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1. Úvodné slovo starostu obce 

Vážení spoluobčania,        

výročná správa Obce Brehov za rok 2019, ktorú Vám predkladám, poskytuje pravdivý 

a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Ku skončeniu kalendárneho 

a účtovného roka ku každej organizácii neodmysliteľne patrí  dôkladne hodnotenie 

ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť  kvalitu odvedenej práce však samozrejme môžu 

najlepšie iba občania .  

 

V roku 2019 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili 

potreby našich občanov: 

 

 pravidelný zber drevného odpadu, 

 v obci sa konala prvá obecná brigáda, kde spoločnými silami sme zveľaďovali 

a čistili obec. Spoločnosti Bamara s.r.o. a Resta Dakon  nám bezplatne pomohla 

pri čistení  so svojou technikou, 

 

 rekonštrukcia interiéru MŠ na ktorú sme obdŕžali dotáciu zo strany MFSR  vo 

výške 9000 €. V našej materskej škole boli vykonané nasledovné práce: vo 

vstupných priestoroch bola vymenená dlažba a koberec, oprava stien, nová 

omietka, marmolit, stopy a LED svietidlá. Zreknoštruované bolo aj soc. 

zariadenie pre personál (nová omietka, marmolit, dlažba, nové wc, stropy a LED 

svietidlá). V hlavnej miestnosti (herňa + spálňa) boli urobené nové omietky, 

marmolit, stropy s LED svietidlami, konštrukcia na zakrytie kúrenia, vymenený 

bol aj koberec v spacej časti. Detské toalety sa tiež dočkali nového stropu s LED 

svietidlami. Obnovou prešla aj kancelária pani učiteliek a to: stropy, LED 

svietidlá, oprava stien a maľovanie a nový koberec. Kuchyňa taktiež dostala nový 

strop so svietidlami a kompletné vymaľovanie. Vo všetkých miestnostiach, v 
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ktorých prebehla rekonštrukcia, bola vymenená elektroinštalácia, boli 

zrenovované a nastriekané dvere s novými kľučkami a vymaľované všetky 

zárubne. Staré postieľky dostali nový nástrek a prebehla aj dezinfekcia všetkých 

hračiek v zariadení. Sme si 

vedomí, že nás aj naďalej 

čaká na škôlke kopa práce, 

ale veríme, že to 

spoločnými silami v 

budúcnosti zvládneme, 

 

 

 oprava cesty od spodnej zastávky smerom na Cejkov, oprava časti jarku na veľkej 

zákrute, taktiež sa rekonštruoval jarok od zákruty po kultúrny dom, 
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 rekonštrukcia domu smútku, ktorá pozostávala z úpravy interiéru a exteriéru 

budovy. Zahrňovala nasledovné - montáž strešnej krytiny a oplechovania, oprava 

a maľba interiéru, akrylovanie prasklín, oprava a maľovanie časti omietky 

vonkajších stien, nová omietka, oprava poškodeného schodiska, náter zárubní, 

dverí a okien, štablónu, stĺpov 

a zábradlia, 

 

 

 výstavba oddychového spoločenského priestranstva v strede obce , ktorú sme 

realizovali pomocou dotácie na základe uznesenia vlády číslo 216 zo dňa  

15.05.2019 vo výške 10 000 € , realizovalo so vybudovanie základov nosného 

muriva, zásyp zeminou, úprava povrchov, montáž obkladov stien 

a elektroinštalačné rozvody, 

 informovanosť občanov o dianí v obci prostredníctvom letákov , obecnej stránke 

na facebooku. www.facebook.com/obecbrehov/ , internetovej stránke obce 

Brehov a obecného rozhlasu, 

 vianočné balíčky pre občanov obce. 

 

http://www.facebook.com/obecbrehov/
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v tomto roku sme zorganizovali viacero akcií: 

 Zapálenie Májovej vatry 

 

 Deň Matiek 

 

 

 Deň detí 
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 Deň obce Brehov 

 

 Úcta k starším 

 

 Filmové popoludnie 

 

 Posvätenie adventného venca a zasvietenie prvej sviece 
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 Mikuláš a rozsvietenie stromčeka 

 

 

 

Chcem sa  poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce,  aktivačným 

pracovníkom a všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci, 

mládeži a  starším spoluobčanom. 

 

 

         Marek Balog, starosta 
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2. Identifikačné údaje obce 

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. 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:  Marek  Balog 

 

 
Zástupca starostu obce:  Ján Lasek  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brehov je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených v 

priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 na obdobie 4 rokov. 

           

K 31.12.2018 zastupiteľský zbor je nasledovný:   

Za obdobie 2018 - 2022 

 

-  Rudolf Balog 

 

-  Mgr. Anna Balogová 

 

-  Ján Lasek 

 

-  Ladislav Lukáč 

 

-  Mgr. Ida Szücs Gazdaghová 

 

-  Ingrid Tóthová 

 

-  Atila Vinclér 

 

Hlavný kontrolór:   Bc. Alenu Krištofčíková    
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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.  

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Poslaním obce Brehov je zvýšenie a skvalitnenie života občanov obce. 

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh 

samosprávy obce: ekonomická a mzdová agenda, prenesený výkon štátnej správy, evidencia 

obyvateľstva, správa daní a poplatkov, podateľňa. 

 

Vízie obce: 

Rekonštrukcia vodovodného potrubia, kultúrneho domu , vybudovanie multifunkčného ihriska. 

 

Ciele obce: 

Zvýšenie kvality života občanov, vzájomná spolupráca, informovanosť a transparentnosť pri 

riadení, skvalitňovanie životného prostredia. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 
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5. Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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.  

 

1.1. 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. 

1.2. Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2019  595 

Deti mladšie ako 15 rokov   92 

Počet mužov: 310 

Počet žien: 285 
 

 

Národnostná štruktúra 

 

 

 národnosť slovenská 58,40% 

národnosť maďarská 41,43% 

Národnosť poľská 0,17% 
 

Náboženské vyznanie 

 

 

 rímskokatolícke   65% 
reformovaná kresťanská cirkev         20% 
ostatné         15% 
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1.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v okrese Trebišov k 31.12.2019 :  13,24% 

Počet nezamestnaných v obci  k 31.12.2019 z celkového počtu pracovne aktívneho 

obyvateľstva je v obci 16 nezamestnaných . 

Cez program ÚPSVaR v TV na rozvoj zamestnanosti ,, Šanca na zamestnanie,, §54, ,, Cesta na 

trh práce,, a §50j v priebehu roka boli zamestnaný 27 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.  

 

 

 

1.4. 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. 

 

  Erb obce                                                                   Vlajka 
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1.5. Logo obce 

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

a tlačivách obecného úradu. 

                                                                          

1.6. História obce  

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.  

 

 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.  
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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. 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

1.7. 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 2018/2019 navštevovalo približne 15 žiakov. 

O vzdelanie našich detí v roku 2019 sa starali pedagógovia : 

 p. riaditeľka :    Mgr. Veronika Tirpáková 

 p. učiteľka:        Lívia Boczánová 
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1.8. 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. 

 

1.9. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- BMF – Potraviny Malvína Kanócová 

- Coop Jednota 

- Family Bar – Mária Horňáková 

- Matilda Macová – MM Potraviny 

- Party Bar – Ladislav Zrebňák 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Bamara s.r.o 

- Václav Horňák 

- Peter Mako 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na poľnohospodársku výrobu. 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2018.uznesením č.15/2018 

Rozpočet bol zmenený :  

 rozpočtové opatrenie č.1/2019 schválené dňa 24.06.2019 uznesením č.29/2019 

 rozpočtové opatrenie č.2/2019 schválené 30.09.2019 starostom obce 

 rozpočtové opatrenie č.3/2019 schválené 13.12.2019 uznesením č.41/2019 

 rozpočtové opatrenie č.4/2019 schválené 15.12.2019 starostom obce 
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1.10. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 281 000,00 363 621,00 344 591,71 94,76 

z toho :     

Bežné príjmy 281 000,00 326 685,61 307 656,32 94,17 

Kapitálové príjmy 0,00 27 000,00 27 000,00 100,00 

Finančné príjmy 0,00 9 935,39 9 935,39 100,00 

     

Výdavky celkom 281 000,00 363 621,00 322 687,81 93,00 

z toho :     

Bežné výdavky 281 000,00 334 685,61 293 752,42 92,98 

Kapitálové výdavky 0,00 28 935,39 28 935,39 100,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00  

     

Rozpočet obce  0,00 0,00 +21 903,90  

 

 

1.11. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 

 

HOSPODÁRENIE OBCE 

 

SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019 

Bežné príjmy 307 656,32 

Bežné výdavky 293 752,42 

Bežný rozpočet +13 903,90 

Kapitálové príjmy 27 000,00 

Kapitálové výdavky 28 935,39 

Kapitálový rozpočet - 1 935,39 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                          +11 968,51 

Vylúčenie z prebytku -8 000,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového r.                            +3 968,51 

Príjmy z finančných operácií 9 935,39 

Výdavky z finančných operácií 0 

PRÍJMY SPOLU 344 591,71 

VÝDAVKY SPOLU 322 687,81 

Hospodárenie obce +21 903,90 

Vylúčenie z prebytku -8 000,00 

Upravené hospodárenie obce +13 903,90 

 

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 + 13 903,90 € 

a kapitálového rozpočtu schodkom  vo výške – 1 935,39 € . Spolu výsledok bežného 

a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške +11 968,39 € upravený o nevyčerpanú dotáciu 
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od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, suma:  - 8 000,00 € účel poskytnutia : Detský svet 

v Brehove 

 

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

bol prebytkový vo výške + 9 935,39 €  

 

Podľa § 15 ods. 1 písm. a) a písm.c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

zostatok príjmových finančných operácii  sume + 9 935,39 €, a prebytok rozpočtu  v sume           

+ 3 968,39 €  navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu + 13 903,78 €  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

+ 13 903,78 € . 

 
 

1.12. Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 344 591,71 270 000,00 270 000,00 270 000,00 

z toho :     

Bežné príjmy 307 656,32 270 000,00 270 000,00 270 000,00 

Kapitálové príjmy 27 000,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 9 935,39 0,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 322 687,81 270 000,00 270 000,00 270 000,00 

z toho :     

Bežné výdavky 293 752,42 270 000,00 270 000,00 270 000,00 
Kapitálové výdavky 28 935,39 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

1.13. Majetok  

Názov ZS k 1.1.2019 KZ k 31.12.2019 

Majetok spolu 282 274,66 289 865,80 

Neobežný majetok 222 596,15 215 196,54 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 222 596,15 215 196,54 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 59 678,51 74 669,26 

z toho:   

Zásoby 0,00 584,64 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS   

Dlhodobé pohľadávky   
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Krátkodobé pohľadávky 35 663,42 38 184,14 

Finančné účty 24 015,09 35 900,48 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie   

 

1.14. Zdroje krytia  

Názov ZS k 1.1.2019 KZ k 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 282 274,66 289 865,80 

Vlastné imanie 256 206,65 243 584,87 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely   

Fondy   

Výsledok hospodárenia 256 206,65 243 584,87 

Záväzky 1 124,26                9 257,07 

z toho:   

Rezervy 400,00 400,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi  VS 0,00 8 000,00 

Dlhodobé záväzky 329,03 179,69 

Krátkodobé záväzky 395,59 677,38 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 24 943,39 37 023,86 

 

 

1.15. Pohľadávky a Záväzky 

Pohľadávky .......................................  k 31. 12. 2018....................................k 31.12.2019 

 

318 - Nedaňové pohľadávky  ...................41 890,58 €.....................................44 044,60 € 

319-  Daňové pohľadávky ........................24 403,65 €.....................................30 266,40 € 

 

 SPOLU            66 294,23 €                                     74 311,00 € 
 

Nedaňové pohľadávky: 

- Poplatok za TKO ................................................................................5 185,54 € 

- Poplatok za vodu ..............................................................................27 984,39 € 

- Poplatok za prevádzkovanie vodovodu ..............................................3 333,73 € 

- Poplatok za služby traktorom .............................................................1 443,80 € 

- Prenájom pozemku .............................................................................6 097,14 € 

     SPOLU           44 044,60 € 

 

Daňové pohľadávky: 

- Daň z nehnuteľnosti............................................................................29 009,31 € 

- Daň za psa ............................................................................................1 257,09 € 

      SPOLU            30 266,40 € 
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Opravné položky k daňovým a nedaňovým pohľadávkam:  

 

Opravná položka k pohľadávke sa tvorí pri riziku, že ju dlžník úplne alebo čiastočne 

nezaplatí. Táto pohľadávka pritom bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov.  

 

 

Tvorba opravnej položky sa vytvára, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia 

ako: 

  

a) 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej 

nesplatenej časti bez príslušenstva, 

b) 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej 

nesplatenej časti bez príslušenstva, 

c) 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej 

nesplatenej časti bez príslušenstva. 

 

391 OP k daňovým pohľadávkam .................................................................12 899,86 € 

391 OP k nedaňovým pohľadávkam .............................................................23 762,70 € 

 

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:  

- voči bankám                                                   0,00   €  

- voči dodávateľom                                        677,38  €  

- voči štátnemu rozpočtu                              8 000,00 €  

- voči zamestnancom                                         0,00  €  

 

Obec Brehov k 31.12.2019 neeviduje žiadne záväzky voči bankovým inštitúciám. Dlhodobé 

záväzky vo výške 179,69 € eviduje ako záväzok zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky vo 

výške 677,38 € sa skladajú z neuhradených faktúr voči dodávateľom, a dane z príjmu 

z podnikateľskej činnosti. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy : nevyčerpaná dotácia 

od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, suma:  8 000,00 € účel poskytnutia : Detský svet 

v Brehove. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2019 

Náklady 320 635,59 334 838,27 228 514,36 

50 – Spotrebované nákupy 47 072,08 55 927,40 55 272,91 

51 – Služby 27 703,54 36 373,37 18 623,44 

52 – Osobné náklady 200 902,31 193 883,77 113 915,66 

53 – Dane a  poplatky    

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
254,39 1 198,21 562,65 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 
39 029,68 42 684,81 36 842,70 
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činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

56 – Finančné náklady 1 653,59 1 315,71 1 347,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
4 020,00 3 455,00 1950,00 

59 – Dane z príjmov    

Výnosy 314 713,48 322 306,99 232 294,28 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
41 616,06 44 910,54 34 805,28 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 3 297,30 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
189 477,42 213 736,71 162 255,54 

64 – Ostatné výnosy 823,49 200,01 2 090,76 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

0,00 0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 2,08 4,24 0,76 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

82 796,51 63 455,59 29 844,64 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

     - 5922,11 -12 621,78 +3 779,92 

 

Hospodársky výsledok záporný v sume – 12 621,78 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

 

1.16. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 Poskytovateľ Suma Účel 

1. Okresný úrad Košice, odbor 

školstva 

1 071,00 € Príspevok na výchovu 

a vzdelávanie detí MŠ 

3. Ministerstvo vnútra SR 221,13 € Evidencia obyvateľstva, 

Register adries 

4. Ministerstvo vnútra SR 2 027,20 € VOĽBY      

5. Okresný úrad Trebišov 107,60 € Odmena skladníka CO 

6. ÚPSVaR 1 246,80 € Podpora výchovy k srav.návyk. 

7. Ministerstvo ŽP 48,22 € Starostlivosť o ŽP 

8. ÚPSVaR 51 130,57 € Príspevok na pracovníkov § 54, 

§50j 

10. OÚ Košice 44,84 € Vojnové hroby 

11. UPSVaR 243,40 € Rodinné prídavky 

12. DPO SR 1 400,00 € Mater.technické vybavenie 

DHZO 

13. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 461, 47 Program –obecné slávnosti 

 

1.17. Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2009 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

ROZDIEL 

( stĺ.2-stĺ.3) 

Reformovaná kresťanská 

cirkev v Brehove 

500,00 500,00  

PRO CULTURA IMREG 1 000,00 1 000,00 0 

Rímskokatolícka cirkev v 

Brehove 

500,00 500,00 0 

Kláštor Minoritov v Brehove 1 000,00 1 000,00 0 

Mesto Trebišov- bežné 

výdavky na záujmové 

vzdelávanie detí a mládeže 

v centrách voľného času 

455,00 455,00 0 
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K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2009 

o dotáciách. 

 

1.18. Významné investičné akcie v roku 2019 

V roku 2019 sme zrenovovali: 

 

-  výstavba oddychového spoločenského priestranstva v strede obce, 

-  rekonštrukcia interiéru materskej školy, 

-  rekonštrukcia domu smútku 

  

1.19. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu. 

- Rekonštrukcia okolia kultúrneho domu, vybudovanie okrasného parčíka. 

- Vybudovanie detského ihriska 

- Výsadba stromov. 

 

1.20. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

1.21. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

V obci je potrebná úplná rekonštrukcia obecného vodovodu z dôvodu zastaralého vodovodného 

potrubia. Kvôli tomuto stavu obec má vysoké mesačné náklady na údržbu, energiu a vodné. 

Hospodárenie na úseku zásobovania vodou v roku 2019 bola opakovane stratová.   

 

 

Vypracoval: Ing. Zuzana Lukáčová                          

 Schválil: Marek Balog – starosta obce  

 

 

V Brehove  dňa 28.05.2020 

 

  


