Rok 2009
V novembri 2009 sa kronikárka obce Božena Zorvanová zúčastnila trojdňového
školenia kronikárov v Martine, ktoré organizovalo vzdelávacie združenie „Domovina“ za
účelom skvalitnenia a zjednotenia zápisov do obecných kroník. Preto tento rok dochádza
k zmene štruktúry ročného záznamu, ktorý bol v tomto znení predložený na schválenie
obecnému zastupiteľstvu.
Samospráva obce
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali podľa plánu a v prípade potreby aj
mimoriadne. Ich priebeh bol bezproblémový. Keďže sa prijímali v súlade so zákonmi, boli
všetky všeobecné záväzné nariadenia, štatút obce ako aj rozpočet obce, týkajúci sa príjmov
a výdavkov, nákladov na rozvoj a budovanie obce, poslancami schválené. V rámci úsporných
opatrení sa poslanci aj tento rok zriekli nároku na odmenu a finančné prostriedky venovali na
rozvoj obce. Nedošlo ani k zmene v zložení poslancov obecného zastupiteľstva. Ročné príjmy
pozostávajú z daní za nehnuteľnosti, z poľnohospodárskej pôdy, poplatky za psa, cintorínske
poplatky a odpredaj pozemkov pri vysporiadaní vlastníckych vzťahov, odpredaj pozemku pri
kultúrnom dome Jozefovi Ježíkovi a iné drobné poplatky (rozhlasové vyhlásenie, použitie
priestorov kultúrneho domu a podobne.) Podrobnejšie a konkrétne sumy boli predložené
v správe kontrolóra obce Jany Bohovicovej a zastupiteľstvom schválené. Pri kontrolách
neboli zistené žiadne nedostatky vo finančných operáciách.
Mena peňazí
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a prijatím európskej meny 1. Januára
2009 sa slovenská mena zmenila na menu EÚ a prijali sme ako platidlo euro. Koncom
minulého roka boli do domácností expedované takzvané „štartovacie balíčky“, ktoré
obsahovali všetky druhy kovových mincí európskej meny v hodnote 500,- Sk. Cieľom tohto
rozhodnutia bolo, aby sa obyvatelia oboznámili s novými mincami, ich vzhľadom, hodnotou
a aby čo najľahšie prebehla výmena meny a v prvých dňoch jej platnosti mohli na
zabezpečenie najzákladnejších nákupov do domácností platiť eurom. Až do 15. Januára 2009
bolo pri všetkých obchodných transakciách v hotovosti možné platiť v predajniach aj eurom
aj slovenskými korunami, no výdavky sa už uskutočňovali v eurách. V prvom polroku bolo
možné zameniť všetky kovové aj papierové koruny bez poplatkov v ktorejkoľvek banke na
území Slovenskej republiky. Sumy účtovných dokladov a blokov ako aj v predajniach pri
tovare boli uvádzané aj v eurách, t.j. v oboch menách aby obyvatelia mohli porovnať a čo
najľahšie si zvyknúť na novú menu. Vklady, ktoré mali obyvatelia v peňažných ústavoch –
bankách na účtoch, boli zmenené 1. januára 2009.
Boli zavedené nasledovné kovové mince:
1 € =30,126 Sk, 2€
Papierové platidlá: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 eur.
Ostatné kovové mince: 1 € = 100 eurocentov
Eurocenty: 1, 2, 5, 10, 20, 50 eurocentov.

Počas roka si obyvatelia Slovenska zvykli na novú menu aj keď priniesla mierne zdraženie, to
však bolo uskutočnené ku koncu minulého roku, ktorý sa niesol v znamení už existujúcej
hospodárskej krízy.
Hospodárska kríza
Rozšírila sa z Ameriky a zasiahla postupne všetky štáty a tým aj Slovensko. Jej
dôsledkom bola zvýšená nezamestnanosť a tým aj zhoršenie životných podmienok všetkých
postihnutých obyvateľov a ich rodiny. Nezamestnaní síce poberajú sociálne dávky, ale tie
nepokryjú náklady na domácnosť, čo sa odrazilo v životnej úrovni niektorých rodín.
Návštevy v obci
Návštevy v obci sa uskutočňujú vo forme turistiky v expozícii Tekovského múzea v
„Skalných obydliach“z rôznych krajín o čom je záznam v knihe návštev v múzeu. V menšom
množstve bolo navštívené aj obecné múzeum v budove bývalej základnej školy.
Podnikateľská činnosť
V obci v tomto roku v letných mesiacoch bol v prevádzke občerstvovací stánok
Drahomíry Vrecníkovej, „Kamenná vináreň“ pri kaštieli prevádzkovaná Gabrielou Slukovou
a pohostinstvo do októbra Ivanom Záborským, ktorý ukončil podnikateľskú činnosť ako
živnostník zo zdravotných dôvodov a priestory boli ponúknuté ďalším záujemcom.
Výstavba a zmeny charakteru obce
Po ukončení budovania vodovodnej siete v minulo roku si ďalší záujemcovia
o pripojenie hradia a budú v budúcnosti hradiť na vlastné náklady. V rámci výstavby a opráv
komunikácií patriacich obci bola upravená cesta do časti obce „Baňa“, kde bol zlý prístup
z hlavnej cesty. V budove kultúrneho domu bola prevedená rekonštrukcia a výmena podlahy
v zasadačke obecného úradu. Práce boli vykonané vlastnými pracovnými silami, náklady boli
len na zakúpenie materiálu. Taktiež sa v celej budove vybudovalo ústredné kúrenie na pevné
palivo, kde sa doteraz vykurovalo elektrickými spotrebičmi a sčasti v prípade potreby
kachľami. Túto prácu previedla firma Jána Rabba K + R z Veľkých Túroviec na základe
konkurzného konania za najnižšiu možnú cenu. Celkové náklady boli vo výške 7 382,07 €.
Veľká pozornosť zo strany starostu obce Jaroslava Pétera v tomto volebnom období a hlavne
tento rok bola venovaná vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod budovami,
ktoré patria obci. Boli to pozemky, kde stojí budova materskej školy, kultúrneho domu
a hlavne domu smútku, kde sú pripravené projekty na rekonštrukciu a nemohli sa začať práce.
Taktiež pozemok, kde sa nachádzajú „Skalné obydlia“ obec bude prenajímať Tekovskému
múzeu.
Považujem za potrebné zmieniť sa o rekonštrukciách a opravách rodinných domov
uskutočnených za posledné roky. Niektoré už potrebovali výmeny striech. Vlastníci týchto
budov vymenili krytinu na domoch. Niektorí použili na výmenu škridlu, iní plech rôznych
farieb, vymenili drevené okná za plastové, obnovili aj fasády domov. V obci je trvale
neobývaných 35 domov, z ktorých väčšina slúži vlastníkom ako chalupa, ale časť z nich
prechádza prestavbou a v blízkej budúcnosti môžu slúžiť ako trvalé bydliská.

Modernizáciou prešlo aj telekomunikačné spojenie. Na budove kultúrneho domu je
umiestnený telefón, ku ktorému je bezbariérový prístup s použitím telefónnych kariet. Na
televíznom vykrývači bol umiestnený zosilňovač pre príjem telefonického spojenia Orange,
pretože príjem T- com je veľmi zlý pre telefóny mobilnej siete. Preto sú v domácnostiach aj
naďalej pevné linky, hoci mobilný prijímač je už v každej domácnosti u viacerých členov
samozrejmosťou. Nakoľko sú na dome smútku a dome Miroslava Krajčiho umiestnené
prenosné zosilňovače pre príjem internetu, v obci má už približne 25 domácností zapojený
internet a postupne sa pripájajú aj ďalší.
Previedla sa časť rekonštrukcie verejného osvetlenia podľa finančných možností, zvyšok sa
vymení na budúci rok.
Historické pamiatky a budovy v obci
Pokračovalo sa v prestavbe a oprave strechy kaštieľa, ktorú prevádzala stavebná
firma Blachotrapez a do konca roka ju aj ukončila. V jarných mesiacoch sa v okolí kaštieľa
vykonali archeologické prieskumy, aby sa mohlo pokračovať s prestavbou a výstavbou okol
budovy.
Školstvo
Povinnú školskú dochádzku deti naďalej absolvujú v susednej obci Žemberovce, kde je
aj predškolské zariadenie, časť dochádza aj do okresného mesta – do Levíc. Z obecného
rozpočtu bol škole poskytnutý príspevok vo výške 100,- €.
Kultúra a šport
V priestoroch obecnej knižnice bol ku koncu roka umiestnený internet, ktorý slúži pre
záujmy a potreby obyvateľov obce.
Na doplnenie knižničného fondu z ministerstva kultúry bol poskytnutý príspevok vo výške
332,- € (10 000,- Sk) a z rozpočtu obce 170,- € (5 000,- Sk). V auguste sa uskutočnila športová
akcia „Countrycross“ a súťaž „Najsilnejší Brhlovčan“. Sponzormi podujatia boli
Poľnohospodárske družstvo Žemberovce, Plus Demandice, ktorí prispeli vecnými darmi,
kaštieľ Brhlovce s.r.o. Bratislava 500,- € a Nitriansky samosprávny kraj 300,- €.
V septembri počas hodov bola uskutočnená akcia „Folklórne popoludnie v Brhlovciach“, kde
vystúpil folklórny súbor „Vajráb“ z Pukanca. V uličke „Šurda“, kde je expozícia skalných
obydlí predvádzali remeselníci svoje výrobky, pre deti boli kolotoče a trampolína. Na túto
akciu prispel OÚ sumou 800,- €.
Posedenie s dôchodcami
V rámci stretnutia s dôchodcami sa 11. októbra zišli seniori na kultúrno-spoločenskom
podujatí, kde vystúpil spevácky súbor zo susednej obce “Žemberovčanka“, aby spríjemnil toto
podujatie ľudovými piesňami. Pripravené občerstvenie a poukaz na nákup tovaru vo výške
5,- € v tunajšej predajni potravín bol malým darom, ako si uctiť aj starších občanov.
V novembri sa pestovatelia hrozna Vladimír Vrecník a Ján Sluka zúčastnili so svojimi
produktmi súťažnej ochutnávky vín v Pukanci, kde získali 2 bronzové medaily.
Stolnotenisového turnaja o putovný pohár „Žemberovská makovica“ v Pečeniciach sa
zúčastnili seniori Vlado Vrecník, Tomáš Németh, Vlado Volár, umiestnili sa na II. mieste.

Cirkevný život
V miestnom kostole evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa 14. júna konala
konfirmácia, ktorej sa zúčastnili 4 konfirmandi. Vyučovanie náboženstva, ktoré navštevovali
deti v kultúrnom dome, sa touto akciou skončilo a od septembra sa už nevyučovalo.
V rímsko-katolíckom kostole sa zo zbierok farníkov vykonali opravy. V auguste a v septembri
2009 sa opravoval strop a klenba kostola. Boli prevedené murárske, natieračské a maliarske
práce v celkovej sume 3 348,- € (100 862,- Sk). V auguste boli veriaci z farnosti Žemberovce,
kde patrí aj naša obec, na týždennej púti v Juhoslávii v Medžugorí. Do prevádzal ich Mgr.
kňaz Sobol.
Voľby
Tento rok sa niesol v znamení troch volieb.
Dňa 21. marca 2009 sa konalo I. kolo voľby prezidenta republiky.
Počet zapísaných voličov
255
Počet odovzdaných hlasov
162
Počet platných hlasov
155
Kandidáti:
Gašparovič Ivan
117 hlasov
Radičová Iveta
27 hlasov
Melník Milan
4 hlasy
Mikloško František
4 hlasy
Sidor Milan
2 hlasy
Martináková Zuzana
1 hlas
Bollová Dagmar
0
II. kolo volieb sa konalo 4. apríla 2009, postúpili dvaja kandidáti.
Počet voličov
256
Zúčastnilo sa
160 voličov
Neplatné hlasy
1
Gašparovič Ivan
128 hlasov
Radičová Iveta
31 hlasov
Dňa 6. júna sa konali voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Zúčastnilo sa ich 16
politických strán.
Počet zapísaných voličov
257
Počet zúčastnených voličov
67
Počet získaných hlasov:
SMER-SD
29 hlasov
SDKÚ
3 hlasy
HZDS
13 hlasov
KDH
3 hlasy
SNS
10 hlasov

Dňa 14. novembra 2009 sa konali voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
a voľba predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Kandidovalo 67 kandidátov.
Počet voličov v obci
255
Počet zúčastnených voličov
93
Počet platných odovzdaných hlasov 91
Na funkciu predsedu kandidovalo 5 kandidátov. Predseda bol zvolený počtom 91 hlasov. Jeho
meno je Belica Milan.
Obyvateľstvo
V obci je evidovaných 18 nezamestnaných , z toho štyria pracovali za poberanie
sociálnych dávok vo verejno-prospešných prácach v obci. Vykonávali práce pri udržiavaní
a údržbe verejných priestranstiev, cintorínov, pri upratovaní budov patriacich obci. Je
evidovaný 1 bezdomovec Jozef Štibrányi, ktorý do konca roka býval v šatni na javisku.
POHYB OBYVATEĽSTVA:
K 31. decembru 2009 bolo v obci zapísaných 310 obyvateľov. Odsťahovali sa 5 obyvatelia,
prihlásili sa 9, narodili sa 4 deti.
Rozlúčili sme sa navždy s 5 obyvateľmi.
Počasie
V januári prevládalo pomerne teplé počasie na toto ročné obdobie. Cez deň sa teploty
pohybovali do +8oC, v noci -5oC. Sneh bol len vo forme poprašku pár dní. Takéto počasie
trvalo do poloviny februára. Potom nastalo ochladenie a od 20. februára napadol sneh, denné
teploty sa udržali na 0oC, v noci aj pod -15oC. Takto to trvalo do konca mesiaca, chladné dni
pretrvávali až do polovice marca. Striedali sa snehové prehánky s daždivými, sprevádzané
vetrami až do konca mesiaca. V apríli prestalo pršať, oteplilo sa, suché počasie malo vplyv na
rast a vývoj obilnín, také obdobie sa udržalo aj v mesiaci máji. Jarné mrazy neboli, teploty
vystúpili až na 26oC. Ani jún nepriniesol zmeny, naďalej bolo veľmi sucho a teploty v noci
boli až 20oC. Mierne ochladenie ku koncu mesiaca, denné prehánky s búrkami boli aj v júli
a auguste. V septembri a októbri bolo teplo a sucho, čo malo zlý vplyv na jesenné práce,
sťažené podmienky boli v sejbe obilnín, orbe, prialo to len ku dozrievaniu ovocia, dobrej
úrode hrozna. Začiatkom novembra sa ochladilo a začalo sa obdobie dažďov, nebolo možno
siať oziminy, sťažil sa zber kukurice, slnečnice.
V decembri bolo na toto ročné obdobie zasa teplo, bez mrazov, snehu. Ochladilo sa prudko až
posledné decembrové dni, denné teploty klesli pod 0oC, v noci -15oC. Ku koncu roka napadol
sneh 15 cm.
Posledný záznam za rok 2009 uzatváram dňa 31. decembra 2009.
Záznam za rok 2009 bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
22. septembra 2010.

Kronikár:

Starosta obce:

Rok 2010
Samospráva obce
Tento rok bol posledný z volebného obdobia, kedy sa zúročuje výsledok práce starostu
a poslancov pre obyvateľov našej obce. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali podľa
plánu, ak to vyžadovali okolnosti, aj mimoriadne. V rámci plnenia volebného programu
starosta obce pokračoval v konaniach na ukončenie územného plánu obce. Tento bol do
konca roka vypracovaný, daný obyvateľom na pripomienkovanie, no jeho schválenie sa
prevedie až v budúcom roku. Taktiež sa ukončili majetko – právne vysporiadania pod
budovami obce ako aj pod domom smútku, čím bol splnený aj ďalší bod volebného programu
– previesť rekonštrukciu domu smútku. Čo sa nepodarilo ukončiť, je prinavrátenie obecného
pozemku v časti Kút pre zdĺhavé konania na príslušných vyšších úradoch. V júni na zasadnutí
obecného zastupiteľstva bola obci ponúknutá možnosť znížiť nezamestnanosť v obci
súkromným podnikateľom z Domadíc, ktorý za poplatok 300,- € mesačne chcel prenajať
priestory v bývalom pohostinstve, ktoré bolo prázdne na otvorenie prevádzky na balenie
tovaru, kde sa mal zamestnať 6 – 10 obyvateľov. Poslanci túto ponuku schválili, ale
v priebehu týždňa vyzvali starostu aby už uzavretú zmluvu a tým aj pracovné príležitosti zrušil
nakoľko sa uzniesli, že priestory sa prenajmú na podnikateľskú činnosť Martinovi Homoľovi
na otvorenie pohostinstva za poplatok 100,- € mesačne. Zároveň schválili aj ďalšie náklady
na úpravu vnútorných priestorov, ktoré si vyžiadali náklady vo výške 964,- €.
Na podnet Ministerstva hospodárstva a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a klubu
starostov bol schválený a vypracovaný projekt na prestavbu MŠ, kde malo pôsobiť občianske
združenie, ktoré malo vytvoriť pracovné príležitosti pre čiastočne invalidných dôchodcov
s nízkym príjmom. Začali sa konania o poskytnutie finančných prostriedkov z Eurofondov,
občania v požadovanom množstve prejavili o túto činnosť záujem, ale vyslovená dôvera
časťou poslancov v úspešnosť a význam pre tento projekt na septembrovom zasadnutí
obecného zastupiteľstva spôsobila, že sa konania pozastavili a v novembri bolo oznámené, že
ich zriaďovanie a podporu novozvolená vláda pozastavila. Taktiež nebola poslancami
schválená ani ponuka na úpravu protipovodňových zábran od Cestnej správy Levice vo výške
3 000,- €. Keďže spolupráca a názory poslancov a starostu sa pol roka pred voľbami narušili
a rozchádzali a starosta nezdieľal názory časti poslancov pre potreby a prospech obce a jej
obyvateľov a po ohlásení kandidáta na post starostu z radov poslancov v ďalšom volebnom
období, rozhodol sa nekandidovať. Z dôvodu, že prijal kandidatúru vo svojom rodisku a musel
byť občanom obce, kde kandiduje na základe volebného zákona, zložil funkciu starostu obce
k 30. septembru 2010, odhlásil sa z trvalého pobytu a od 1.októbra 2010 sa vrátil na svoje
pôvodné pracovisko ako zamestnanec Colnej správy až do zvolenia za starostu vo svojom
rodisku. Splnil aj svoj osobný záväzok urobiť všetko pre ukončenie niekoľkoročného súdneho
sporu medzi obcami Brhlovce a Hontianske Trsťany o vyplatenie finančných prostriedkov za
plynofikáciu časti Kamenný chotár. Obci bola nevyplatená suma vo výške 407 000,- Sk, no po
niekoľkoročných súdnych sporoch vzrástla o náklady za súdne pojednávania. Po vzájomnej
dohode starostov oboch obcí a po odsúhlasení poslancami OZ bola obci vyplatená suma vo
výške 20 000,- € (600 000,- Sk ), čím obec získala viac ako bol pôvodný dlh. V mesiaci
septembri boli prevedené na účet našej obce a použité na rozvoj obce.

Taktiež splnil sľub, ktorý dal voličom a to previesť rekonštrukciu domu smútku, čo bolo
urobené od júla do posledného dňa jeho pôsobenia na poste starostu, vrátane elektrifikácie
a zabudovania hromozvodu. Po odchode starostu na jeho miesto až do volieb nastúpil jeho
zástupca Mgr. Tomáš Németh, ktorému poslanci schválili ako plný úväzok tak aj plat. Prerušil
svoje zamestnanie ako učiteľ na dobu 2 a pol mesiaca a vykonával funkciu starostu.
Aká bola práca starostu ako aj činnosť a rozhodnutia poslancov v prospech obce a jej
obyvateľov zhodnotia tí, ktorí tu žijú a výsledky ako aj neúspechy majú možnosť posúdiť tí,
ktorí zmeny a výsledky vidia a cítia vo svojom bežnom živote. Názory môžeme mať rôzne, ale
to, čo sa v obci zmenilo a vybudovalo v tomto roku ako aj počas predchádzajúcich troch
rokoch tohto volebného obdobia ostane pre ďalšie generácie.
Tento rok v decembri po voľbách dňa 23.12. 2010 sa vrátil na post starostu Albín Kuhajda.
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva schválilo plat ako aj pracovný úväzok starostu.
Novozvolení poslanci sa zriekli svojho poslaneckého platu v prospech obce s tým, že finančné
prostriedky budú použité na zakúpenie vybavenia detského ihriska. Na tomto zasadnutí boli
vytvorené a zvolené komisie.
I.
Komisia stavebného a životného prostredia a ochrany verejného poriadku
Členovia: Straka Miroslav, Homoľa, Lavrincz Ján
II.
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Členovia: Danuše Francisciová, Drahomíra Vrecníková, Vladimír Vrecník
Hospodárenie s finančnými prostriedkami obce sa uskutočňovalo v zmysle zákonov, čo
potvrdila záverečná správa audítora a kontrolóra obce a nevyskytli sa žiadne nedostatky.
Štátna správa
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch obec má sídlo Obvodného úradu v Leviciach,
kde svoje požiadavky, cez obecný úrad, občania uplatňujú podľa vlastných záujmov a potrieb.
Aj naďalej je obec navštevovaná turistami v Tekovskom múzeu jednak individuálne ako aj
zájazdy školskej mládeže a tzv. zájazdy nákupcov, ktoré organizujú rôzne firmy v rámci
predaja svojho tovaru. O niečo menej je navštevované obecné múzeum.
Podnikateľská činnosť
V obci v letných mesiacoch je pre návštevníkov obce v prevádzke občerstvovací stánok
„Dada“, ktorý prevádzkuje Drahomíra Vrecníková. Pohostinstvo prenajaté Martinovi
Homoľovi od 1. júla 2010 i napriek poslancami schválenými otváracími hodinami
v novembri, do konca kalendárneho roka otvorené nebolo, dôvody sú mi nie známe a
neposkytol mi ich ani obecný úrad.
Výstavba a zmeny charakteru obce
V tomto roku sa pokračovalo a dokončila sa rekonštrukcia verejného osvetlenia
výmenou 12 kusov svietidiel, čím sa značne znížili náklady na verejné osvetlenie obce. Po
vysporiadaní vlastníckych vzťahov sa pristúpilo k rekonštrukcii domu smútku. Od júla do
konca septembra boli prevedené stavebné práce a úpravy firmami Blachotrapez – strecha
a vybudovanie prístrešku a BAU – partners s.r.o. Šahy – murárske práce vrátane výmeny
dverí, okien a položenie vo vnútorných ako aj vonkajších priestoroch. Pôvodne plánované
náklady vo výške 11 000,- € sa po schválení poslancami OZ zvýšili o sumy za položenie

dlažieb, na ktoré sa použila časť peňazí z vráteného dlhu, čím stavba získala na svojom
vzhľade aj na dôstojnosti, ako miesto poslednej rozlúčky s obyvateľmi. Celkové náklady na
rekonštrukciu vrátane elektrifikácie a zabudovania hromozvodu činili 26 640,- €. Do konca
roka bola stavba skolaudovaná. Naďalej sa pokračuje s vnútornými obnovami kaštieľa, ktorý
aj keď nie je majetkom obce, je však jej dominantou a upúta každého, kto do obce prichádza.
Ďalším zámerom starostu v tomto volebnom období bolo vybudovanie „Náučného chodníka“
v okolí obce. Na tento cieľ získal starosta dotáciu vo výške 711,- € od Orange centrum pre
filantropiu. Tieto boli poukázané v septembri a je na škodu veci a obce, že po jeho odchode sa
vyčerpala len polovica a ostatné sa vrátili, nakoľko boli stanovené podmienky, na čo sa môžu
využiť a použiť. „Náučný chodník“ by mal slúžiť na oboznámenie návštevníkov so „Skalnými
obydliami a ťažbou kameňa v obci“ aj mimo Tekovského múzea. K tomu slúžia zabudované
orientačné tabule.
Na opravu mosta, ktorý poškodila prietrž mračien a prívalová voda v časti Dolina, bola
poskytnutá výpomoc zo ZMOSu Bratislava vo výške 1 000,- €.
Kultúra a šport
V mesiaci august bola naplánovaná akcia v priestoroch Dekýša „O najsilnejšieho
Brhlovčana“, na ktorú starosta získal príspevok vo výške 200,- € od Vyššieho územného celku
z Nitry. Keďže o organizovanie tohto podujatia neprejavila mládež záujem, peniaze sa vrátili.
Ďalší príspevok 200,- € získal starosta na organizovanie kultúrno – spoločenského podujatia
„Brhlovské hody“, ktoré sa koná už tradične v septembri v spolupráci s Tekovským múzeom.
V uličke „Šurda“ sa prezentovali ľudoví remeselníci so svojimi výrobkami, v sále kultúrneho
domu vystúpil folklórny súbor z Levíc s vystúpením, predviedol piesne a tance Tekovského
regiónu.
Obec prispela na doplnenie knižničného fondu vo výške 180,- €. Do knižnice pribudlo viac
ako sto kníh, ktoré darovali obyvatelia. Výpožičky sa dopĺňajú aj knihami z okresnej knižnice,
ktoré obci poskytujú bezplatne. V čase otvorenia knižnice internet navštevujú školáci.
V minulom roku bola mládeži poskytnutá miestnosť na klubovú činnosť. Keďže sa vyskytli
problémy ako s dodržiavaním času prevádzky, tak aj s udržiavaním poriadku a ochrany
verejného majetku v priestoroch kultúrneho domu a občania to kritizovali, novozvolený
starosta ku koncu roka zavrel, kým sa problémy nevyriešia.
V rámci výpomoci školy v Žemberovciach, ktorú navštevujú aj deti z našej obce, bol
poskytnutý príspevok vo výške 300,- € na rolety na budovu školy ako aj vecné dary nižšej
hodnoty pri akciách.
Starosta počas svojho pôsobenia z vlastnej iniciatívy preniesol na stránky internetu všetky
zväzky textov kroník obce, aby tak zviditeľnil našu obec. Záleží na jeho nástupcoch, či sa bude
v tejto činnosti pokračovať.
Cirkev
Rímsko – katolícka cirkev si zaviedla do kostola pre vlastnú potrebu vodu z obecného
vodovodu v nákladoch za materiál 825,- €, práce previedli farníci. Tieto financie boli zo
zbierok veriacich. Z nich sa zakupuje výzdoba, uhrádza sa elektrina a voda.
Od 1. júna odišiel z farnosti Žemberovce kňaz Sobol do Piešťan a na jeho miesto nastúpil
kaplán Jozef Poliak z Banskej Štiavnice.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania sa na konci roka rozlúčila s kňazom Vladimírom
Macalákom, ktorý odišiel na dôchodok.
Voľby
12. júna 2010 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých sa
zúčastnili aj občania našej obce s nasledovnými výsledkami:
Počet voličov zapísaných v zozname
266
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb
178
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú
obálku z cudziny
0
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
178
Počet platných odovzdaných hlasov
177
POČET PLATNÝCH ODOVZDANÝCH HLASOV PRE KAŽDÚ POLITICKÚ STRANU
1. SMER- sociálna demokracia
92 hlasov
2. Sloboda a Solidarita
27
3. Kresťansko-demokratické hnutie
13
4. Strana demokratickej ľavice
11
5. Ľudová strana – HZDS
9
6. Slovenská národná strana
9
7. Slovenská demokratická a kresťanská únia
4
8. Ľudová strana Naše Slovensko
3
9. Komunistická strana Slovenska
3
10. Európska demokratická strana
2
11. Únia – Strana pre Slovensko
1
12. Paliho kapurková – veselá politická strana
1
13. Nová Demokracia
1
14. Most – Hít
1
15. Strana rómskej koalície
0
16. Združenie robotníkov Slovenska
0
17. AZEN – Aliancia za Európu národov
0
Hoci celoštátne vyhrala voľby strana SMER, vláda bola zostavená z koalície KDH, SDKÚDS, SaS a Most-Hít.
Na podnet SaS sa 18. Septembra 2010 konalo referendum, ktorého sa obyvatelia zúčastnili
v malom počte.
Počet oprávnených voličov
269
Počet zúčastnených voličov
69
V tomto referende voliči odpovedali na 6 otázok. Bolo však v rámci výsledkov v celej
republike pre nízku účasť voličov neplatné.
Dňa 25. novembra 2010 sa v obci konali voľby do samosprávnych orgánov obce. Po prvýkrát
v histórii sa počas volieb vo volebnej miestnosti mohli zúčastniť aj voliči ako pozorovatelia,
čo využil 1 volič. Na funkciu starostu kandidovali 4, na post poslancov 11 občanov.
Počet zapísaných voličov
259
Počet zúčastnených voličov
209

Počet platných odovzdaných hlasov
Výsledky volieb:
1. Kuhajda Albín
85
2. Záborská Alena
3. Lavrincz Ján
4. Tanka Marcel
Poslanci:
1. Nilaš Miroslav
2. Vrecníková Drahomíras
3. Straka Miroslav
4. Homoľa Erik
5. Francisciová Danuše

208

61
60
10
SaS
Slovenská národná jednota
SaS
SaS
SaS

Počasie
Zmeny, ktoré postupne nastávajú vplyvom globálneho oteplenia na našej planéte sa
odrážali aj na území našej republiky. Ustúpili silné mrazy v zimnom období, snehu bolo
v januári aj vo februári málo. Najnižšie teploty v januári boli v poslednej tretine mesiaca
-10oC. Chladno bolo aj v marci, no v apríli už teploty od poloviny mesiaca vystúpili na 20oC.
Ešte teplejšie dni nad 20oC boli od začiatku mája, ku koncu mesiaca už dosahovali 30oC.
Jarné mrazy, ktoré po minulé roky zničili väčšiu časť úrody ovocia, tohto roku neboli a hoci
sa ukazovala dobrá úroda, bola sčasti poškodená daždivým počasím, ktoré prinieslo so sebou
aj rôzne hubovité choroby aj na rastlinách zeleniny. V mesiacoch jún, júl a august sa striedali
dni slnečné a horúčavy do 35oC s dňami daždivými, častými prudkými lejakmi, ktoré na
mnohých miestach našej republiky spôsobili záplavy a zničili nielen úrodu na poliach
a v záhradách, krupobitím a prívalovými vodami spôsobili veľké materiálne škody aj na
majetku obyvateľov. V júli prietrž mračien spôsobila aj vyliatie potoka Búr v časti Horné
Brhlovce. V septembri prevládalo typické jesenné počasie, no v októbri a novembri veľa
pršalo. Dažde v lete sťažili žatevné práce a nie všade sa podarilo zožať úrodu z polí. Taktiež
aj jesenné práce ovplyvnené daždivým počasím boli náročné. Jesenné práce sa tak pretiahli
až do konca novembra, dni boli chladné a sychravé. V decembri už bola zima, cez deň sa
teploty pohybovali okolo 0oC a v noci -10oC. Prvý sneh napadol pred Vianocami a udržal sa
až do konca roka.
Obyvateľstvo
V obci je pomerne značný počet nezamestnaných, časť z nich poberajú sociálne dávky.
Štyria obyvatelia pracovali za poberanie sociálnych dávok na verejno – prospešných prácach,
podľa potreby obce pri udržiavaní a údržbe verejných priestranstiev, cintorínov a budov
patriacich obci. K bezdomovcom sa v obci zaradila aj 6-členná rodina Maroša Štibera,
ktorému v novembri obec poskytla, za poplatok 25,- € mesačne a vlastné náklady za elektrinu
a vodu, časť priestorov v bývalej materskej škole do mája budúceho roka.
Pohyb obyvateľstva:
K 31. decembru 2010 bolo v obci zapísaných 310 osôb. Odsťahovalo sa 6 osôb, narodili sa 2
deti, zomrelo 7 obyvateľov.

Posledný záznam za rok 2010 uzatváram dňa 31. decembra 2010.
Záznam bol prerokovaný na júlovom zasadnutí OZ.

Kronikár:

Starosta obce:

Rok 2011
Štátna správa
Sídlom obvodného úradu je okresné mesto Levice, kde sa riešia požiadavky obyvateľov
obce, kde sa riešia požiadavky obyvateľov obce ohľadom stavieb a rekonštrukcie domov
a bytov podľa záujmu a potrieb žiadateľov. Taktiež sa nezamestnaní obyvatelia, ktorých je
evidovaných viac ako 20 hlásia na úrade práce. Z tohto počtu v obci na verejnoprospešných
prácach sa zúčastňuje len 6 osôb, ostatní buď nespĺňajú podmienky alebo nemajú záujem
o túto prácu.
Samospráva obce
Od 1. januára 2011 funkciu starostu obce vykonáva Albín Kuhajda, ktorý bol zvolený
koncom minulého roka. V priebehu roka sa uskutočnilo 11 riadnych zasadnutí OZ a 1
mimoriadne zasadnutie, kde sa priebežne riešili a schvaľovali požiadavky obce ako aj žiadosti
a sťažnosti občanov. Boli riešené podľa možností bez prieťahov. Čo sa týka hospodárenia
obce s finančnými prostriedkami a majetkom obce, podľa záverečnej správy kontrolóra obce
Jany Bohovicovej ako aj správy nezávislého audítora vykonanej Jozefom Adamkovičom zo
dňa 24.06. 20 sa účtovné operácie vykonávajú v súlade so zákonmi. Kontrola sa vykonáva
priebežne počas celého roka podľa plánu. Výška daní a poplatkov určená a schválená
poslancami, nebola zvýšená a výber poplatkov za psa, zvoz TKO (odpady), z pozemkov,
stavieb a daní z nehnuteľností sa platí priebežne počas roka. Z tohto príjmu sa uhrádzajú
faktúry za zvoz TKO, telefón, elektrina, aktualizácia programu účtovníctva, voda ako aj
rekonštrukčné práce a práce na zabezpečenie prevádzky schopnosti budov patriaci obci.
Sponzorské dary, evidované v účtovníctve, neboli žiadne, taktiež obec nezískala žiadne
dotácie, čo poslanci starostovi aj vytýkali a žiadali ho o zodpovedný prístup k plneniu
povinností a snahu získať dotácie a nepremeškať termíny o ich požiadanie. Poslanci sa na
prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva zriekli vyplácania odmeny vo výške 10,- € za osobu
a účasť na zasadnutí OZ. Tieto prostriedky všetci 5 poslanci poukážu cez OcÚ na akcie alebo
potreby mládeže, podľa dohody. Taktiež starosta obce sa zriekol účtovať si cestovné náklady

v rámci okresu. Napriek tomu, že obec zaplatila za územný plán všetky poplatky a predložila
pripomienky, nebol do konca roka ukončený.
Podnikateľská činnosť
Vykonávaná je v občerstvovacom stánku Drahomíry Vrecníkovej počas letnej sezóny.
Pohostinstvo počas celého roka nebolo v prevádzke. Iné podnikateľské aktivity neboli
zaznamenané.
Výstavba a zmeny v obci
Obecný úrad v roku 2011 previedol nasledovné rekonštrukčné práce na zabezpečenie
prevádzky budov patriacich obci:
- oprava chladiaceho zariadenia v dome smútku
- zabudovanie ozvučenia na cintoríne
- výmena kotla ÚK v budove predajne, kde je umiestnené pohostinstvo a predajňa
potravín
- na byte v bývalej škole sa vymenili okná a elektroinštalácia v pivničných priestoroch.
Obyvatelia si podľa svojich finančných možností opravujú svoje domy – menia strechy
a fasády, okná, dvere, pristavujú nové priestory, pretože novostavby sú pri finančnej situácii
a nákladoch ťažko realizovateľné. Niektoré domácnosti, kde žijú invalidní alebo starí
obyvatelia si rekonštruujú kúpeľne, na ktoré im poskytne štát finančné príspevky, ak spĺňajú
podmienky.
Požiadavka bola aj na úpravu priestorov v okolí Domu smútku ako aj zaizolovanie zadnej
časti múra, čo bol poverený starosta zabezpečiť to na začiatku budúceho roka s pracovníkmi
aktivačných prác a tak ušetriť finančné prostriedky. Na náklady obce bola prevedená úprava
cesty do Moďoríka násypom štrku na spevnenie. Bola požiadavka aj na úpravu a opravu cesty
k domu Vladimíra Gubániho . Obec odsúhlasila preplatenie materiálu a práce si urobia
svojpomocne, no zatiaľ sa oprava neuskutočnila pre zorganizovanie práce zlyhal záujem.
Zvýšená hladina počas letných prívalových dažďov značne poškodila koryto potoka Búr
v časti Dolina, kde sa uvoľnili dlaždice. Čiastočne síce Povodie Hrona potok upravilo
zasypaním dlaždíc pieskom, čo však nie je postačujúce. Taktiež sa malo vyčistiť koryto potoka
do druhej časti obce do Doliny, no vyčistená bola len časť obyvateľom Samuelom Franciscim,
kde zeminu po vyčistení dna potoka si okolití obyvatelia rozviezli na zásyp záhrad a preto
bude potrebné v práci pokračovať.
Úprava obce
Najväčším a niekoľkoročným problémom v obci je ulica „Šurda“, kde je cesta
v dezolátnom stave a nerobí dobré meno nielen obci, ale ani vedeniu obce, nakoľko
návštevníci Skalných obydlí nezaujímajú problémy, ktoré obec má s realizovaním opravy tejto
cesty a hlavne s postojom Pamiatkového ústavu, ktorý nedal súhlas na žiadne riešenie, ktoré
by obec zo svojich finančných prostriedkov mohla zrealizovať, či už dať asfalt, betón alebo
štrk. Trvajú na vyložení cesty dlažbou z kameňa a preto neostáva nič iné, len získať finančné
prostriedky z Eurofondov, čím bol starosta vyzvaný k tomu, aby sa viac angažoval za získanie
prostriedkov v budúcich požiadavkách na príslušných inštitúciách.

Vysadili sa stromky pri starej škole, v bývalej záhrade, kde je parkovisko, na svahu pri
šrotovni, ako aj na cintoríne v Horných Brhlovciach. Priebežne počas roka sa pracovníkmi
aktivačnej činnosti kosili verejné priestranstvá, cintoríny v obci a na osade Kamenný Chotár.
Kultúra a šport
V obci sa usporiadal športový deň, ktorý sa uskutočnil v priestoroch okolia kultúrneho
domu. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže a občerstvenie, ktorými prispeli aj súkromné
osoby a poslanci. Akcie sa zúčastnili aj dospelí a hostia z obce. Tohtoročná hodová bola bez
účasti Tekovského múzea. Časť sa konala na ihrisku, kde bol futbalový zápas a časť tradične
pri kolotočoch a niekoľkých stánkoch, kde sa predávali hračky a remeselnícke výrobky.
Dňa 11. októbra sa uskutočnilo posedenie pre dôchodcov, kde okrem občerstvenia dostali
poukaz v hodnote 5,- € , kde si mohli zakúpiť tovar v predajni Jednoty. Pre spríjemnenie tohto
stretnutia vystúpil folklórny súbor z Výčap –Opatoviec. Pre deti sa usporiadalo stretnutie
s Mikulášom . Vianočného turnaja v stolnom tenise pod názvom „Žemberovská makovica“,
ktorý sa tohto roku konal v našej obci, sa zúčastnili mladší aj starší muži a 4 dievčatá. Pre
športovú činnosť obec poskytla pre mládež finančné prostriedky na nákup futbalových dresov
vo výške 400,- € a zakúpila sa volejbalová sieť pre dievčatá. Zorganizovali sa priateľské
futbalové stretnutia so susednými obcami a medzi staršími a mladšími z obce. Mládež
požiadala o znovuotvorenie klubu, čo im bolo povolené za predpokladu prevzatia
zodpovednosti za poriadok a čistotu, k čomu sa zaviazal Tomáš Sztankóo.
Z prostriedkov obce sa do obecnej knižnice zakúpili knihy tak, ako po minulé roky. Dopĺňa sa
inventár knižnice aj o darované knihy a naďalej sa využíva možnosť výpožičiek z okresnej
knižnice. I napriek súčasným možnostiam, kde už majú ľudia možnosť využiť modernú
techniku , ako je internet, televízia, videoprehrávače, si nájdu cestu a čas pre čítanie kníh, čo
už v mnohých obciach zaniklo. Vďaka tomu, že knižničný fond v našej obci je bohatý, využíva
ho aj školská mládež výpožičkami povinnej literatúry. Majú prístup aj k internetu v knižnici.
Obec má zriadený aj svoj internetový portál, no je žiaduce, čo bolo odporúčané aj
kontrolórom obce, aby sa aktualizoval aj o údaje vyplývajúce zo zákona č. 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám, čo ostáva úloha pre starostu, ktorý sa na to podujal
hneď na začiatku budúceho roka.
Cirkev
Rímsko – katolícka cirkev v obci na úprave kostola vonku. Obnovila sa fasáda, náter
okien a dverí, opravil sa kríž pri kostole, zhotovili nové prístrešky nad vchodové dvere
kostola. Prácu previedli svojpomocne, náklady na materiál vo výške 2 815,28 €, ktoré
pochádzali zo zbierok farníkov.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania – od 1. júla na farnosť v Čankove nastúpila
farárka Elena Fajnorová z Galanty. Bohoslužby sa v tunajšom kostole konajú v nedeľu 2x za
mesiac. Po svojom nástupe zaviedla pre farníkov z našej obce tzv. „biblickú hodinu“, kde sa
v piatok popoludní stretávajú v priestore kultúrneho domu veriaci za účelom výkladu písma
svätého z biblie , spievajú piesne, modlitby. Po nej sa koná konfirmačná hodina, ktorú
absolvujú deti, ktoré sa pripravujú na konfirmáciu.

Zmena politickej situácie
Vláda vytvorená zo štyroch koaličných strán na čele s premiérkou Ivetou Radičovou sa
počas celého roka nevedela zhodnúť a nájsť spoločnú reč a podporu s opozíciou, zložila
funkciu ku koncu októbra a boli vyhlásené voľby na 10. marec 2012. Hospodárska kríza
nepriniesla nič dobré ani pre štát ani pre obyčajných ľudí. Pre občanov – dôchodcov schválili
balíčky s potravinami, ktoré múku a cestoviny. Boli rozdané v mesiaci december.
Obyvateľstvo
Z času na čas v niektorom roku je potrebné vrátiť sa aj do minulosti a porovnať. Pri
pohľade pred štvrťstoročím, čiže 25 rokov dozadu bol život obyvateľov iný. Kým v tom období
mali občania dosť možností a povinnosť pracovať a zamestnať sa a tak zabezpečiť svoju
rodinu, využívali možnosť a vymoženosť bezplatného vzdelávania detí, lekárske ošetrenie,
výhodné bezúročné pôžičky a nenávratné pôžičky na stavbu domu, vybavenie domácností ,
dnes je to už len minulosť, ktorej dnešná mladá generácia ani nevie a neverí. Nedostatok
pracovných príležitostí, výdavky na školu a školské potreby, zvýšené dopravné, drahé lieky
a poplatky za lekárske ošetrenie sa odrazili na životnej úrovni časti obyvateľov. Vzrástli
náklady na elektrinu, kúrenie, zdraželi a stále rastú ceny potravín, služby a tým narástli aj
rozdiely medzi životnými úrovňami v rodinách. Aj v našej obci evidujeme bezdomovcov, ľudia
majú problémy so splácaním úverov. Ťažkosti majú aj dôchodcovia s nízkym príjmom, no sú
aj takí, ktorí mali to šťastie, že sa zorientovali a uchytili sa ako podnikatelia a tak sú rozdiely
medzi životnou úrovňou v jednotlivých rodinách značné. To však priniesla doba.
Pre porovnanie uvádzam ceny niekoľkých druhov potravín v roku:
1986
2011
Chlieb čierny 1 ks
3,90 Kčs
1.42 € = 42,- Kčs
Cukor 1 kg
7,30 Kčs
1,20 € = 36,- Kčs
Mlieko 1 l
1,90 Kčs
0,52 € = 15,60 Kčs
Múka hladká 1 kg
3,20 Kčs
0,45 € = 13,60 Kčs
Mäso hov. zadné 1 kg
29,- Kčs
7,00 € = 210,- Kčs
Podobne je to aj s cenami palív a pohonných hmôt
Uhlie hnedé 1 t
16,- Kčs
3
Drevo 1 m
90,- Kčs
Benzín 1 l
2,50 Kčs
Nafta 1 l
0,90 Kčs

12,- € = 360,- Kčs
25,- € = 750,- Kčs
1,45 € = 46,- Kčs
1,30 € = 39,- Kčs

Zdraželi aj obuv, odevy, stavebný materiál, domy. Byty si kupujú ľudia na hypotéky a ich
splácanie potrvá aj niekoľko desaťročí. Tieto ceny som uviedla pre porovnanie v budúcnosti.
Počasie
Január bol od začiatku roka chladný, sneh sa udržal do polovici mesiaca. Vo februári
mrazy pokračovali. Celý mesiac bol daždivý a chladný. Od 10. apríla sa nastalo oteplenie, ku
koncu mesiaca denné teploty vystúpili na 22oC, čím urýchlili aj sejbu a sadbu
poľnohospodárskych plodín. Zakvitli ovocné stromy ale 8. mája prišli nočné mrazy až do -5oC
a zničili všetku úrodu ovocia. Chladné počasie vládlo aj po 20. máji aj v mesiaci jún

a začiatok júla. Opozdilo sa dozrievanie obilia, ovplyvnilo aj rast zeleniny. Noci boli chladné
a denné teploty zriedka presiahli 28oC, čo môžeme hovoriť o chladnom lete. Žatva sa
predĺžila až do začiatku augusta. Slabá bola aj úroda hrozna. V septembri síce začali siať
repku, ale pre suché a teplé októbrové a novembrové obdobie sa ostatné obilniny dostávali do
pôdy ťažko. Bola to jedna z najsuchších jesení za posledné roky. V decembri sa ochladilo, cez
deň okolo +2oC, v noci -5oC, sneh napadol len na konci roka. Kým minulý rok prevládalo
v letných mesiacoch teplo až do 35oC, tento rok akoby globálne oteplenie nebolo príznakom
zmien.
Pohyb obyvateľstva v roku 2011:
K 31. decembru má obec 313 obyvateľov.
Prihlásilo sa 8 obyvateľov
Odhlásili sa 4 obyvatelia
Zomreli 4 obyvatelia
Narodili sa 3 obyvatelia
Záznam za rok 2011 bol prerokovaný a schválený v obecnom zastupiteľstve dňa 13. júna
2011.

Kronikár:

Starosta obce:

Rok 2012
Štátna správa
Od minulého roka nedošlo k zmenám. Sídlo obvodného úradu je v okresnom meste
Levice, kde sa riešia požiadavky ohľadom stavieb a rekonštrukcií podľa potrieb a záujmu
obyvateľov, na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa chodia hlásiť nezamestnaní.
Z celkového počtu sa na verejnoprospešných prácach v obci zúčastňovali 4 obyvatelia.
Samospráva obce
V priebehu roka sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva a 2
mimoriadne zasadnutia, na ktorých sa priebežne riešili a schvaľovali požiadavky obce ako aj
sťažnosti a žiadosti obyvateľov. Hospodárenie s finančnými prostriedkami, pokladničné
operácie a vedenie účtovníctva bolo vykonávané v zmysle predpisov a ani auditom neboli
zistené žiadne nedostatky. Pri inventarizácii neboli zistené skutočnosti, ktoré by
spochybňovali výsledky rozpočtového ako aj majetkového hospodárenia. Urobilo sa
pripoistenie proti vandalizmu a krádežiam v kultúrnom dome a na dome smútku. Výber daní
z pozemkov, stavieb, odvoz TKO ako aj poplatky za prenájom obecných budov sa vykonáva
platbou v hotovosti na OcÚ alebo na účet obce. Problémom sdú však prenajímatelia

obecných budov, ktorí obci dlhujú nájom v značných sumách. Do konca roka mal byť
ukončený a schválený územný plán obce s doplnením pripomienok, no nestalo sa tak. Riešili
sa aj zmluvy a problémy o prenájme parcely a pozemku pre Tekovské múzeum, no zmluva
nebola podpísaná, nakoľko nedošlo k dohode. Starosta obce bol poslancami vyzvaný
k zodpovednému plneniu svojich povinností aj ohľadom doplnenia internetového portálu
obce, na ktorom zo zákona majú byť zverejnené okrem činnosti obecného úradu aj faktúry,
zmluvy, objednávky atď. Financie sa dsajú získať aj z dotácií, čomu je potrebné sa venovať
v termínoch.
Podnikateľská činnosť
V obci ju vykonáva Drahomíra Vrecníková v občerstvovacom stánku počas letnej
sezóny.
Výstavba a zmeny v obci
V roku 2012 sa na zabezpečenie prevádzky budov patriacich obci urobili z obecného
rozpočtu nasledovné práce:
- výmena 3 kusov dverí v kultúrnom dome za plastové
- výmena vchodových dverí na budove bývalej školy, kde sa nachádza obecné múzeum
- rekonštrukcia zatekajúcej strechy na budove, kde je predajňa Jednoty – potraviny
a Pohostinstvo nadstavbou krovu a montážou novej strešnej krytiny, výmena žľabov
a oprava komínov, ktorú previedla firma Blachotrapez
- v dome smútku sa vymenili kvety a kvetináče
- vyčistil sa potok popod záhrady a v ulici zvanej Dolina. Bolo však potrebné previesť
znovu uloženie dlažieb v koryte potoka, ktoré sa pri čistení narušili.
Obyvatelia si aj naďalej zveľaďujú a opravujú svoje domy a tým sa mení aj vzhľad obce, keď
na starších domoch vynikajú nové opravené fasády či už na rodinných domoch alebo na
chalupách. Problémom je aj naďalej pozemok v strede obce, ktorého sa pred časom stal
vlastníkom p. Autner, ktorý ho úpravou chcel dať do poriadku, ale nedošlo k žiadnej zmene
k lepšiemu a je to len na hanbu obce. Ruiny a zarastajúci pozemok s pútačom o rozvoji
a budúcnosti obce je výsmechom pre návštevníkov.
Úprava a zeleň v obci
Vykonávajú ju pracovníci v rámci verejnoprospešných prác kosením cintorínov
a verejných priestranstiev, no pre ich nízky počet nemôžeme hovoriť, že sme s tým, ako obec
vyzerá, spokojní. Malo by však byť snahou a záujmom všetkých obyvateľov, ako to bolo
kedysi, aby si každý okolí svojich domov udržiavali poriadok a nevytvárali v okolí obce
skládky odpadu.
Kultúra a šport
V auguste sa usporiadal v priestoroch Dekýša v bývalom kameňolome športový deň.
Pre deti, mládež a dospelých boli pripravené rôzne súťaže a občerstvenie. Na toto podujatie
okrem finančných prostriedkov obce prispel aj Nitriansky samosprávny kraj sumou 230,- € .
Taktiež aj na hodovú slávnosť bola poskytnutá dotácia 200,- €. Na miestnom futbalovom

ihrisku sa uskutočnili priateľské futbalové zápasy a 1 futbalový turnaj a z našej obce sa
mládež zúčastnila priateľských futbalových zápasov v obciach Bory, Horša a Demandice.
Od júla v podvečer sa v priestoroch kultúrneho domu každú stredu zúčastňovali dievčatá
a ženy cvičenia zumby.
Posedenie dôchodcov
V októbri sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami. Na toto podujatie, okrem obce,
prispeli aj poslanci, ktorí sa zriekli odmien v ich prospech. Dôchodcovia dostali okrem
občerstvenia aj darčekové poukážky v hodnote 5,- €, za ktoré si podľa vlastného výberu
vymenili ľubovoľný tovar v miestnej predajni potravín. Toto podujatie spestrilo vystúpenie
súboru „Žemberovčan“ zo susednej obce.
Tak ako aj po minulé roky boli do obecnej knižnice zakúpené knihy na doplnenie knižničného
fondu.
Minulý rok bol mládeži povolený klub mládeže za predpokladu udržiavania poriadku. Keďže
vo februári došlo k hrubému porušeniu sľubu a zodpovednosti za poriadok a ochranu
verejného majetku zdemolovaním zariadenia a neporiadku v priestoroch klubu, ako aj
v budove, starosta obce, až do vyriešenia problému, klub uzavrel.
Voľby
Dňa 10. marca 2012 sa konali predčasné voľby do NR SR.
Počet zapísaných voličov
260
Volieb sa zúčastnilo
176 osôb
z toho počtu s voličským preukazom z iných
volebných okrskov bolo celkovo
10 osôb
Do parlamentu kandidovalo 26 politických strán a hnutí.
Voliči v obci odovzdali hlasy nasledovným politickým stranám a hnutiam:
SMER – sociálna demokracia
118 hlasov
Kresťansko-demokratické hnutie
18 hlasov
Obyčajní ľudia a nezávislí občania
11 hlasov
Strana a Solidarita
7 hlasov
Most – Hít
3 hlasy
Slovenská národná strana
2 hlasy
SDKÚ
2 hlasy
Vznik OZ „Nový dvor“
Na decembrovom (poslednom) zasadnutí oznámil poslancom a starostovi obce
Miroslav Sedlák vznik občianskeho združenia „Nový dvor“ v obci Brhlovce. Ako konateľ
stručne oboznámil obecné zastupiteľstvo s cieľom a zámermi združenia. Zamerajú sa na
obnovu objektov pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v „Šurde, ktoré časť spoločnosť
údajne vlastní alebo má v správe a ďalej plánujú rozvíjať vzdelávaciu činnosť v oblasti
tradičných remesiel a umení formou dielní a prednášok ako aj vytvorenie úžitkového
hospodárstva založeného na ekologických princípoch.

Počasie
Január: na začiatku ako zimný mesiac teploty od 0 do -10oC bez snehu v okolí obce,
ostatné časti boli pod snehom a zápasili s kalamitou.
Od 22. januára nastalo ochladenie, v noci až do -10oC, cez deň len okolo 0oC, ochladenie
pokračovalo do konca mesiaca cez deň -10oC, v noci -20oC, pokračovali mrazy a sneh. Čo
bolo nezvyčajné 15. Februára sa územím prehnala snehová búrka sprevádzaná hrmením
a bleskami, no našu obec zasiahla len okrajovo. Až 10. marca sa skončilo obdobie nočných
mrazov a oteplilo sa. Jarné počasie umožnilo aj práce na poliach v agrotechnických
termínoch. Mrazy neohrozili ani nepoškodili ovocné stromy. Máj bol teplý a v júni občas
prerušilo horúce dni obdobie krátkych búrok s dažďom. Teploty v letných mesiacoch
vystupovali až na 35oC a noci s 20oC boli označené ako tropické noci. Počasie prialo aj
poľnohospodárskym plodinám. V septembri sa nevyskytli žiadne extrémy a jeseň bola tiež
primeraná ročnému obdobiu. Teploty a počasie prialo aj jesenným prácam, ochladilo sa až
v novembri, ale to len v medziach primeraných norme... . V decembri sneh napadol, no
ochladilo sa na -5oC v noci a cez deň +5oC.
Obyvateľstvo
K 31. decembru bolo v obci 309 obyvateľov.
Počet narodených detí
2
Umreli
4
Odsťahovalo sa
5
Prisťahovalo sa
2
Záznam schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.6. 2012.
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Rok 2013
Samospráva obce
Obecný úrad spracováva všetky účtovné operácie v súlade so zákonmi, čo potvrdila aj
kontrolná správa nezávislého audítora Jozefa Adamkoviča zo dňa 1. februára 2013.
Rozpočet obce na rok 2013 bol prerokovaný a schválený na 21. zasadnutí OZ koncom
minulého roka. Bolo dodržané paragrafové ustanovenie 12 o OZ, celkovo tento rok bol desať
riadnych zasadnutí OZ a 3 mimoriadne zasadnutia, ktoré sa zvolali podľa potreby. Keďže
obec je členom združenia „Tatiar“, ktoré zabezpečuje odvoz komunálneho ako aj
separovaného odpadu, schválil a poskytol sa finančný vklad na kúpu priestorov pre toto
združenie.

Zo správy kontrolóra obce sa všetky sťažnosti a žiadosti obyvateľov evidujú, no nie sú riešené
plynule, čo poslanci starostovi na zasadnutiach OZ vytýkali a žiadali ho o zodpovedný prístup
k plneniu úloh vyplývajúcich z jeho funkcie.
Pri kontrole pokladničných operácií a vedeniu účtovníctva, ako aj kontrola majetku
inventarizáciou a pokladničnej hotovosti, neboli ani raz zistené žiadne rozdiely. Do pokladne
obce idú poplatky za dane, odvoz komunálneho odpadu, za overovanie úradných listín,
prenájom kultúrneho domu a prenájom budov patriacich obci. Pri hospodárení s majetkom
obce neboli zistené nedostatky, ktoré by nasvedčovali neoprávnené čerpanie penažných
prostriedkov.
Výšku daní a poplatkov schválilo, tak ako každý rok, OZ na riadnom zasadnutí, poplatky sa
platili v hotovosti na obecnom úrade alebo bezhotovostne na účet obce. Obec má problémy
s platením poplatkov za prenájom budov od súkromných osôb, kde eviduje ku koncu roka
nedoplatky.
Žiadosť o odkúpenie obecného bytu p. Vršekovi bola jednohlasne zamietnutá, nakoľko
poslanci s odredajom obecného majetku nesúhlasili.
Hospodárenie s majetkom obce, sponzorské dary, dotácie:
Obec uhrádza z rozpočtu obce faktúry za zvoz TKO, telefóny, elektrinu, vodu ako aj faktúry
spojené s rekonštrukčnými a opravárenskými prácami. Obec uzavrela zmluvu o prenájme
časti obecného pozemku, ktorý sa nachádza v priestoroch skalných obydlí a prevádzkuje ho
Tekovské múzeum s Nitrianskym samosprávnym krajom a doteraz nájom neplatili. Pri
hospodárení s majetkom a finančnými prostriedkami neboli zistené žiadne nedostatky. Urobili
sa rekonštrukčné práce na zabezpečenie prevádzky schopnosti budov. Urobila sa výmena
kotla na kúrenie v obecnom byte vo výške 1 152,- €. Previedla sa údržba preliezok na detskom
ihrisku pri kultúrnom dome a lavičky pred obecným úradom. Zvýšil sa nájom pre predajňu
COOP Jednota o 10 %.
Obec k 31.5. 2013 ukončila nájomnú zmluvu na pohostinstvo s Martinom Homoľom. Od
1. júla 2013 uzavrela obec nájomnú zmluvu s Patríciou Chrašťanskou, ktorá do konca
kalendárneho roka prevádzku udržiavala.
Dotácie
Združenie „Pod slovenskou bránou“ obci poskytlo dotáciu vo výške 1 210,- €, ktoré sa
použili na výmenu časti okien a dverí na budove bývalej školy, kde je obecné múzeum.
Z ministerstva dopravy dostala obec dotáciu vo výške 1 545,35 €. Z týchto
prostriedkov sa podarilo opraviť časť poškodených obecných ciest. Z NSK sa 400,- € použilo
na hodovú slávnosť na vystúpenie ľudového súboru „Hronsečanka“. Dotáciu 240,- € na
športovú činnosť obec využila na zakúpenie nafukovacieho hradu pre najmenšie deti a kúpu
prenosného basketbalového koša.
V novembri bol schválený územný plán obce.
Šport a kultúra
V priebehu roka sa v obci konali nasledovné akcie:
Deň detí sa uskutočnil v areáli pri kultúrnom dome. Deťom z rozpočtu obce boli odovzdané
malé balíčky a občerstvenie. Súťažili v rôznych hravých súťažiach.
Počas hodov v septembri spestril tento deň folklórny súbor.

Pre dôchodcov sa v septembri uskutočnilo posedenie, pre dôchodcov bolo pripravené
občerstvenie s kvetom a poukážkou v sume 5,- €, ktorú si vymenili za tovar v predajni
„Jednota“ podľa vlastného výberu. V decembri najmenších potešil Mikuláš s balíčkami.
Koncom decembra sa v kultúrnom dome uskutočnil stolno-tenisový turnaj „Žemberovská
makovica“, ktorý sa koná každý rok za účasti okolitých obcí, každý rok v inej obci.
Keďže účasť na cvičení „Zumby“ poklesla, od 1. júla sa cvičenie skončilo.
Zanietení milovníci a majitelia starých poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
zorganizovali v auguste v priestoroch časti chotára „Kapsát“ na lúke pri poľovníckej chate
prehliadku týchto strojov. Predviedli ich činnosť aj v súťažiach. Pre návštevníkov z obce
a širokého okolia boli pripravené atrakcie pre deti, občerstvenie a zábavné súťaže. Účastníci
z obce ako aj z okolia sa o organizovaní vyjadrili pochvalne, čo slúži k zviditeľneniu obce.
Obecná knižnica bola doplnená o nové knihy z rozpočtu obce – výška sumy na nákup kníh
bola 180,- €, darované knihy od obyvateľov sa evidujú v pomocnej evidencii.
Občianske združenia
V obci od konca minulého roka pôsobí občianske združenie „Nový dvor“, ktoré podľa
informácií, ktoré poskytli, sa venuje umelecko-remeselnému vzdelávaniu a pracuje na
rekonštrukcii historických skalných obydlí. V auguste uskutočnili workshop v tradičnom
remesle – keramika a práca s hlinou. 18. mája 2013 sa v rámci celoeurópskej iniciatívy „Noc
múzeí a galérií“ v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry usporiadalo združenie
vernisáž výstavy obrazov maliarov, nočnú prehliadku v ulici „Šurda“ a v priestoroch
kamennej pivnici filmové predstavenia pre deti a dospelých v mesiacoch júl a august.
30. septembra sa konala ustanovujúca schôdza občianskeho združenia NOSTRA HEREDITA,
ktoré malo 11 členov.
Zloženie výboru:
Adriana Sztankóová
predseda, štatutárny zástupca
Mgr. Jozef Poliak
podpredseda
Mgr. Monika Sztankóová
člen výboru
Ing. Mária Gajdošová
kontrolór
Ing. Nora Pavčová
pokladník
Občianske združenie Nostra Heredita je dobrovoľné, neziskové, verejnoprospešné združenie
z obce a jej okolia. Bolo založené za účelom:
- ochrany, zachovania a prezentovania duchovných hodnôt, hmotných, kultúrnych,
historických, sakrálnych hodnôt dedičstva
- podpory aktivít zameraných na rekonštrukcie, obnovu a záchranu sakrálnych,
historických a pamiatkových objektov
- kooperácia, informovanosť o obci Brhlovce a jej kultúrnych artefaktov, súvisiacich
s víziou rozvoja cestovného ruchu a zviditeľnenia obce.
V obci dlhé roky pôsobilo poľovnícke združenie „Kapsát“, ktoré malo členov z obce ako aj
z okolia. K 31. decembru 2013 končila užívateľovi poľovníckeho zduženia „Kapsát“ Brhlovce
platnosť nájomnej zmluvy. Dňa 27. novembra 2013 bola vlastníkmi poľovných pozemkov
zvolaná Valná hromada, na ktorej vlastníci mali rozhodnúť o budúcom 10-ročnom nájomcovi.
O právo užívania poľovných pozemkov sa uchádzali organizácie:
PZ Kapsát Brhlovce - sídlo Brhlovce 81

PS Pod dubom- sídlo Levice
Agrofarma – sídlo Žilina, Hôrky 74
Na Valnej hromade nedošlo k dohode vlastníkov a tým sa nerozhodlo o nájomcovi poľovných
pozemkov. Keďže medzi členmi PZ Kapsát Brhlovce došlo k rozdeleniu členov na dve skupiny
a naďalej pretrvávali rozpory, rozhodla sa časť členov PZ Kapsát založiť novú „Poľovnícku
spoločnosť“. Dňa 20. decembra 2013 založili „Poľovnícku spoločnosť Kapsát Brhlovce“ so
sídlom Brhlovce:
Vladimír Sabo ml. – predseda PS
Ing. Igor Toma – tajomník
Roland Záborský – finančný hospodár
Peter Homoľa – kontrolór
Ján Lavrincz – kynologický referent
Ján Nilaš – hospodár
Následne prijali do novovzniknutej poľovníckej spoločnosti aj členov z poľovníckeho
združenia Kapsát, ktorí o členstvo požiadali.
Poľnohospodárske družstvo Žemberovce nominovalo do poľovníckej spoločnosti dvoch
zástupcov – Ing. Jána Motku a Miroslava Ježkovského, ktorí boli prijatí za členov. K 31.12.
2013 má organizácia 18 členov.
O prenájme poľovných pozemkov, ktorých výmera je 1 304 ha na dobu 10 rokov sa rozhodne
začiatkom budúceho roka.
Voľby
Voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja sa konali 9. novembra. Občania
volili poslancov a predsedu.
Počet zapísaných voličov
273
Počet oprávnených osôb, ktorí volili
91
Počet platných hlasov pre voľbu
poslancov
89
predsedu
89
Keďže v prvom kole nebol predseda NSK zvolený, druhé kolo volieb sa konalo 23. novembra.
Zúčastnilo sa 48 voličov. Za predsedu NSK bol zvolený Milan Belica.
Počasie
Mesiac január bol mierny. Denné teploty sa pohybovali do +6oC, nočné neklesali
nižšie ako do -10oC. Sneh však nenapadol celý mesiac. Taký bol aj február. Na rozdiel
minulého roka jar prišla už koncom marca. Preto aj jarné práce na poliach a v záhradách
mohli ľudia vykonať v prírodnom agrotechnickom termíne. Jarné mrazy boli veľmi mierne,
nepoškodili ani vinič ani rozkvitnuté ovocné stromy, čím sa zabezpečila dobrá úroda. V máji
od polovice denné teploty boli 20oC, v noci neklesali pod 0oC. Jún už denné teploty
dosahovali 28oC, noci boli teplé a dozrievanie obilnín ku koncu mesiaca urýchlilo príchod
žatvy. Júl a august sa vyznačovali teplotami nad 30oC, v noci 20oC. Zrážok bolo počas týchto
mesiacov málo, muselo sa umelo zavlažovať. Úroda obilia bola dobrá, september prial aj
dozrievaniu ovocia, či už vo viniciach alebo v záhradách. Suché počasie ochránilo plodiny

pred chorobami. Október bol teplý a ani november a december sa nevyznačovali ochladením.
Môžeme hovoriť o miernej zime a horúco letnom počasí.
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov k 31. decembru 2013 bol 308
Prihlásilo sa:
3 obyvatelia
Odhlásilo sa:
4 obyvatelia
Narodilo sa:
1 obyvateľ
Zomreli:
3 obyvatelia
Posledný zápis za rok 2013 uzatváram dňa 31. decembra 2013.

Kronikár obce:

Starosta obce:

Rok 2014
Štátna správa
Obvodný úrad v Leviciach rieši tak, ako doteraz v spolupráci a súčinnosti s obecným
úradom všetky požiadavky a vydáva súhlas ohľadom stavieb, prestavby domov podľa
požiadaviek obyvateľov v zmysle platných predpisov. Na okresný úrad práce sa chodia hlásiť
aj nezamestnaní z obce, tu sa vedie aj evidencia o vykonaných prácach v obci a počte
odpracovaných hodín a dní, podľa toho sa im vyplácajú sociálne dávky. V okresnom meste je
aj sídlo polície, ktorá priebežne prechádza obcou za účelom sledovania a dodržiavania
pravidiel cestnej premávky, v prípade potreby riešia aj spory a hádky chalupárov v časti obce
Kút.
Samospráva
V roku 2014 sa konalo 11 riadnych zasadnutí OZ, čím bolo dodržané paragrafové
ustanovenie. Sťažnosti a žiadosti obyvateľov sa evidovali, no neboli riešené plynule alebo
vôbec, čo bolo starostovi obce vytýkané ako kontrolórom obce, tak aj poslancami
a obyvateľmi obce a preto viazla spolupráca medzi ním a poslancami. Zo záverečnej správy
kontrolóra obce Jany Bohovicovej za rok 2014, ako aj nezávislého audítora Ing. Jozefa
Adamkoviča bolo zistené, že všetky pokladničné operácie, ako aj vedenie účtovníctva sa
dodržiavajú a vedú v zmysle platných predpisov a neboli zistené žiadne nedostatky a rozdiely,
ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Operácie pozostávajú
z poplatkov za dane z nehnuteľností, zvoz TKO, dane za psov, overovanie listín, prenájom
budov a kultúrneho domu, domu smútku, vyhlásenie v miestnom rozhlase.
Hospodárenie s majetkom

Pri čerpaní peňažných prostriedkov sa nezistili žiadne nedostatky. Problém už viac
rokov je s opravou ulice Šurda, kde sa čerpali finančné prostriedky z obce 2 346,88 € a z NSK
1 675,- €, no cesta nie je dokončená. Obec predáva len tie pozemky, na ktorých sa nachádzajú
stavby patriace obyvateľom a ktoré roky užívajú a odkúpili ich v minulosti no nevysporiadali
si ich. Do bytu v budove školy sa zakúpil kotol ústredného kúrenia v sume 1 152,- €. Stále
opravy nepokryje nájom, preto bol od 1.4. 2014 zvýšený o 10% súčasnému nájomníkovi.
Výška daní a poplatkov za psa sa nezmenila, inkasuje sa počas rok platbou v hotovosti do
pokladne obce alebo na účet obce. Problémom sú nedoplatky za prenájom budov ako sú
pohostinstvo, škola, škôlka.
Zmluva uzavretá 1.6. 2013 medzi Patríciou Chrašťanskou a obcou o prenájme Pohostinstva
bola dňa 30.6. 2014 ukončená a nedoplatok za prenájom vyrovnala. Od ostatných dlžníkov sa
budú dlhy vymáhať splátkovým kalendárom. V roku 2014 sa z rozpočtu obce previedli
rekonštrukčné práce na zabezpečenie prevádzky schopnosti budov. V kuchynke sa natrela
podlaha, vymaľovala sa sála v sume 679,-€. Obci neboli poskytnuté žiadne sponzorské dary.
Podnikateľská činnosť
Pohostinstvo prevádzkovala od minulého roka až do 30.6. 2014 Patrícia Chrašťanská.
Ďalšiu činnosť v občerstvovacom stánku vykonávala Mgr. Drahomíra Vrecníková, aj to len
počas letnej sezóny.
Kultúra a šport
Obecný úrad pre deti zorganizoval Deň detí. Okrem súťaží dostali občerstvenie
a balíčky, z dotácie vo výške 400,-€ z NSK sa zakúpil stolnotenisový stôl. Na kultúru obec
dostala dotáciu vo výške 300,-€, ktoré sa použili na úhradu faktúry za vystúpenie súboru
„Hronsečanka“, ktorý vystúpil v rámci hodovej slávnosti v mesiaci september.
V októbri sa uskutočnilo posedenie dôchodcov, ktorí boli okrem občerstvenia obdarovaní
izbovými kvetmi, ktoré vypestovali klienti ZSS „Domum“ Krškany a zároveň im spríjemnili
popoludnie kultúrnym vystúpením „Rok na slovenskej dedine“.
„Mikulášska nádielka“ v decembri potešila tých najmenších. Rok ukončili občania
Silvestrovskou zábavou.
Do obecnej knižnice sa z rozpočtu obce zakúpili knihy vo výške 160,-€. Hoci počet čitateľov
poklesol, ešte stále využívajú inventár ako študenti, tak aj občania, hlavne ženy.
V auguste zorganizovali zanietení milovníci starých poľnohospodárskych strojov v časti
„Kapsát“ pri poľovníckej chate už II. ročník „Traktor schow“. Prehliadka upútala pozornosť
ľudí zo širokého okolia a zaujala pozornosť aj redaktorov televíznej relácie „Farmárska
revue“, čím sa obec prezentovala na celom Slovensku. O organizovaní podujatia sa vyjadrili
účastníci pochvalne.
Voľby
Dňa 15. marca 2014 sa konalo I. kolo volieb na funkciu prezidenta republiky.
Kandidovalo 14 kandidátov, z ktorých postúpili do II. kola dvaja kandidáti.
1. Róbert Fico s počtom hlasov
105
2. Andrej Kiska
62
Volieb sa zúčastnilo 112 voličov.

Dňa 29. marca sa konalo II. kolo volieb
Počet oprávnených voličov
274
Počet platných odovzdaných hlasov 167
Na post prezidenta bol na celom Slovensku zvolený Ing. Kiska Andrej.
Dňa 24. mája 2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu.
Volieb sa zúčastnilo 46 voličov.
Počet platných odovzdaných hlasov 45.
Dňa 15. novembra 2014 sa konali voľby do obecného zastupiteľstva a na funkciu starostu.
Počet zapísaných voličov
266
Počet zúčastnených voličov
196
Počet platných hlasovacích lístkov- poslanci 193
Počet platných hlasovacích lístkov-starosta 195
Počet odovzdaných platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu:
1. Danuše Francisciová SMER-SD 88 hlasov
2. Drahomíra Vrecníková
58 hlasov
3. Albín Kuhajda
42 hlasov
4. Marcel Tanka
7 hlasov
Kandidáti zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných
hlasov:
1. Miroslav Nilaš
118 hlasov
2. Ján Nôta
96 hlasov
3. Mária Hudecová ml.
96 hlasov
4. Peter Homoľa
92 hlasov
5. Ján Lavrincz
90 hlasov
Náhradníci:
Marcel Tanka
60 hlasov
Albín Kuhajda
60 hlasov
Dňa 12. decembra 2014 sa konala schôdze OZ, na ktorej odstupujúci starosta Albín Kuhajda
odovzdal funkciu novozvolenej starostke Danuši Francisciovej a poslanci zložili sľub.
Zástupcom starostky je poslanec Miroslav Nilaš.
Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie:
1. Komisia finančná a správy majetku
Predseda: Ján Lavrincz
Členovia: Gabriela Homoľová
Slávka Homoľová
2. Stavebná a životného prostredia, ochrany verejného poriadku
Predseda: Ján Nôta
Členovia: Samuel Francisci
Ivan Ježík
3. Sociálna, rozvoja, vzdelávania, kultúry a športu:
Predseda: Mária Hudecová ml.
Členovia: Zorvanová Božena
Bohovicová Simona
Horňáková Bohovicová Hedviga

Šroufeková Daniela
Pásztorová Anna
4. Ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Miroslav Nilaš
Schválilo sa VZN na rok 2015, odmeňovanie poslancov, ktorí sa odmien vzdali v prospech
akcií pre deti a mládež na rok 2015. Obecné zastupiteľstvo schválilo prísediaceho pre
Okresný súd Levice-Janu Luptákovú, ktorá ju vykonávala aj v minulosti pre volebné obdobie
rokov 2014 až 2018.
V januári bola schválená žiadosť o prenájom poľovných pozemkov obce pre „Poľovnícku
spoločnosť Kapsát“ vo výmere 31 ha na roky 2014 až 2023.
Činnosť občianskych združení v obci
Občianske združenie „Nový dvor“ Brhlovce usporiadalo v rámci celoeurópskej
iniciatívy Noc múzeí a galérií 17. mája 2014 výstavu prác študentov VŠMU spojenú
s prehliadkou skalných obydlí a premietaním filmov v skalných priestoroch. Inú činnosť
neudávajú.
Občianske združenie Nostra Heredita v máji zorganizovalo stretnutie rodákov, na ktoré
pozvali rodákov z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia. Usporiadali fotogalériu zo života
obce a jej obyvateľov v minulosti. Prednášku o histórii, vzniku obce a jej rozvoj predniesla
PhDr. Katarína Holbová, v kultúrnom dome vystúpil folklórny súbor Vatra z Tlmáč a deti
z MŠ a ZDŠ Žemberovce. Popoludní sa konala ekumenická omša v rímskokatolíckom kostole.
Toto podujatie bolo pripravené veľmi zodpovedne, prispeli aj mnohí sponzori. Škoda len, ako
sa vyjadrili aj účastníci aj rodáci, ktorí v obci žijú súčasne, že pre nedostatočné priestory sa
nemohli stretnúť všetci spoločne a vymeniť si spomienky navzájom. V decembri sa občianske
združenie zúčastnilo vianočných trhov v susednej obci Žemberovce, čím prispeli k podpore
tradícií a zvyklostí z okolia. Predajom domácich výrobkov – pečivo, ručné práce ozdoby a iné
si zlepšili svoj príjem.
Cirkev
Cez vypracovaný projekt získala rímsko-katolícka cirkev dotáciu 1 900,-€
z Nitrianskeho samosprávneho kraja na rekonštrukciu sakristia v kostole v Brhlovciach.
Dôvodom opráv boli popraskané a zvlhnuté steny, podlaha, okno, elektrina. Celkové náklady
na opravu boli vo výške 3 834,- €.
Počasie
Zmeny počasia z roka na rok pozorujú všetci obyvatelia planéty.
V januári boli denné a nočné teploty priemerné od +10oC do -6oC. Celý mesiac sneh
nenapadal. Vo februári síce trochu napadol, ale mierne teploty ho rýchlo roztopili. V jarných
mesiacoch marec a apríl sa oteplilo a skoré jarné počasie umožnilo vykonávať jarné práce
v záhradkách a na poliach. V máji jarné mrazy neboli a neohrozili tak úrodu ovocia. Teploty
sa pohybovali od +20oC do 0oC v noci, ukazoval sa bohatý a úrodný rok. Jún pokračoval
príjemným a teplým počasím až do druhej polovice mesiaca. Potom však nastalo obdobie
častých dažďov a prehánok a tak to bolo až do konca mesiaca august. Časté dažde poznačili
nielen zber ale aj množstvo úrody obilia, ktorá bola priemerná. Daždivé počasie poškodilo
kvalitu a množstvo úrody hrozna a zeleniny, ktorú poškodili hubové choroby. V polovici mája

a v auguste sa prehnal chotárom obce silná prietrž mračien. Voda sa vyliala z koryta potoka
v oboch častiach obce – v Doline zaplavila a blatom z polí zaniesla záhrady. Na také záplavy
a škody nepamätajú ani najstarší obyvatelia. V septembri dažde ustali a umožnili slabý zber
úrody hrozna a ovocia. Jesenné práce, hlavne sejba repky a ozimín, prebehla bez problémov,
čím sa položil základ úrody na budúci rok. V novembri sa síce ochladilo, no ani v decembri
sneh nenapadol, tak ako to bolo pred dvomi-tromi desaťročiami. Pomaly v našom pásme
budeme o zasnežených poliach a dedinách tu na juhu Slovenska len spomínať.
Obyvateľstvo
Najdrahšie, čo človek má, je život a preto ak životná púť končí predčasne,
neočakávane a z vlastnej vôle človeka, kladieme si otázku. Prečo? Takto náhle nás opustil aj
Marian Bohovic vo veku 46 rokov, ktorý v našej obci býval len dva roky. Získal si svojou
dobrosrdečnosťou, pracovitosťou každého, ale následky ťažkého úrazu z minulosti zanechali
na jeho psychike následky, zmena liekov spôsobila skrat a obesením ukončil svoj život. Za
jeho smrť nemôžeme viniť nikoho a ťažko by sa tomu dalo zabrániť. Nikto z nás nevie, čo mu
osud pripraví.
Zloženie obyvateľstva našej obce sa mení málo. K 31. decembru 2014 mala obec 316
obyvateľov. Odhlásili sa dvaja, prihlásili traja, narodilo sa 1 dieťa, umreli dvaja.
Posledný záznam uzatváram 31. decembra 2014.
Záznam bol prerokovaný na septembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Kronikár obce:

Starostka obce:

Rok 2015
Štátna správa
Pri riešení požiadaviek týkajúcich sa stavieb, prestavieb, prístavieb obce podlieha
rozhodnutiam obvodného úradu v Leviciach. V súčinnosti s obecným úradom v zmysle
platných zákonov a predpisov starostka úzko spolupracuje s občanmi a úradom, aby sa
požiadavky a problémy riešili k spokojnosti oboch strán. Nezamestnaní, ktorí pracujú na
verejnoprospešných prácach v obci, usmerňuje obec, ktorá vedie aj evidenciu odpracovaných
hodín jednotlivcov. Na základe predpisov sa chodia hlásiť na okresný úrad, aby im mohli byť
vyplácané sociálne dávky. V okresnom meste je aj sídlo polície, ktorá vykonáva kontroly
v obci, v prípade potreby zasahuje pri sporoch občanov, sleduje aj dodržiavanie pravidiel
bezpečnosti cestnej premávky v obci.

Samospráva obce
Na začiatku roka 2015 bola schválená záverečná správa o kontrolnej činnosti za rok
2014 prednesená kontrolórkou obce Janou Bohovicovou. Neboli zistené žiadne nedostatky.
Rozpočtové pravidlá sa dodržiavali v zmysle predpisov.
V roku 2015 sa konalo 11 zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa poslanci
zúčastňovali pravidelne. V spolupráci so starostkou, ktorá prácu poslancov hodnotí veľmi
kladne. Napriek tomu, že pracuje na polovičný úväzok a v zmysle zákona 253/1994 jej bol
schválený plat vo výške 640,- € a účinnosťou od 1.1. 2015, riešili spoločne všetky problémy
a potreby obce, čo sa odzrkadlilo nielen na vzhľade obce, ale aj na plánoch na najbližšie
obdobie. Bolo potrebné prijať nové všeobecne záväzné nariadenia. VZN sa týkali hlavne
miestnych daní a poplatkov za komunálny a stavebný odpad – tieto ostali nezmenené. Taktiež
dane z nehnuteľností sa nezmenili.
Problémy a spory niektorých obyvateľov, týkajúcich sa psov, viedli obec k prijatiu VZN
o chove, vodení a držaní psov.
Taktiež bolo prijaté VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier a automatov v miestnom
pohostinstve, nakoľko finančná situácia a nezamestnanosť obyvateľov obce by viedla
k zhoršeniu finančnej situácie v rodinách tých, ktorí by týmto činnostiam podľahli.
Pokladničné operácie a vedenie účtovníctva boli vykonávané správne, neboli zistené ani
audítorom žiadne nedostatky. Pri hospodárení s majetkom obce sa čerpali finančné
prostriedky po schválení poslancami OZ. Zakúpili sa kosačka v hodnote 789,- €, elektrický
bojler do obecného bytu v hodnote 210,- €. Za peniaze určené na odmeny pre poslancov obce,
ktorých sa dobrovoľne vzdali, sa zakúpilo ozvučenie – zariadenie Reprobox v hodnote
221,90€. Poplatky od obyvateľov sa vyberajú priebežne v hotovosti alebo na účet obce.
Bola uzatvorená nájomná zmluva za užívanie budovy pohostinstva s Denisom Hanúskom dňa
1.marca 2015 vo výške 100,-€ mesačne. Problémom pre obec sú nájomcovia obecných budov
bývalej materskej školy a obecného bytu, ktorí dlhujú obci na nájomnom za užívanie, vodu
a elektrickú energiu. Obec bola nútená pristúpiť k vymáhaniu formou dohody, vystavením
splátkového kalendára. Uvažuje sa v budúcom roku zvýšiť nájom, nakoľko opravy a údržba
nepokrývajú náklady.
Sponzorské dary v roku 2015 obci neboli poskytnuté.
Dotácie obec získala nasledovné:
Nitriansky samosprávny kraj poskytol 400,-€ na zakúpenie športového náradia. Zakúpil sa
stolnotenisový stôl a športové pomôcky pre deti. Na kultúru poskytol kraj 300,- €, použili sa
na zaplatenie vystúpenia pre dôchodcov. Zodpovedný prístup starostky k získaniu potrebných
financií na opravu cesty v časti obce Šurda bol úspešný. Obec získala od Ministerstva
pôdohospodárstva sumu 15 000,-€ a z Ministerstva financií 7 100,- €. Tieto financie budú
použité na rekonštrukciu cesty v Šurde, na ktorú netrpezlivo čakajú ako obyvatelia obce tak aj
návštevníci skalných obydlí.
Obecné zastupiteľstvo a starostka obce sa snažili riešiť sťažnosti obyvateľov a chalupárov
v časti Kút, kde už niekoľko rokov pretrvávajú spory a vedú medzi sebou hádky a vzájomné
obvinenia a osočovania. K zmiereniu a dohode nedošlo a preto bolo odporučené riešiť spory
súdnou cestou.
1.júla 2015 nastúpila na obecný úrad ako účtovníčka Jana Bohovicová, ktorá nahradila
Máriu Záborskú, ktorá z dôvodu odchodu do dôchodku ukončila k 1.9. 2015 pracovný pomer.

Kontrolórkou obce od 4.8. 2016 na obdobie 6 rokov po schválení OZ sa stala Hedviga
Bohovicová-Horňáková.
Od novembra 2015 sa konečne obnovil a pravidelne sa aktualizuje internetový portál obce.
Občania sú touto cestou informovaní o zmluvách, faktúrach, VZN ako aj chystaných akciách
a podujatiach obce, zvoze TKO. Portál je doplnený a spestrený aj fotkami z podujatí.
Referendum
Dňa 7.2.2015 sa konalo referendum o ochrane rodiny, kde občania v troch otázkach
odpovedali svoj postoj na manželstvo a rodinu a na partnerstvo rovnakého pohlavia:
Počet oprávnených voličov
260
Počet zúčastnených
61
Počet platných hlasov
61
Celoštátne, pre nízku účasť, bolo referendum neplatné.
Športové a kultúrne podujatia
Za aktívnej účasti OcÚ a komisie pre šport a kultúru sa v priebehu roka organizovali
nasledovné podujatia:
V mesiaci marec sa pre deti a čitateľov usporiadala „Živá knižnica“ za účasti detí a rodičov.
K tradíciám sme sa vrátili aj stavaním mája v strede obce.
Medzinárodný deň detí vo forme hravých súťaží a pohostenia s malým darčekom tiež prispel
k zblíženiu obce a jej obyvateľov. Na túto snahu nadviazala súťaž o „Najšikovnejšieho
Brhlovčana a Brhlovčanku“ o putovný pohár, ktorý v júli získali Martin Homoľa a Simona
Bohovicová.
V septembri na hody sa uskutočnilo kultúrne vystúpenie súboru „Čakanka“ z Čaky,
speváckej skupiny klientov zo ZSS Krškany a speváčky Lenky Berkešovej. Obec si
pripomenula aj výročie založenia obce.
Nezabúda sa ani na tých, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku. Posedenie dôchodcov pri
vystúpení Ľudovíta Kašubu a malý darček vo forme poukážky v hodnote 5,- € spríjemnilo
popoludnie v mesiaci októbri.
Mikulášska nádielka v decembri potešila tých najmenších.
Tradičný turnaj v stolnom tenise „Žemberovská makovica“ sa tento rok konal v našej obci.
K úspešnosti týchto akcií prispeli organizátori zodpovedným prístupom. Súťažilo sa v troch
kategóriách.
Traktor Schow 8. august 2015
Mimoriadny úspech mala akcia, ktorú už druhý rok zorganizovali nadšenci traktorov.
Počet zúčastnených registrovaných strojov bolo 100 a záujem bol v počte 2 500 divákov.
Vďaka organizátorovi Erikovi Homoľovi a jeho kamarátom sa o nej všetci účastníci
vyjadrovali pochvalne a tak šírili aj dobré meno obce.
Úprava obce
O úpravu a údržbu verejných priestranstiev a cintorínov sa pravidelne starajú
pracovníci aktivačných činností. Na zodpovedný prístup dohliada pracovník OcÚ. Vysadili sa
nové stromčeky, upravili sa záhony pred predajňou potravín a pohostinstva, obnovil sa

drevený mostík na náučnom chodníku v Kúte, upravil sa svah a jarok pri ceste. Problémom
pre obec sú chátrajúce budovy p. Autnera v strede obce. Nakoľko sú v bezprostrednej
blízkosti miestnych komunikácií a rozpadajúce komíny a strecha padajú na zem, čím ohrozujú
obyvateľov aj dopravné prostriedky. Starostka obce a vlastník sa pokúšajú dospieť k tomu,
aby boli odstránené. Keďže sa nachádzajú na začiatku pamiatkovej zóny „Skalné obydlia“,
problém je v získaní povolenia na ich zbúranie. Konania pokračujú a dúfajme, že dospejú
k úspešnému koncu.
Na vysypanie a upravenie cesty do Bane bola použitá frézovaná drť, ktorú dodala Regionálny
správa ciest.
Starostka obce, pracovníci OcÚ a VPP ako aj poslanci sa snažia požiadavky a pripomienky
občanov k úprave verejných priestranstiev, ciest, jarkov podľa možností časových
a finančných riešiť. Zmeny kladne hodnotia aj návštevníci obce, ktorí tieto zmeny vnímajú
pozitívne.
Cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania máva stretnutie na tzv. Duchovnej hodine
v kultúrnom dome, 1x za mesiac sa konajú bohoslužby v miestnom kostole.
Rímsko-katolícka cirkev dňa 31. mája uskutočnila procesiu Božieho tela po dedine. Keďže sa
tento akt konal po 50-tich rokoch, má táto udalosť svoju postupnosť. V obci bolo postavených
niekoľko oltárikov, pri ktorých sa procesia zastavila. Pod baldachýnom, ktorý niesli chlapci
a dospelí muži kráčal kňaz s oltárnou sviatosťou. Pred ním bol nesený kríž, za krížom išli deti,
ktoré sypali lupienky kvetov, dvaja chlapci s fakľami a ženy spievajúce nábožné piesne.
Procesia sa potom vrátila do kostola. Zúčastnilo sa jej 111 kresťanov aj z okolia.
V roku 2015 sa uskutočnila generálna oprava zvonov na zvonici pri kostole Sedembolestnej
Panny Márie. Pri oprave sa urobila nová elektrifikácia. Srdce veľkého zvona dobíjalo 2x na
jednu stranu, hrozilo puknutie zvona, pri zapnutí hrozilo zasiahnutie elektrickým prúdom. Na
túto opravu prispel Nitriansky samosprávny kraj a OZ Nostra Heredita.
Občianske združenie
V obci pôsobí OZ Nostra Heredita. V máji usporiadalo „Majáles“ v miestnom
kultúrnom dome s bohatou tombolou.
20. septembra 2015 OZ usporiadalo „Kultúrno-duchovné podujatie“ v rímsko-katolíckom
kostole. Súčasťou bola svätá omša, prednáška o vnútornom uzdravení od PhDr. Márii
Vicenovej a hudobný koncert Hanky Servickej. Túto akciu finančne podporil Nitriansky
samosprávny kraj.
Počasie
Globálne zmeny vplyvom otepľovania našej planéty sú citeľné aj viditeľné. Január je
mesiac, kedy vládla zima, no tento rok po snehu nebolo ani stopy. Snežný poprašok a teploty
len pod -5oC nemožno považovať za zimu. Taký bol aj február, kedy mrzlo mierne len
niekoľko nocí, cez deň teploty nad 0oC. Marec bol už jarný mesiac a jarné práce previedli
poľnohospodári včas a bez problémov. V apríli ku koncu mesiaca vystúpili na 20oC. Jarné
mrazy tento rok neboli, čo neohrozilo úrodu ovocia. V máji už nastali teplé dni nad 25oC.
Dažde trvali len krátko, ale pre rast plodín to stačilo. Letné mesiace jún a júl s teplotami

okolo 30oC ovplyvnilo aj úrodu obilnín, čo poľnohospodári hodnotili ako najbohatší rok.
Taktiež úrode zeleniny a ovocia bola bohatá, dozrievalo v auguste a v septembri a v októbri
bol ukončený aj zber hrozna vo vinohradoch, úroda bola kvalitná a bohatá. Rok 2015 bol
v porovnaní s uplynulými rokmi najteplejší a najúrodnejší. Jesenné práce tiež prebehli bez
problémov. December bol tiež bez mrazov a snehu.
Pohyb obyvateľov
K decembru 2015 mala obec 309 obyvateľov. Prihlásilo sa 6 obyvateľov, odhlásilo sa
9 obyvateľov, narodili sa 4 deti, umreli 2.
Posledný záznam uzatváram 31. decembra 2015.
Záznam bol prerokovaný v novembri na zasadnutí OZ.
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