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1. ZÁKLADNA CHARAKTERISTIKA OBCE 

 
Obec Brehov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone 

samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Majetkom obce 

sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie 

úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. 

Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon 

samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné 

zastupiteľstvo. 

 Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa 

zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej 

pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Do prijatia 

prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí 

prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu. Ďalšie dotácie 

v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú 

prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do 

ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

         Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je 

právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom 

SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  

         Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej 

závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva. 
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Identifikačné údaje: 

 

Názov:   Obec BREHOV 

Adresa : Obecný úrad Brehov 

               Hlavná 1/57, 076 05 Brehov      

IČO: 00331376 

DIČ: 2020773326 

Právna forma : 801 obec 

Odvetvie ekonomickej činnosti –  (SK NACE): 84110 Všeobecná verejná správa  

 

Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou 

Slovenskej republiky. 

 

 Geografické údaje 

 

Obec Brehov leží na Východoslovenskej nížine nad sútokom vejára zemplinských 

riek- Laborca, Uhu a Latorice s Ondavou, vytvárajúcich asi 3 km pod obcou rieku 

Bodrog. Nadmorská výška chotára obce s rozlohou cca 790ha sa pohybuje od 96 do 

272,2 metrov, nadmorská výška samostatnej obce od 115 do 130 metrov. Náš chotár 

hraničí s chotármi obcí Zemplínske Jastrabie na západe, Sirník na severe, Oborín na 

východe a Cejkov  na juhu. Od okresného mesta Trebišov je Brehov vzdušnou čiarou 

vzdialený cca 18km, po cestnej sieti 27 km.  

 

 

Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2014  598 

Deti mladšie ako 15 rokov   102 

Počet mužov: 304 

Počet žien: 294 

 

 

Národnostná štruktúra 

 

 

 národnosť slovenská 58,40% 

národnosť maďarská 41,43% 

Národnosť poľská 0,17% 
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Náboženské vyznanie 

 

 

 rímskokatolícke   65% 
reformovaná kresťanská cirkev         20% 
ostatné         15% 

 

 

Ekonomické údaje 

 

Nezamestnanosť v okrese Trebišov k 31.12.2014 :  20-25 % 

Počet nezamestnaných v obci  k 31.12.2014 z celkového počtu pracovne aktívneho 

obyvateľstva je v obci 45 nezamestnaných . 

Cez program ÚPSVaR v TV na rozvoj zamestnanosti §50j v priebehu roka boli 

zamestnaný 4 pracovníci. Spolu s aktivačnými pracovníkmi počas celého roka sa 

snažili vytvárať si pracovné návyky, niektorým sa to darilo viac a niektorým menej. 

No napriek tomu dokázali aj oni pomôcť k zveľadeniu obce. Vykonávali pomocné 

práce pri obecnom parku, udržiavali verejné priestranstvá, kosili a hrabali zeleň. 

V zimných mesiacoch odpratávali sneh z chodníkov.  

 

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva  

Vzdelanostná úroveň v obci Brehov sa zmenila v prospech obyvateľov s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním, pribudli vysokoškolsky vzdelaní ľudia. 

 

Symboly obce  

 

Erb obce je tvorený v červenom štíte zo zeleného nízkeho vrška vyrastajúci 

strieborný zlatolistý strom, vpravo od neho šikmá zlatá striebroplutvá ryba, 

chvostom prekrývajúca vršok, vľavo zlatá vztýčená obrátená jašterica, sediaca si na 

chvoste postrčenom pomedzi zadné nohy a držiaca jeho koniec prednými 

končatinami. 

Vlajka obce Brehov pozostáva z piatich pozdĺžných pruhov vo farbách zhora 2/7 

žltej, bielej 1/7,červenej 1/7, bielej 1/7 a zelenej 2/7. Vlajka má pomer strán 2:3 

a ukončená je tromi cípmi t.j dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. 
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Erb Obce                                                                      Vlajka 

    

                                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Logo obce Brehov 

 

Logom obce je erb, farebný aj čiernobiely, používa sa na hlavičkovom papieri, 

pozvánkach a tlačivách obecného úradu. 

 

 
 

História 

Názov obce sa vyvíjal z pôvodného Imbregh (1309) na Imbreg (1311), Imreg 

(1773) a Brehov (1948). Maďarské pramene uvádzajú obec ako Imreg. Osídlenie obce 

je však oveľa staršieho dáta. Už v neolite 5000-3000 pred n.l. tu bolo nájdené sídlisko 

bukovohorskej kultúry. Laténske nálezy sú dôkazom osídlení tohto územia v 7. – 1. 

storočí pred n. l.  Imreg bol majetkom zemanov. Prvými známymi zemepánmi v obci 

boli podľa listiny z roku 1419 Imreghiovci. Súpis z roku 1598 uvádza ako vlastníkov 

nehnuteľnosti Andreja Štefána, Krištófa Soósa, Ladislava Barkoczyho, Štefána Pethő, 

rodinu Bodovcov, ktorým patril aj hradný kaštieľ. Neskoršie treba spomenúť grófa 

Aspremonta, Barona, Barkoczyho, Kazinczyovcov, grófa Buttlera, Bessenyeyovcov, 

Horváthovcov, Szikszayovcov a Davida Weinberga.  
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 Ich majetok sa datuje na obdobie roku 1598. Treba poznamenať, že v roku 

1787 obec mala iba 5 domácností, neskoršie v roku 1787 už tvorilo obec 79 domov a 

517 obyvateľov.  

Zamestnanie obyvateľstva sa v priebehu historického vývoja obce výraznejšie 

nezmenilo. Brehov bol poľnohospodárskou obcou, ktorej obyvateľstvo sa zaoberalo 

pestovaním obilnín, zemiakov, vinohradníctvom, chovom ošípaných, dobytka a 

rybolovom. Vtedajší zeman Imre Barkoczy daroval mníšskemu rádu minoritov 

pozemky, na ktorých v rokoch 1767-1768 postavili kláštor. Kláštorný kostol sv. 

Františka z Assisi bol postavený minoritmi na zrúcaninách pôvodného románskeho 

kostola.  

 

Reformácia neobišla ani obec Brehov. Kostol reformovanej cirkvi, ktorý sa 

nachádza v severnej časti obce, bol dobudovaný a upravený. Na dvore kláštora 

nájdeme pamiatku náhrobného kameňa pátra Eusztacha Sulynszkého pripomínajúc 

obdobie rokov 1848-49.  

 

Svetové vojny uplynulého storočia neobišli obec. V prvej svetovej vojne ľahli 

popolom ¾ obce a značná časť obyvateľstva zostala bez prístrešia. Druhá svetová 

vojna tiež zanechávala stopy. Mnohí zomreli na frontoch a nemálo ich aj odvliekli. 

Kláštor po roku 1950 zostal neobývaný a spustol.  

 

Neskoršie ho opravili a svoj domov tu našli milosrdné sestričky sv. Vincenta de Paul, 

ktoré prebývali od roku 1957 do roku 1998, keď kláštor vrátili do rúk pôvodným 

vlastníkom.  

 

Brehov (Imreg) sa počíta do kategórie malých obcí s 650 obyvateľmi. V obci 

bol vybudovaný vodovod (1967), kultúrny dom (1960), most cez rieku Ondava 

(1976), zábrana proti povodniam – ochranné hrádze (1971-1980). Obec bola 

splynofikovaná v roku 1996. Dom smútku bol odovzdaný v roku 1998. V katastri 

obce priemyselnú výrobu predstavujú 2 kameňolomy. Je tu skládka TKO a známa 

strelnica. Pozoruhodná je rastlinná flóra a živočíšna fauna, na sútoku rieky Ondava a 

Latorica. Prichádzajúcich návštevníkov upúta kultúrne dedičstvo a neopakovateľná 

príroda. 
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Výchova a vzdelávanie 

Dieťa je šťastné, keď je zdravé. 

Dieťa je úspešné, keď je vzdelané. 

Dieťa je spokojné, keď sa mu plnia sny. 

Výchova a vzdelávanie je zabezpečené v školskom obvode Cejkov. Žiaci navštevujú 

Základnú školu v Cejkove a v Trebišove ale väčšina žiakov absolvuje povinnú 

školskú dochádzku na základnej škole v Cejkove.  

Materská škola v Brehove, ktorého zriaďovateľom je Obec realizuje celodennú 

plnohodnotnú, organizovanú, systematickú, detailne cieľavedomú edukáciu a 

socializáciu detí od troch do šiestich rokov a detí s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou a vyberá si také stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, aby sa 

zachovala spontánnosť a prirodzenosť detského učenia sa. Materskú školu v Brehove  

v školskom roku  2014 navštevovalo približne 15 žiakov. O vzdelanie našich detí 

v roku 2014 sa starali pedagógovia : p. riaditeľka Lívia Boczánová 

         p. učiteľka Mgr. Veronika Tirpáková 
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V roku 2014 sa pedagógovia MŠ zapojili do Národného projektu Elektronizácia 

vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktoré realizuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-

pedagogickým centrom. Projekt je zameraný na  vybudovanie a vytvorenie 

funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb 

do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, 

prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných 

pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

Financovaný je z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS. 
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Kultúra 

Obecná knižnica v Brehove bola otvorená v roku 2010. Svojou činnosťou sa snaží 

plniť svoju funkciu a byť tak súčasťou kultúrneho života našej obce. Knižnica  pracuje 

pod správou obecného úradu, v ktorého priestoroch má svoje sídlo. Aj keď knižničný 

fond nie je taký rozsiahly, ako by sme si predstavovali, veríme, že si knižnica i 

naďalej zachová priazeň návštevníkov, a že si v nej čitatelia nájdu knihu, ktorá ich 

zaujme. 

 

 

Organizačná štruktúra obce do 30. Novembra. 2015 

Starosta obce:    Ján Balog 

Zástupca starostu obce:   Dionýz Šoltés 

Obecné zastupiteľstvo obce Brehov je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov 

zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 27.11.2010 na obdobie 4 rokov. 

          Ladislav Gazdagh 

          Václav Horňák 

          Ján Illéš  

          Ing. Ján Maco  

          Alexander Szűcs 

          Ladislav Zrebňák 
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Rok 2014 bol rokom komunálnych volieb, kde obyvatelia obce si volili starostu obce 

a poslancov obecného zastupiteľstva, po ustanovujúcej schôdzi dňa 30.11.2014 sa 

organizačná štruktúra obce zmenila nasledovne: 

 

Starosta obce:     Ján Balog 

Zástupca starostu obce:   Alexander Szűcs 

Obecné zastupiteľstvo:  Lukáš Kuchárčík 

Ján Lasek 

Marta Galyová 

Ladislav Gazdagh 

Ján Sciranko, Ing. 

Andrea Tirpáková, Bc. 

 

Hlavný kontrolór:                          Mgr. Peter Kolesár 

 

Obecný úrad vykonáva : 

 

 správu administratívnej agendy 

 ekonomickú činnosť  

 správu daní a poplatkov 

 mzdovú agendu 

 evidenciu obyvateľov 

 vypracovanie podkladov pre stavebný úrad,  

 životné prostredie 

 organizácia kultúry a športu 

 technické zabezpečenie prevádzky  

      obce  

 systém štatistických podkladov a  

      zisťovaní 

 

Zamestnanci obecného úradu :    PhDr. Darina Macová  

 Ing. Zuzana Lukáčová 

 Dušan Hudák.  
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2. ROZPOČET  OBCE  NA ROK 2014 

 

Rozpočet obce je základným  nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom roku, 

ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. 

Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný 

s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. 

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy 

k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce a mimo nej na základe 

platných zmluvných vzťahov a dohôd, vzťahy k obyvateľom a osobám žijúcim na 

území obce vyplývajúce zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov, 

z VZN obce a ostatných zmluvných vzťahov. Rozpočet zahŕňa aj finančné vzťahy 

štátu k rozpočtom obcí, sú to dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na 

príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obsahuje aj finančné vzťahy k rozpočtom iných 

obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová 

klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce bol zostavený v súlade 

s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Rozpočet sa vnútorne člení na kapitálové príjmy a výdavky( ďalej len kapitálový 

rozpočet) , finančné operácie a bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 

rozpočet). 

Obec Brehov v roku 2014 začala hospodáriť so schváleným rozpočtom pre rok 2014 

OZ dňa 10.12.2013 uznesením č.19/2013. 

 

 

v eur 
Rozpočtové príjmy Rozpočtové výdavky 

Rozdiel  

 schválené upravené skutočnosť schválené upravené skutočnosť  

Bežné 150 730 170 387,85 165788,37 150 730 170 387,85 164077,72 
 

+1710,65 

Kapitálové 0 1,00 1,00 0 3 375,15 3 374,15 -3373,15 

Spolu 150 730 170 388,85 165789,37 150 730 173 763 167451,87 -1662,50 

Finančné 

operácie 

0 

 
3 374,15 3 374,15 0 0 0 +3374,15 

Celkom 
150 730 173 763 169163,52 152730 173 763 167451,87 

+1711,65 
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V zmysle § 10 zák. č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

výsledok hospodárenia obce tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a 

kapitálového rozpočtu. Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo 

výške + 1 710,65 € a kapitálového rozpočtu schodkom  vo výške – 3 373,15 € . Spolu 

výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je schodok vo výške – 1662,50 €.  

Z toho titulu nevyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu v zmysle § 15, ods.1) 

zákona 583/2004. 

Okrem toho súčasťou rozpočtu obce boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom 

vyjadrení bol prebytkový vo výške + 3 374,15 € a kryje schodok kapitálového 

rozpočtu spolu s prebytkom bežného rozpočtu.   

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2014 je prebytkový + 1 711,65 €. Táto 

výsledná suma bude zapojená do rozpočtu obce roku 2015 na kapitálové výdavky 

príjmovými finančnými operáciami. 

3. BILANCIA  AKTÍV A PASÍV  k 31.12.2014  v celých € 

Aktíva 

Názov ZS k 1.1.2014 KZ k 31.12.2014 

Majetok spolu 384 102,52 349 697,18 

Neobežný majetok 349 524,80 316 581,85 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 7 865,17 3 749,17 

Dlhodobý hmotný majetok 341 659,63 312 832,68 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 34 577,72 33 115,33 

z toho:   

Zásoby 92,88 523,20 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 82,51 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 29 573,14 30 215,89 

Finančné účty 2 376,24 4 829,19 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci d.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci k.   

 



     Brehov 

14 
 

Pasíva 

Názov ZS k 1.1.2013 KZ k 31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 384 102,52 349 697,18 

Vlastné imanie 318 801,09 299 648,89 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely   

Fondy   

Výsledok hospodárenia 318 801,09 299 648,89 

Záväzky 28 873,88 23 813,29 

z toho:   

Rezervy 4 431 400,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi  VS  7480,84 

Dlhodobé záväzky 470,24 511,72 

Krátkodobé záväzky 23 972,64 15 420,73 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 36 427,55 26 235,00 

 

Vlastné imanie predstavuje hospodárenie minulých rokov účet 428 v čiastke  

299 648,89.  

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie roku 2014 ,  vo výške  - 19 152,20 

eur navrhujeme zúčtovať s účtom 428. 

 

4. Hodnotenie roku 2014 a predpokladaný budúci vývoj na rok 2015 

     Rok 2014 bol rokom volebným začali sme v marci voľbami prezidenta SR 

a ukončili v Novembri komunálnymi voľbami, každý z nás sa k voľbám určite 

postavil zodpovedne a zvolili si tých, ktorí nás v ďalších obdobiach budú zastupovať. 

Práce a činnosti v roku  2014 vzhľadom na to, že obec musela pristúpiť k škrteniu 

výdavkov kvôli neuhradených faktúrach sa nevykonávali žiadne veľké investície.  

Hlavné práce boli zamerané na bežnú prevádzkovú činnosť obecného úradu 

a správu obecného majetku. Obec v roku 2014 podala žiadosť na základe výzvy rady 

vlády pre prevenciu kriminality s cieľom  zvýšiť prevenciu kriminality v našej obci. 

Projekt bol zameraný na nákup kamerového systému, ktorý monitoruje majetok obce 

Brehov. Dúfame, že podaný projekt bude schválený  Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky. 
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Zámery obce Brehov na rok 2015 a potreby  obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom 

rozpočte obce.  Základ činnosti obce  je dlhodobo stabilný. Rozvoj obce je 

podmienený viacerými faktormi, najmä prístupom štátu k samospráve a taktiež 

kvalitou vedenia obce. Vo všeobecnosti však ak sa pozrieme na  demografický vývoj 

obce  môžeme skôr očakávať postupný útlm. Vznikajúci výpadok príjmov obce je 

síce možné čiastočne nahradiť úpravou miestnych daní a poplatkov ako aj hľadaním  

ďalších drobných úspor, ale tento príjem nebude postačovať  pre reálny rozvoj obce. 

Štát teda je, a vzhľadom na polohu a demografický vývoj obce, je aj bude určujúcim 

faktorom rozvoja obce. 

5. Záverečný účet 2014 

Záverečný účet obce tvorí prílohu výročnej správy. 

6. Záver 

Výročná správa obce Brehov bola vypracovaná za účtovné obdobie roka 2014. 

Prílohou výročnej správy je overená  účtovná závierka za rok 2014, ktorú tvorí : 

 

  Súvaha 

  Výkaz ziskov a strát 

  Poznámky 

  Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy 

  Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej 

správy 

  Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov 

a meny 

  

 

Podklady a materiály sa nachádzajú na obecnom úrade v Brehove. 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Zuzana Lukáčová    

 

Dátum 05.06.2015 
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