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1. Úvodné slovo starostu obce 

 

V roku 2018 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo 

najviac uspokojili potreby našich občanov. Ako každý rok aj v tomto roku sme 

zorganizovali viacero akcií: fašiangy, turnaj v stolnom tenise a zimný uličný futbalový turnaj,  

oslavy MDŽ, stavanie mája so zapálením májovej vatry, deň matiek, pre deti MDD na 

ihrisku, futbalový turnaj o pohár starostu obce. Na hrade ako každoročne prebiehala akcia 

„Piesňou Slovensku a svetu“, oslavy Dňa obce, v mesiaci Október sme si uctili starších 

občanov spoločenským posedením s kultúrnym programom pod názvom „Strieborný 

podvečer“, záver roka sa niesol v duchu prichádzajúcich vianočných sviatkov, kedy pri 

rozsvecovaní jedličky našich najmenších potešil Mikuláš a Silvester spojil občanov obce pri 

kapustnici a príjemnom posedení.  

 

 Aj v tomto roku sme podali niekoľko projektov na čerpanie prostriedkov z EÚ a štátneho 

rozpočtu - Zateplenie KD a OcU, likvidácia nelegálnych skládok, Zvýšenie kapacity MŠ, 

Kanalizácia časť ČOV. 

Ukončené projekty v tomto roku boli stavebné úpravy za účelom zvýšenie kapacít MŠ 

Brekov, o 10 detí  a Rozšírenie cintorína v Brekove – I. etapa.  

  

V novembri sa konali aj komunálne voľby, kde došlo k výmene vedenia obce s novým 

poslaneckým zborom .   

Tiež chcem poďakovať všetkým tým spoluobčanom a spoločenským organizáciám, ktorí 

svojou pracou prispeli k zveľaďovaniu našej obce. 

 

 

 

 

 

Ing. Radoslav Nemec, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Identifikácia účtovnej jednotky 
 

Názov:                        Obec Brekov                            

Adresa:                      Brekov č.226, 066 01 Humenné  

IČO:                           00322831 

DIČ:                           2021232455 

Tel:                              057/2909057 

Mail:                         obec@brekov.sk 

Webová stránka  www.brekov.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:    Ing. Radoslav Nemec  

Zástupca starostu obce: Ing. Slávka Straková   

Hlavný kontrolór obce: Iveta Rošková  

Obecné zastupiteľstvo:  Mgr. Ondrej Bartko, Marek Banik, Daniel Porvažník, Slavomír  

    Porvažník, Vojtech Potůček, Ing. Slávka Straková, Bc. Jana  

    Šepeľová, Iveta Zolotová, Mgr. Martina Židziková 

Základná škola Brekov : Mgr. Marcela Koscelníková 

Materská škola Brekov:  Marta Gaľová  

 

 

4. Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky 
 

      Obec Brekov je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 

svojho územia a potrieb obyvateľstva. 
 

      Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy 

účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007 v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácia, štátne fondy, obce 

a vyššie územné celky a Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31 v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní 

a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto 

predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 

fondy, obce a vyššie územné celky. 

 
 

5. Geografické a demografické údaje 

Geografická poloha obce : Brekov sa nachádza na východnom Slovensku asi 6 km od 

mesta Humenné. V blízkosti preteká rieka Laborec. 

Administratívne patrí pod humenský okres a Prešovský kraj. 

Susedné mestá a obce :  mesto Humenné, mesto Strážske  

Celková rozloha obce : 972 ha 

Nadmorská výška :  180m nad m. 

Počet obyvateľov k 31.12.2018:    1335 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Humenn%C3%A9
https://sk.wikipedia.org/wiki/Laborec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_Humenn%C3%A9
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ovsk%C3%BD_kraj


6. Symboly obce 

Erb obce vychádza z historickej pečate - v striebornom poli štítu na zelenej pažiti je zelený 

strom (topoľ) a na ňom sediaci vták (havran), pričom vták je k stromu neprimerane veľký. 

Podkladom erbu bola obecná pečať, pochádzajúca z nedatovaného typária, ktorý je uložený 

vo fondoch zemplínskeho župného archívu v Satoraljaujhely Loc. 397 No. 1422 Na základe 

farieb na erbe bola vytvorená aj vlajka obce, na ktorej sú použité farby: čierna, biela, zelená a 

biela. 

 

7. Pamiatky a prírodné útvary 
 

Brekovský hrad bol stredoveký hrad, ktorého ruiny možno ľahko sledovať pri ceste 

medzi mestami Strážske a Humenné. Vidno ho už zďaleka. Nachádza sa na západnom okraji 

Humenských vrchov – súčasť Vihorlatských vrchov, nad obcou Brekov v nadmorskej výške 

280 m n. m.[2] Bol vybudovaný v stredoveku ako strážny hrad spolu s inými blízkymi hradmi 

– Jasenov, Vinné, Čičva. Z hradného vrchu je ďaleký kruhový výhľad.[3] 

Hrad Brekov bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.[4] 

Od roku 2009 prebieha rekonštrukcia a záchrana hradu občianskym Združením na záchranu 

Brekovského hradu. Hradný areál je voľne prístupný pre návštevníkov. 

 

Brekovská jaskyňa je novoobjavená jaskyňa vyhlásená za prírodnú pamiatku v roku 

2006. Rozloha ochranného pásma bola stanovená na 15,2648 ha. 

Z geologického hľadiska sa v okolí obce Brekov nachádzajú viaceré pozoruhodné útvary. 

Povrch tvoria štvrtohorné náplavy so sprašovými a svahovými hlinami, vápence, dolomity a 

bridlice s jaskyňami. V oblasti Rejkovo, Viničná skala a Klokočiny sa nachádza chránená 

jaskynná oblasť s Veľkou Artajamou a novoobjavená Brekovská jaskyňa. V starých 

záznamoch sa hovorí, že ide o veľký jaskynný komplex, ktorý sa tiahne pravdepodobne aj 

popod korytom rieky Laborec. Jaskyňa nie je v súčasnosti prístupná pre verejnosť, no je 

možné prísť až k veľmi hlbokej jame (jaskyni). Prístup k jaskyni je od kameňolomu. Tento 

otvor do jaskynných priestorov je následkom prerazenia ťažby z kameňolomu. Asi 50 m 

smerom, v ktorom pokračuje jaskyňa, sa nachádza i Veľká artajama. Diera-artajama je hlboká 

vertikálne približne 15 metrov. Je to i vchod do jaskyne, ktorý je známy už stáročia. 

Pokračuje po malej plošinke hlbšie, kde sa rozvetvuje cez malé priechody. Vchod do vnútra je 

nebezpečný. 

 

 

 

8. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Brekov  1-4 ročník 

- Materská škola so školskou jedálňou Brekov  

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ruina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BEske
https://sk.wikipedia.org/wiki/Humenn%C3%A9
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vihorlatsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brekov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nadmorsk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brekovsk%C3%BD_hrad#cite_note-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredovek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jasenovsk%C3%BD_hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viniansky_hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C4%8Dava_(hrad)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brekovsk%C3%BD_hrad#cite_note-3
https://sk.wikipedia.org/wiki/1963
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BArna_pamiatka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brekovsk%C3%BD_hrad#cite_note-4
https://sk.wikipedia.org/wiki/2009
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jasky%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvart%C3%A9r
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1plavy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spra%C5%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlina
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dolomit_(hornina)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1talick%C3%A1_bridlica
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekovo&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vini%C4%8Dn%C3%A1_skala&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kloko%C4%8Diny&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C4%BEk%C3%A1_artajama&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Laborec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kame%C5%88


9. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

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

ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, 

obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám 

a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim 

na území obce. 

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.  
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2017 uznesením č.4/6/2017 

Rozpočet bol zmenený dva krát: 

- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č 1/2018, schválená dňa 11.09.2018 

uznesením č. 5/6/2018 

- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č 2/2018 schválená dňa 13.12.2018 

uznesením č. 1/8/2018 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 540 745 803 610 860 570,97 107,09 

z toho :     

Bežné príjmy 540 745 764 740 827 432,61 108,20 

Kapitálové príjmy   15,00  

Finančné príjmy  38 870 33 123,36 85,22 

      

Výdavky celkom 540 745 803 610 642 556,02 100,72 

z toho :     

Bežné výdavky 500 745 586 646 603 773,98 102,92 

Kapitálové výdavky 5 000 186 964 164 123,86 87,78 

Finančné výdavky 35 000 30 000 30 000,00 100,00 

      

Rozpočet obce  540 745 803 610 797 897,84 99,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 827 432,61 

z toho : bežné príjmy obce  827 432,61 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 603 773,98 

z toho : bežné výdavky  obce  603 773,98 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet + 223 658,63 

Kapitálové  príjmy spolu 15,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  15,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 164 123,86 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  164 123,86 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -164 108,86 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +59 549,77 

Vylúčenie z prebytku – ŠJ, ZŠ,   -15 385,72 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +44 164,05 

Príjmové finančné operácie  33 123,36 

Výdavkové finančné operácie  30 000,00 

Rozdiel finančných operácií 3 123,36 
PRÍJMY SPOLU   +827 447,61 

VÝDAVKY SPOLU +767 897,84 

Hospodárenie obce  +59 549,77 
Vylúčenie z prebytku/  -15 409,40 

Upravené hospodárenie obce +44 140,37 

 

 

10.  Informácia o vývoji obce z pohľadu  účtovníctva 

 
a/ Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe ukazovateľov „ Výkazu 

o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce Brekov. 

                                                                                          

Vybrané ukazovatele Rok 2018 

skutočnosť 

Bežné príjmy 827432,81 € 

Bežné výdavky 603 773,98 € 

Kapitálové príjmy 15,00 € 

Kapitálové výdavky 164 123,86 € 

Finančné operácie príjmové 33 123,36 € 

Finančné operácie výdavkové 30 000,00 € 

 



b/ Analýza účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele „ Výsledovky“ 
   
    - celkové zúčtované náklady v roku 2018 /účtovné skupiny 50-58/     680 474,66 EUR 

    - celkové zúčtované výnosy v roku 2018 /účtovné skupiny 60-68/      681 817,67 EUR       

     - účtovný výsledok hospodárenie  za rok 2018                                1 343,01 EUR 

 

c/ Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele „ Súvahy “ 

                                                                                      

Vybrané ukazovatele 
(Súvaha netto) 

Rok 2018 

Dlhodobý nehmotný majetok  0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 434 415,64 

Dlhodobý finančný majetok 243 880,12 

Zásoby 1 651,69 € 

Pohľadávky 50 791,24 € 

Finančné účty 60 913,94 € 

Poskytnuté návratné výpomoci 0 € 

Náklady budúcich období 0 € 

AKTÍVA CELKOM (r. 1 netto) 1 791 652,63 € 

Výsledok hospodárenia (r.123) 1 272 571,15 € 

Rezervy 564,00 € 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 € 

Dlhodobé záväzky 1 662,88 € 

Krátkodobé záväzky 47 385,88 € 

Bankové úvery a výpomoci 85 682,00 € 

Časové rozlíšenie 369 149,43 € 

 

PASÍVA CELKOM (r.115) 

 

1 791 652,63 € 
 

      Na základe analýzy a investičných zámerov obce sa predpokladá rast dlhodobého 

majetku, financovaný  v rozhodujúcej miere získaním finančných zdrojov zo štátnych dotácií 

a európskych fondov. 

 

d/ Analýza vývoja krátkodobých záväzkov a krátkodobých pohľadávok 
 

Vývoj stavu krátkodobých 

záväzkov a pohľadávok 

Rok 2017 

Krátkodobé pohľadávky 50 791,24 € 

Krátkodobé záväzky 47 385,88 € 

 

 

10. Predpoklad o budúcom vývoji účtovnej jednotky 
      
    Zámery rozvoja obce Brekov a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte 

obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce. Viacročný 

rozpočet sa zostavuje na tri roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na roky nasledujúce po 

príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. Obec sleduje v priebehu roka vývoj 

hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva v ňom zmeny, najmä zvýšenie 

vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného 

rozpočtu ku koncu rozpočtového roka 



 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 675 010,80 860 570,97 551 745,00 551 745,00 551 745,00 

z toho :      

Bežné príjmy 590 765,44 827 432,81 551 745,00 551 745,00 551 745,00 

Kapitálové príjmy 0 15,00 0 0 0 

Finančné príjmy 84 245,36 33 123,36 0 0 0 
      

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 642 556,02 797 897,84 551 745,00 551 745,00 551 745,00 

z toho :      

Bežné výdavky 550 592,28 603 773,98 511 745,00 511 745,00 511 745,00 
Kapitálové výdavky   31 963,74 164 123,86 5 000 5 000 5 000 

Finančné výdavky  60 000,00   30 000,00 35 000 35 000 35 000 
      

                                                                                                                               
 
 

11.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
 

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti ovplyvňujúce účtovnú závierku. 

 

 

12. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 
 

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške 1 343,01 EUR bude 

vyrovnaná s účtami vlastného imania - zúčtovaním zo súvahového  účtu 431 – Výsledok 

hospodárenia  na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

   

 

 

V Brekove  27.05.2019 

Vypracoval: Ing. Radoslav Nemec - starosta obce 


