za obec Hnilčík:

Za poslancov do KSK boli zvolení títo poslanci:
1. Iveta Adamčíková, 2. Adnan Akram, 3. Mgr. Jozef An-
drejčák, 4. Mgr. Imrich Bakši, 5. doc. RNDr. Mgr. Daniela
Barkasi, PhD., 6. Ing. Pavol Bečarik, 7. Beáta Beke, 8. Mgr.
art Ľubica Blaškovičová, 9. JUDr. Ing. Slavomír Borovský,
10. Pavol Burdiga, 11. PhDr. Marek Čižmár, 12. PaedDr.
Dávid Demečko, PhD., 13. Michal Domik, 14. Ing. Viktor
Dulina, 15. MVDr. Štefan Džurina, 16. Csaba Furik, 17.
Mgr. Adrianna Gergely Papp, 18. MUDr. Dušan Goda,
19. Mgr. Lucia Gurbaľová, 20. MUDr. Marián Hojstrič,
21. Mgr. Martin Hrunka, 22. Mgr. Ing. Miloš Ihnát, 23.
Ján Juhász, 24. PaedDr. Jana Kallová, 25. Mgr. Milan Kap-
lan, 26. Ing. Miloslav Klíma, 27. Ing. Ján Kokarda, 28. Józ-

sef Kopasz, 29. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, 30. MUDr.
Štefan Kvak, 31. Ing. Štefan Laský, 32. Ing. Milan Lesňák,
33. Mgr. Ladislav Lörinc, 34. Ing. Roman Matoušek, 35.
MUDr. Ján Mihalečko, 36. MVDr. Ladislav Molnár, PhD.,
37. György Nagy, 38. JUDr. Peter Pandy, 39. Ing. Karol Pa-
taky, 40. Ing. Igor Petrik, 41. PaedDr. Peter Petrikán, PhD.,
42. Ing. Igor Petrovčik, 43. Ing. Jaroslav Polaček, 44.
Michal Rečka, 45. Ing. Iveta Rušinová, 46. RNDr. Ladislav
Ruttkay, 47. Gejza Sačko, 48. PhDr. Róbert Schwarcz, 49.
Mgr. Martin Seman, 50. Mgr. Zuzana Slivenská, 51.
RNDr. Martin Smrčo, 52. JUDr. Tímea Sotáková, 53. Ing.
Dušan Tomaško, 54. MUDr. Jozef Valiska, 55. PhDr. Ján
Volný, PhD., 56. Mgr. Marcel Vrchota, 57. Ing. Jozef Že-
linský.
Naši obyvatelia dali najviac hlasov p. Bečarikovi (87

hlasov) a hneď za ním skončil na Hnilčíku Ing. Jozef Na-
ščák, MPH – 62 ročný prednosta mestského úradu, ktorý
kandidoval za Smer - sociálna demokracia a Sme rodina
(68 hlasov). Tretí v našej obci skončil Dávid Demečko (52
hlasov).

Spracoval: František Murgáč
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OBECNÁ POŠTA
Ako ste si už poniektorí možno

všimli, na našom obecnom úrade pri-
budla nová poštová schránka. Táto
schránka je určená pre tzv. „obecnú
poštu“. Pod pojmom „obecná pošta“
si predstavujeme poštu určenú pre Obecný úrad v Hnilčíku,
ktorú občania doteraz doručovali priamo do kancelárie
obecného úradu. Typickými príkladmi sú dotazníky na zber
veľkoobjemového odpadu a rôzne dokumenty, ktoré je po-
trebné obratom priniesť na obecný úrad. Poštovú schránku

zriadil samotný obecný
úrad s cieľom umožniť
občanom doručovanie
„obecnej pošty“ kedykoľ-
vek, aj mimo úradných
hodín obecného úradu.
Samozrejme budeme veľ-
mi radi, ak nám prostred-
níctvom tejto schránky
budú prichádzať aj po-
strehy z fungovania obce
a nové nápady a návrhy
na zlepšovanie, či už
v rámci obce alebo aj
obecného spravodaja.
Stanislava Kollárová

POZOR – ZMENA súm pohrebných podpôr
pri nezmenenej výške základného
členského príspevku platná od 1. 1. 2023
Uznesením Správnej rady PPZ č. 10/2022 zo dňa
3. 11. 2022 s platnosťou od 1. 1. 2023 bolo schválené:
1. Suma základného ročného členského prís-

pevku sa na rok 2023 nemení a zostáva vo
výške 23,00 € na člena. V prípade násobkov sa
základný ročný členský príspevok násobí počtom
násobkov.

2. Pohrebnú podporu v roku 2023 v kategórii
nad 15 rokov členstva vzniknutú od 1. 1. 2011
vyplácať vo výške 520 € a v rovnakej výške
vyplácať pohrebnú podporu aj pozostalým
po členoch, ktorí vstúpili do Združenia pred
1. 1. 2011.

3. Sumy pohrebných podpôr na rok 2023 pri ne-
zmenenej výške základného členského prís-
pevku pre jednotlivé kategórie vzniknuté od
1. 1. 2011:

• do 1 roku členstva 0 € – nárok nevzniká (výnimka –
článok 9 Organ. Poriadku Združenia, bod 9. 4.),

• do 5 rokov trvania členstva suma pohrebnej
podpory vo výške 160 € a jej násobky,

• od 5 do 10 rokov trvania členstva suma pohreb-
nej podpory vo výške 270 € a jej násobky,

• od 10 do 15 rokov trvania členstva suma poh-
rebnej podpory vo výške 380 € a jej násobky.

NOVÉ POSEDENIE PRI ŠTÔLNI ĽUDMILA

Poďakovanie za posedenie pri štôlni Ľudmila
Často som chodil (nielen ja) k štôlni Ľudmila, či už som sprevádzal hostí,
alebo som šiel s partiou smerom na vyhliadku. Štôlňa je krásny zážitok,
trošku tomu ale chýbalo patričné posedenie. Hlavne v lete, keď prišla
väčšia skupina turistov alebo rodiny s deťmi. Preto veľké ĎAKUJEM patrí
rodine Karola Urbančíka a Ferkovi Paulíkovi, ktorí zabezpečili takéto
sedenie. Taktiež veľké ĎAKUJEM i Jankovi Černíkovi za jeho sprievodcov-
skú činnosť počas celého roka. František Murgáč
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ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
Začal sa nový školský rok. Pamätať si ho budú najmä tí

najmenší, prváčikovia. Aj na Hnilčíku máme pár detí, ktoré
išli s veľkými očakávaniami prvýkrát do školy. Preto sme ich
rodičov oslovili v ankete a položili sme im tri otázky:
1.Aký bol prvý deň vášho prváčika v škole?
2.Na čo sa vaša ratolesť v škole najviac tešila?
3.Pamätáte si ešte na svoj prvý školský deň?

Rebeka Ondrejčíková: 1. Ráno vyštartovala Rebeka
z postele ako nikdy pred tým. Nevedela sa už dočkať, kedy
pôjde do školy. No po príchode sa to otočilo. Keďže ju zara-
dili do inej triedy ako ostatné deti zo škôlky, bolo po nálade.
Ale zvládla to. 2. Najviac sa tešila na to, že spozná veľa
nových kamarátov. 3. Na svoj prvý deň v škole si už nepa-
mätám, iba na to, že som mala skvelú pani učiteľku Zuzku
Šoltésovú.
Dušan Jančura: 1. Dušankov prvý deň – nevedel čo ho

čaká, ale pekne si sadol za lavicu a počúval pani učiteľku
o šašovi Jašovi, ktorý si priniesol igelitky s hračkami, tak sa
zasmial. 2. Dušanko sa teší do rannej družiny, na vyučova-
nie.
Janko Berčo: 1. (Janko) Môj prvý deň v škole bol dobrý.

Do školy som sa vôbec nebál. Spoznal som nových kamará-
tov. 2. Pracujeme so zvláštnym šlabikárom OSBUA, je to
trochu iný spôsob učenia. Písmenka radi kričíme, aby sme sa
ich naučili, to sa mi veľmi páči. Ešte sa mi páči škola, že je
taká veľká a môžeme po nej chodiť. Obľúbil som si moju
pani učiteľku aj vychovávateľku, sú veľmi milé a priateľské.
Moje najobľúbenejšie predmety sú telesná, náboženstvo
a krúžok Zippy.V školskom klube si rád kreslím a keď sme
vonku, tak si rád s kamarátmi zahrám slepú babu. 3. (Kvet-
ka) Na môj prvý deň si samozrejme pamätám. Do triedy so
mnou chodil kamarát zo sídliska, ktorý býval len pár vcho-
dov odo mňa, tak bol pre mňa oporou v novom prostredí.
Martin si ale po pár dňoch odo mňa presadol a v ten deň
nastali pre mňa „galeje“. Uľútostila sa nado mnou spolu-
žiačka Janka, ktorá si ku mne sadla a ja som sa opäť tešila do
školy. Keď sa stretneme, vždy sa nad touto spomienkou za-
smejeme.
Alex Lukačovský: 1. Prvý deň bol plný očakávaní,

Alexik nemohol ani spať ako sa nevedel dočkať školy. Bol
zvedavý koľko spolužiakov zo škôlky bude spolu s ním
v triede. 2. Tešil sa najmä na to, že sa v škole cez obed nespí.
Tešil sa aj na spolužiakov, ktorých už poznal zo škôlky a ne-
videl ich celé prázdniny, ale aj tých nových, s ktorými sa ska-
maráti. A najviac sa tešil, keď už konečne bude mať telesnú
výchovu, dodnes rád chodí do školy a keby mohol, chodil by
tam aj cez víkend. 3. Samozrejme si spomínam na svoj prvý
deň v škole. Malí nedočkavci sme sedeli v laviciach a do-
okola triedy stáli dojatí rodičia. Ani sme sa nenazdali a už
sme tí dojatí rodičia my.

Jesenné prázdniny už máme čerstvo za sebou. Ďalšiu,
a o niečo dlhšiu prestávku od vyučovania si dajú školy až na
konci tohto roka. Žiakov vtedy čakajú tradičné vianočné
prázdniny, ktoré začínajú vo štvrtok 23. decembra a končia
sa až 7. januára 2023. Tento deň však vychádza na sobotu,

preto sa vyučovanie opäť začne až v pondelok 9. januára
2023.
Po vianočných prázdninách už ale študentov nečaká

tradičný deň voľna po polročnom vysvedčení. Návrh
ministerstva školstva už schválil aj parlament. Pôvodne
mali polročné prázdniny trvať počas jedného dňa 3. febru-
ára 2023. Keďže ide o piatok, študenti by mali predĺžený
víkend.
Prehľad termínov školských prázdnin a voľných dní kvôli

štátnym sviatkom počas školského roku 2022/2023.

František Murgáč
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ
ZBOR
Po rokoch opäť ožíva tradičný DHZ, ktorý má u nás

dlhodobú tradíciu. Práce s deťmi sa ujali tréneri Mário On-
drejčík (veliteľ DHZ), Juraj Ondrejčík (predseda DHZ)
a Dávid Kellner (preventívar obce Hnilčík – DHZ). Myšlien-
ka obnovy tohto dobrovoľníctva sa zrodila v lete a koncom
augusta sa už začalo s prvými tréningovými jednotkami,
prebehol aj kurz prvej pomoci. Trénerov prekvapil veľký
záujem detí. V dorasteneckej kategórii je 14 členov a v tíme
„Malý plamienok“ je 11 detí, ktoré pravidelne trénujú. Ak-
tuálne je prestávka v rámci externých tréningov. Oslovil som
veliteľa DHZ Mária Ondrejčíka, ktorý už plánuje zimnú
prípravu v rámci teórie v zasadacej miestnosti požiarnej
zbrojnice. „Akonáhle bude možné trénovať na jar vonku,
opäť začneme s aktívnou prípravou na súťaže“ – povedal M.
Ondrejčík. Na otázku ako im to ide, dodal: „Veľmi sa snažia
a napredujú, postupne je vidieť, že viac a viac spolupracujú
a to je hlavné.“ Oceňujem takýto typ aktivít pre naše deti.
V dobe počítačov, hier, facebooku – je toto veľmi atraktívny
spôsob odreagovania a získania spoločenského kontaktu.
Ako nostalgiu prikladám aj historickú fotku DHZ,

v ktorom pôsobili naši otcovia a starí rodičia.
František Murgáč

Zraz v zasadacej miestnosti požiarnej zbrojnice

Zoznámenie sa s hasičským autom a krátka jazda

Plnofarebnú verziu občasníka si môžete pozrieť aj na internetových stránkach obce
http://www.obechnilcik.sk/-obecny-spravodaj
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Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU

Dobrovoľný hasičský zbor
počas preventívnej kontroly
hydrantov, tlakové čistenie
priepustov Miestny hon
10. septembra 2022.

Strojové čistenie vodojemu a následné
plnenie vodojemu 17. októbra 2022

Napĺňanie hasičského auta
vodou na tréningu

17. septembra 2022.
Trénerov teší veľký záujem

mládeže o dobrovoľný
hasičský zbor.

Mladí hasiči sa
podieľali aj na
akci Revízia
komínov v obci
24. septembra
2022
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FUTBAL – OŠK HNILČÍK
Skončila sa jesenná časť VIII. ligy dospelých

v rámci Spišského oblastného futbalového zväzu.
Hnilčík figuruje na 3. mieste. Na lídra tabuľky
z Matejoviec strácajú naši futbalisti 5 bodov. Práve futbalisti
Matejoviec dokázali našich chlapcov zdolať doma aj vonku
a z tohto dvojzápasu získali plus 6 bodov. Tabuľke strelcov
po jeseni kraľuje Martin Mikula zo Sloviniek, ktorý vsietil 18
gólov. Z našich chlapcov strelili najviac (po 10 gólov) Kamil
Horák a Miki Dzurík. Na Mikiho nebudú v dobrom spomí-
nať Bystrany, pretože im strelil v dvoch zápasoch až 8 gólov.
Zo štatistík som vybral zaujímavosť z odohraných minút –
iba 4 hráči z ligy odohrali plnú porciu minút. Medzi nimi aj
Lukáš Lušňák (Kajo) a Miki Dzurík (900 odohraných minút,
bez striedaní). Jarná časť sezóny začína 11. kolom
15. 4. 2023. Hnilčík privíta doma Bystrany. O týždeň neskôr
opäť doma proti Matejovciam – tento zápas bude veľmi dô-
ležitý.
Výsledky jesennej časti:

1.kolo – Hnilčík – Bystrany 8:0 (4 góly v zápase strelil
M.Dzurík)
2.kolo – Hnilčík – Matejovce n/H. 2:3
3.kolo – Sp.Tomášovce – Hnilčík 2:3
4.kolo – Hnilčík – Slovinky 8:3 (3 góly v zápase strelil P. Kell-
ner)
5.kolo – Iliašovce – Hnilčík 2:2
6.kolo – Bystrany – Hnilčík 0:6 (4 góly v zápase strelil
M.Dzurík)
7.kolo – Matejovce n/H – Hnilčík 3:0
8.kolo – Hnilčík – Sp.Tomášovce 3:0 (kontumačne – hostia
nepricestovali)
9.kolo – Slovinky – Hnilčík 2:0
10.kolo – Hnilčík – Iliašovce 6:4 (4 góly v zápase strelil
K.Horák)

František Murgáč

po
ra
di
e

mužstvo

zá
pa
sy

vý
hr
y

re
m
íz
y

pr
eh
ry

sk
ór
e

bo
dy

1 OFKMATEJOVCE n/HOR. 10 8 0 2 31:15 24
2 OŠK SLOVINKY 10 7 1 2 34:19 22
3 OŠK HNILČÍK 10 6 1 3 38:19 19
4 FK 56 ILIAŠOVCE 10 4 2 4 21:17 14
6 OFK Sl.Raj SP. TOMÁŠOVCE 10 3 0 7 15:34 9
7 TJ SŠM BYSTRANY 10 0 0 10 5:40 0

CYKLISTICKÉ PRETEKY OKOLO
SLOVENSKA
Každý rok sa konajú cyklistické preteky okolo Slovenska,

no tento ročník bol pre našu obec výnimočný. Až 2 etapy
boli späté s Hnilčíkom. Už niekoľko rokov sa na preteku
Okolo Slovenska predstavujú World Tour tímy, a nebolo
tomu inak ani v 66. ročníku. Tentokrát prišli na Slovensko
štyri celky s najvyššou možnou licenciou. Na podujatí štarto-
valo aj 16 slovenských cyklistov a dva slovenské výbery. Za
slovenskú reprezentáciu išli Juraj Sagan, Denis Hoža, Marek
Čanecký, Juraj Karas, Samuel Kováč, Andrej Líška a Matej
Blaško.
3. Etapa: Detva – Spišská Nová Ves: V tejto najdlhšej

etape (210 km) síce pelotón iba prechádzal okolo Hnilčíka –
„na Kire“ a následne pokračoval smerom na Spišskú Novú
Ves, ale bol obohatený o horskú prémiu na sedle Grajnár.
4. Etapa: Levoča – Košice: Táto záverečná etapa začala

v Levoči, pokračovala Spišskou Novou Vsou – a odtiaľ sa
pelotón prehnal aj Hnilčíkom – pozdĺž celej dediny. Záver
etapy a celých pretekov bol v Košiciach. Takýto športový
zážitok u nás dlho chýbal, preto si ľudia vychutnali pelotón
a povzbudzovali cez celý Hnilčík. Škoda, že sa nepredviedol
aj Peter Sagan.
66. ročník vyhral Josef Černý (CZE) z tímu Quick-Step

- Alpha Vinyl.
František Murgáč

foto: Miloš Greisel
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PÄŤDESIATE ROKY
Aj v päťdesiatich rokoch 20. storočia bol život Hnilčíka

spojený s baníctvom, ktoré, napriek evidentnému vyčerpa-
niu nerastných zásob, stále zamestnávalo veľkú časť obyva-
teľstva. Svedčia o tom údaje z Obecnej kroniky z roku 1956
o štruktúre zamestnania ľudí z Hnilčíka: baníci predstavova-
li 35 %, lesní robotníci 9 %, remeselníci 4 %, úradníci 3 %,
dôchodcov bolo 41 % (z toho 37 % bývalí baníci), 10 % oby-
vateľov boli iní zamestnanci (obchodníci, železničiari, tová-
renskí robotníci), 2 % roľníci a povozníci. Bane prešli pod
národný podnik Železorudné bane Spišská Nová Ves, ktorý
zo zbytku ešte funkčných banských diel na Grétli otváraných
Novou štôlňou vytvoril banský úsek, administratívne pri-
členený pod závod Markušovce, neskôr Mlynky a na konci
Rudňany. Štát však videl v tunajších baniach perspektívu,
o čom svedčia rozsiahle geologicko‑prieskumné práce (ban-
skými dielami, hlbinnými vrtami), realizované Geologickým
prieskumom Spišská Nová Ves v celom hnilčíckom katastri.
Aj Železorudné bane, n. p., mali v pláne baníctvo na území
Hnilčíka rozvíjať za predpokladu objavenia nových častí žíl.
Svedčí o tom výstavba bytovej ubytovne pre robotníkov zís-
kaných pracovným náborom v časti Gezwäng, ktorú všetci
poznáme ako Slobodáreň. Stavalo sa v rokoch 1951 – 1953
a pôvodným zámerom bolo do roku 1957 vybudovať aj
závodnú jedáleň, bufet, predajňu mäsa a kino. Postavilo sa
zdravotné stredisko – tzv. ambulačka, v ktorej dvakrát do
týždňa ordinoval všeobecný lekár, raz do týždňa detský lekár
a dvakrát do týždňa zubný lekár. Zdravotné stredisko slúžilo
do roku 1965.
V rokoch 1950 – 1956 prebiehala likvidácia časti úz-

kokoľajnej banskej železničnej trate Grétla – Šafárka. V bani
sa začala zavádzať moderná technika, napríklad extrémne
namáhavé ručné nakladanie rúbaniny do vozíkov pomocou
železných korýtok (brotvaní) nahradilo od roku 1953 použí-
vanie pneumatických lopatových nakladačov americkej vý-
roby typu Joy – Sulivan. Od roku 1955 potom sa na Novej
štôlni začali používať československé pneumatické naklada-
če NL-12 V (s tlakom vzduchu 4 – 4,5 atmosféry), neskôr
ojedinele aj sovietske nakladače typu PLM-10. Začali sa tiež
používať škrabákové vrátky na elektrický alebo pneumatický
pohon (od roku 1951).
Podľa Obecnej kroniky bola v roku 1951 preložená škola

v Bindte zo starej závodnej školy do budovy č. 116 – starej
ambulancie závodného lekára.
Zlepšilo sa aj cestovanie do mesta – v rokoch 1951 – 1955

premávalo 6 linkových autobusových spojení denne na trase
Nálepkovo – Spišská Nová Ves. V roku 1955 došlo k oprave
obecnej cesty v úseku od Zajaca po Roztoky (v dĺžke
1 050 m, stavebné náklady boli vyčíslené na 15 000 korún.
S rokom 1955 sa spája aj založenie Telovýchovná jednota

Baník Hnilčík v hornej stále novoveskej osade Hnilčík. Za-
kladatelia – nadšenci najprv vytvorili hokejové mužstvo a pri
slobodárni vystavali hokejové ihrisko s umelým osvetlením.
Oddiel nehral v súťažiach, ale len priateľské stretnutia. Ne-
skôr založili lyžiarsky oddiel a to na tradícii z rokov 1949 –
1953, kedy sa v Hnilčíku organizovali prvé preteky v lyžova-

ní. Zjazdové lyžovanie sa rozvíjalo na brehoch Mráznice,
bežecké lyžovanie v priestore od Furmanca po Grajnár. Za-
kladateľmi miestnej telovýchovy boli Stanislav Fabián, Ervín
Ogurčák, Ján Wagner, Milan Olejár a Karol Labuda.
V roku 1956 sa začalo s budovaním futbalového ihriska.
V rokoch 1956 – 1958 Spišské železorudné bane,

n. p., závod Markušovce ťažili haldu pri bývalej železničnej
stanici v Roztokách, nakoľko v nej bolo pomerne veľa rud-
ných (medených) minerálov. Rudu odvážali autami po ceste
cez Prostredný vrch ku úzkokoľajnej železnici do sypov na
Šuferlande a odtiaľ do Markušoviec železnicou. Tieto práce
poskytli dočasné zamestnanie pre 10 ľudí z Hnilčíka, väčši-
nou ženy, pričom ich mesačný zárobok bol od 1 100 do
1 300 korún.
Po desaťročiach „temna“ (od čias zániku banských osád

v Bindte a Roztokách pred vojnou) sa začala elektrifikácia
obce ako štátny program. 10. augusta 1957 sa odohralo sláv-
nostné zapojenie (novoveskej) osady Hnilčík na elektrickú
sieť, 17. augusta toho istého roku aj spodnej Obce Hnilčík.
V roku 1957 bol zavedený verejný telefón (podľa kroník
Františka Hadriho‑Drevenického 5. apríla v Bindte a 9.
apríla v osade Hnilčík).
V roku 1957 v celom Hnilčíku fungovali 4 základné školy

(v Bindte, v Jerohute, v hornom Hnilčíku – osade a v Rozto-
kách) a jedna materská škola (v Jerohute). V roku 1958 od 1.
marca začal fungovať hnilčický poštový úrad (prvou vedú-
cou sa stala Mária Slivová).
V rokoch 1958 – 1959 prebiehala výstavba vodovodu

v osade Bindt (postavila sa zberná nádrž, vykopali a osadili
potrubia a prípojky).
4. mája 1959 sa uskutočnil slávnostný výkop a 17. mája

bol položený základný kameň stavby kultúrneho domu
v Jerohute. 31. decembra 1959 už ochotníci osvetovej besedy
v novej sále mohli zahrať divadelnú hru Alojza Jiráska Kolís-
ka v réžii Jána Golitku.
Záver päťdesiatych rokov, bohatých na investičnú výstav-

bu v celom Hnilčíku, zavŕšila príprava na územnosprávnu
reorganizáciu. Už v roku 1959 boli načrtnuté základné myš-
lienky zmeny nového územného usporiadania: k Obci Hnil-
čík (s časťami Jerohuta a Bindt) boli pričlenené osady Hnil-
číka (horný Hnilčík s časťami Cechy, Štolvek, Furmanec,
Zimná dolina, Gezwäng, nad kostolom, doposiaľ označova-
né ako Osada Hnilčík a administratívne prináležiaca mestu
Spišská Nová Ves) a Roztoky. Odčlenená bola osada Delava,
ktorá sa stala súčasťou katastra obce Hnilec. Obec nadobud-
la oficiálne dnešnú administratívno‑správnu podobu (kata-
ster) v roku 1961.

Marián Jančura

Milí obyvatelia Hnilčíka!
Chcel by som Vás srdečne pozvať na zájazd na tradičné trhy
v meste Nowy Targ v Poľsku. Zájazd sa uskutoční dňa
10. 12. 2022 (sobota) a doprava bude zabezpečená autobusom
z jednotlivých zastávok v našej obci. Cena za dopravu bude 12 €
/ osoba. V prípade dôhodcov, párov alebo viacerých rodinných
príslušníkov je cena 10 € / osoba. Záujemcovia sa prosím na-
hlasujte na moje tel.č. 0903 380 605, najneskôr do 9. 12. 2022.
Odchod je plánovaný na 6:00 hod., pričom prvá bude zastávka
Zajac. Podrobnejšie informácie Vám rád upresním telefonicky.

S pozdravom Vlastimil Novotta.
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JÁN FRLIČKA,
učiteľ, pedagóg, jazykovedec
Ján Frlička dlhé roky v medzivojnovom období učil v hnil-

číckych školách v Roztokách, v provizórnej škole v budove
bývalej vodnej elektrárne (v „Turbíne“) a v novopostavenej
škole v Jerohute. Do Hnilčíka prišiel 3. mája 1930, keď ho
školská vrchnosť vymenovala na uprázdnené učiteľské
miesto po preloženom učiteľovi Pavlovi Hrušovskom.
Počas svojho učiteľského pôsobenia sa aktívne zapájal do

činnosti obecnej komunity ako organizátor kultúrnych
a osvetových podujatí. Jeho zásluhou bol v obci Hnilčík zalo-
žený 11. decembra 1932 Dobrovoľnícky hasičský zbor.
V roku 1935 dočasne a nakrátko bol preložený do Štátnej
ľudovej škole v Dubovej v okrese Bardejov, potom sa opäť
vrátil na Hnilčík.
V roku 1939 po návrate z vojenskej služby sa stal Ján Frlič-

ka správcom dolnohnilčíckej školy v Jerohute. 31. decembra
1939 prepustili úrady zo školskej služby jeho manželku, tiež
učiteľku Jozefu Frličkovú, pričom ako dôvod uviedli jej českú
národnosť.
Na Hnilčíku pôsobil do 25. júna 1941, kedy bol na vlastnú

žiadosť preložený do Topoľčianok. Jeho pedagogické
schopnosti sa potom naplno rozvinuli počas pôsobenia na
Gymnáziu v Nových Zámkoch.
Ján Frlička bol nielen vynikajúcim pedagógom, ale aj pub-

licistom v oblasti jazykovedy. Publikoval články v časopise
„Slovenská reč, časopis pre otázky jazykovej kultúry“, ktorý
vydávala Matica slovenská. V ročníku X., č. 5-6 v roku 1943
na stranách 137 – 140 uverejnil napríklad článok „Škripec,
škripcostroj, či kladka, kladkostroj?“. V tom istom časopise
v ročníku XII., v roku 1946 to bola recenzia na štúdiu Jozefa
Líšku „K otázke pôvodu východoslovenských nárečí“
(str. 61).

Marián Jančura

FOTOHÁDANKA
Spolu s Milošom Greiselom sme si pripravili hádanku pre čitateľov.
Miloš po svojich potulkách Hnilčíkom odfotil takýto reliéf „pod čur-
kou“. Otázka: v ktorej časti Hnilčíka to môžeme nájsť? Zo správnych
odpovedí ktoré obdržíme na emailovej adrese hnilcik.
spravodaj@gmail.com alebo na ferimurgi01@gmail.com vyžrebu-
jeme jedného, ktorý obdrží tričko Hnilčík.

KRST KNÍH MICHALA BUZU
Po kuchárskych knihách autor Michal Buza vydal dve

nové knihy, ktoré sú trocha iné. Prvá kniha s názvom
Dvanásť príbehov z Banskej Klopač-
ky, druhá s názvom Zo spodnej
šufladky alebo Novejša podľa
Miša Buzu.
Mišo Buza, publicista, spisovateľ,

fotograf, pesničkár, alpinista a kuchár.
Bol zakladateľom a dlhoročným členom
úspešnej generácie maloformistickej scény
Štúdia 77 a divadielka Kiks. Na dvoch nohách prechodil
celý Spiš od Troch koruniek po Radzim a od Sľubice po
Gerlachovský štít. Do povedomia súčasných Spišskonovo-
vešťanov sa dostal cez tri knižky „šmešnich receptoch“ Ši to,
co ci šmakuje, Jak vipĳeš, ta šmakuje a Pod šurcom šmakuje. S foto-
aparátom na krku pracoval v kultúrnych zariadeniach mes-
ta, ako športový reportér, ale najmä v okolitej krajine. Ako
člen fotoklubu pri Spišskom osvetovom stredisku získal oce-
nenia na regionálnej i krajskej úrovni.
Krst kníh bol 27. augusta v Basket klube v Spišskej Novej

Vsi a na tejto akcii sa zišlo okolo 70 ľudí. Boli tu dokonca
súčasný i bývalý primátor Spišskej Novej Vsi. Krstil starosta
obce Ľubomír Kačír spolu s Mariánom Jančurom. „Túto
knihu som napísal na objednávku majiteľov Banskej klopač-
ky. Kniha vznikla pred troma rokmi. Potom dlho ležala
v šuflíku, no teraz spolu s novou knihou môže uzrieť svetlo
sveta“, povedal autor kníh. Na tvorbe 12 príbehov z Banskej
klopačky majú veľký podiel práve naši obyvatelia. „Sú tam
historky z chalupárstva, lyžovania, turistiky, z hubárstva
a jedna rarita – sci‑fi poviedka“ – dodal Michal. Jednotlivé
príbehy dopĺňajú autorove fotografie, ilustrácie Ivana Popo-
viča a žiačky ZUŠ Julky Molčanovej.

Pripravil František Murgáč
zdroj: facebook mesta Spišská Nová Ves
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Keďže obecný spravodaj nebol vydaný takmer rok, spolo-
čenská kronika je veľmi bohatá.

Narodili sa
Vitaj teda medzi nami utešené dieťa, nech na Teba iba dobré sudby
žitia letia, nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky a buď šťastné
v svete krásnom mnohé dlhé roky.

Životné jubileá
K životnému jubileu Vám prajeme
náruč plnú kvetov a blahoželaní najviac,
veď čo je šťastie v ľudskom veku,
to je zdravie a nič viac.

Vladimír Kollár
70 rokov

Anna Matzová
75 rokov

Milan Matúš
75 rokov

Magdaléna
Kačírová
80 rokov

Mária Rusinová
70 rokov

Karol Kupčák
95 rokov

Maxim Longauer Boris Barč

Ferdinand
Novotta
90 rokov

Viera Kolesárova
70 rokov

Josef Polívka
70 rokov

Alžbeta Duľová – 80 rokov
Matilda Gerdová – 90 rokov
Mária Fabínyova – 80 rokov
Emília Sedlákova – 85 rokov

Opustili nás
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal…
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ…

Alena Kollárová
Peter Filip
Anna Matzová
Karol Kupčák

Sobáš
Tvoja verná ruka v ruke mojej, Tvoj verný obraz v srdci mojom, my
navždy zostaneme svoji i myšlienkou i každým snom.

Anna-Mária Liptáková a Marek Odziomek
– 24. 9. 2022
Dominika Duláková a Matej Vrábel – 1. 10. 2022

Pripravil František Murgáč

Emília
Jurčákova
70 rokov

Margita Kleinová
90 rokov

Alžbeta
Probierová
75 rokov

Marián Jančura
70 rokov

Jozef Paulík
75 rokov

Rudolf Kačír
90 rokov

Mária Leitnerová
80 rokov


