Rok 2016
Štátna správa
Spoločný obecný úrad obcí RZMOT sídli v Leviciach. Zabezpečuje prenesený výkon
štátnej správy najmä:
a) štátnu stavebnú správu v rozsahu zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
b) agendu špecializovanej stavebnej správy o pozemných komunikáciách,
c) opatrovateľskú službu v rozsahu zákona č. 448/2008 o sociálnych službách t. j. služba
vykonávaná za úhradu v zmysle VZN obce. Vykonáva ju Jana Luptáková.
d) spracúva agendu P a M pre školy a školské zariadenia. Agenda je zabezpečovaná
komplexne.
e) štátnu správu ochrany prírody a krajiny v rámci zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny t. j. ochrana drevín ako prenesený výkon štátnej moci.
Samospráva obce
Dňa 23.02. 2017 na zasadnutí OZ bola schválená správa o činnosti obecného úradu
za rok 2016. V roku 2016 sa konalo 11 riadnych zasadnutí OZ. Na začiatku roka bolo
potrebné schváliť zmeny platby za odvoz komunálneho odpadu z 8,50 na 10,00 € za osobu
a rok nakoľko vzrástla platba spoločnosti „Tatiar“. Taktiež sa zmenila platba za obecný byt
rodine Vršekovej zo sumy 54,76 € na sumu 75,00 € na mesiac a fond opráv na sumu 25,00 €,
nakoľko doterajšia platba za byt nepokryla náklady na opravu bytu. Splátkovým kalendárom
spláca dlh za bývanie Maroš Štíber za minulé obdobie. Príjem obce pozostáva za platby
domovej dane, dane za pozemky, psov, zvoz TKO, overovanie listín, prenájom priestorov
kultúrneho domu, vyhlásenie miestnym rozhlasom, cintorínske poplatky. V roku 2016 sa
vykonali menšie opravy a úpravy na budovách, ktoré sú majetkom obce. Obnovené bol nátery
stien v sále kultúrneho domu a ostatných priestorov, na dome smútku. Pred obchodom boli
opravené schody.
Výdavky z rozpočtu obce boli čerpané na kúpenie motorovej jednotky Terra Vari vo
výške 740,00 €, vyklápací vozík za 599,00 €, pneumatiky za 90,00 €, lavičky 4 ks za 151,96 €,
lavice ku pomníku 2 ks za 110,40 €, bicykel pre opatrovateľku za 215,99 €. Za poplašné
zariadenie v kultúrnom dome sa zaplatilo 588,00 €. Zakúpila sa tlačiareň za 204,86 €
a stanový prístrešok v sume 141,60 €. Za prenájom pohostinstva bol príjem 100,00 €, za
obchod s potravinami 182,60 €.
Pokladničné operácie, vedenie účtovníctva a hospodárenie s majetkom obce
a finančnými operáciami a prostriedkami sa vykonávali v zmysle predpisov správne, o čom sa
pochvalne vyjadril pri kontrole audítor. Spolupráca starostky obce, pracovníkov OcÚ
a poslancov prináša svoje ovocie. Zodpovedným prístupom sa riešia všetky problémy aj
z minulosti. Najväčším problémom už niekoľko rokov bola oprava a úpravy cesty v Šurde.
Vďaka dotáciám z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo výške 15 000,00 €,
Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 7 000,00 €, Multitech vrátil obci
1 110,00€ zvyšok doplatila obec. Celkové náklady na opravu v sume 29 243,16 € boli
vyplatené firme „Zlatner s.r.o.“. Pokračovalo sa v úprave verejných priestranstiev v obci
a pri pomníku. V apríli na Deň zeme sa vysádzali kríky a stromčeky, pracovníci v rámci

aktivačných činností, pod dohľadom pracovníka OcÚ čistili priestranstvá okolo kultúrneho
domu, na detskom ihrisku, cintorínoch, natierali zábradlia na mostoch. Bol vyčistený jarok
v strede obce, na ktorom na budúci rok bude prevedená úprava. Obec preplatila posypový
materiál na úpravu cesty do Moďoríka v sume 200,00 €. Na žiadosť pani Krajčiovej bolo
predĺžené verejné osvetlenie po koniec ulice.
Voľby
Dňa 5. marca 2016 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Po
prvýkrát mali možnosť voliť aj občania žijúci a pracujúci v zahraničí zaslaním návratnej
obálky. Volieb sa zúčastnilo 23 politických strán. Najväčším prekvapením bola účasť strany
Kotleba – Naše Slovensko, ktorá je považovaná za nacionalistickú stranu a dostali sa
poslanci z nej až do parlamentu.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
258
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
155
Počet voličov, ktorí odovzdali obálky
153
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
2
Počet platných odovzdaných hlasov
152
Názov strany:
Počet hlasov
Strana TIP
1
Strana moderného Slovenska
1
OĽaNO
9
Demokrati Slovenska
0
Šanca
0
Sme rodina – Boris Kollár
16
Strana zelených Slovenska
1
Koalícia spoločne za Slovensko
0
Maďarská kresťansko-demokratická strana
0
Vzdor – strana práce
2
Most – Hít
3
Slovenská národná strana
9
Odvaha
1
Komunistická strana Slovenska
3
SDKÚ
0
Smer – sociálna demokracia
72
KDH
9
Slovenská občianska koalícia
1
Kotleba ĽS Naše Slovensko
12
Sieť
7
Strana maďarskej komunity
0
Priama demokracia
0
Sloboda a solidarita
5
V obci pôsobia dvaja prevádzkovatelia. Je to občerstvenie „Dada“ a „Stará krčma“.
Otváracie hodiny sú však nie vyhovujúce, najmä pre návštevníkov skalných obydlí. Občianske
združenie „Nový dvor“ sa tento rok venovalo príprave a úprave domov, ktoré vlastnia tak,
aby slúžili ako galérie. V rámci spolupráce s obcou sa členky OZ „Nostra Heredita“

zúčastnili za obec akcie a súťaže na podujatí „Dobrô jedlo z Tekova a Hontu“, ktoré v obci
Santovka zorganizovalo združenie miest a obcí Slovenska prvýkrát. Pod názvom „Skalničky“
družstvo našej obce sa predstavilo ručne ťahanými štrúdľami. Boli ocenené a úspech bol aj
pri úprave stánku, kde sme získali II. miesto.
Športové a kultúrne akcie.
Komisia pre kultúru a šport v spolupráci s obecným úradom a poslancami zodpovedne
a aktívne pristupovali k organizovaní akcií. Vo februári po niekoľkých rokoch usporiadali
maškarný bál. Vystúpením divadelného predstavenia rozprávky „Soľ nad zlato“ v marci
mesiaci knihy sa predstavili členky komisie. V rámci brigády na Deň zeme upravili rôzne časti
priestranstiev v obci, uvarili po brigáde guláš a postavili máj. Vďaka príspevku
z Nitrianskeho samosprávneho kraja v sume 500,00 € sa na Deň detí uskutočnil výlet
s rodičmi do ZOO Bratislava. Zapojiť do spoločných akcií obce čo najviac obyvateľov sa
rozhodli členovia kultúrnej komisie zorganizovaním súťažno-zábavného popoludnia pod
názvom „Brhlovská vatra“, kde sa súťažilo o najsilnejšieho brhlovčana a najšikovnejšiu
brhlovčianku.
V druhej polovici septembra na hody popoludní spestrili členovia súboru
„Hronsečanka“ nedeľné popoludnie. V októbri sa už na pravidelnom stretnutí zišli
dôchodcovia, aby v mesiaci úcty k starším prežili pekné popoludnie a prevzali si malý darček.
V novembri sa konala „Katarínska zábava“. Pre deti pripravili členky kultúrnej komisie
„Noc strašidiel“. Mikulášska nádielka 6. decembra potešila tých najmenších.
Okrem týchto podujatí sa obec ako partner podieľala na akcii, ktorú organizovali
zanietení milovníci motorizmu. Už IV.. ročník „Traktor schow“ navštívilo viac ako 2 000
návštevníkov a predviedlo sa 100 traktorov s majiteľmi zo širokého okolia.
Ďalšou akciou boli majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky v pretekoch terénnych vozidiel
OFF ROAD TRIAL. Súťaž prebiehala v priestoroch časti chotára Dekýš v bývalej bani.
Zúčastnilo sa ich 20 posádok zo Slovenska, 2 posádky z Čiech a 2 z Maďarska. Preteky sa
konali 15. a 16. októbra.
Počasie
Minulý rok bol označený, podľa dlhoročných pozorovaní, ako najteplejší a na úrodu
najbohatší. To však nemôžeme hovoriť o tomto roku. Január bol bez snehu do polovici
mesiaca. Potom napadlo trochu snehu a mrazy v noci do -10o C a cez deň 0o C ho udržali do
konca mesiaca. Vo februári sa teploty cez deň pohybovali do +6o C v noci klesali pod -4o C.
V polovici marca prišlo mierne oteplenie do +13o C, v noci blízko 2o C. Apríl bol zo začiatku
teplý, vypučali ovocné stromy a do konca mesiaca aj rozkvitli. 4. mája sa však ochladilo na 6o C aj ďalšia noc bola mrazivá. Zamrzli vinič aj ovocné stromy. V polovici mája mráz
poškodil aj zemiaky a priesady v záhradách. Jún a júl boli teplé mesiace, občas pršalo.
Jesenné mesiace september a október boli typické pre toto obdobie. V novembri už teploty
klesali pod 0o C. December do polovici mesiaca bol mierny, no po 20-tom sa silne ochladilo
až na -15o C v noci, cez deň na 0o C. Už viac rokov sú Vianoce bez snehu, ktorý napadal len
v severných oblastiach.
Obyvateľstvo

K 31. decembru 2016 bol počet obyvateľov v obci nasledovný:
Celkový počet obyvateľov s trvalým pobytom
307
Prihlásilo sa:
13
Odhlásilo sa:
5
Prechodný pobyt majú:
12
Zomrelo:
8
Záznam bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva a jednohlasne schválený 30.
novembra 2017.
Posledný záznam uzatváram 31. decembra 2016.

Kronikárka obce:

Starostka:

