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Charakteristika obce Bretka 
 

 Obec Bretka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce je 

územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. 

 

Obec Bretka je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených 

zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec 

Bretka hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s 

platnou právnou úpravou. 

 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

 

Identifikačné údaje: Obec Bretka 

Adresa:  Obecný úrad Bretka, č. 33, 980 46  Gemerská Panica 

e-mail:  obecbretka@centrum.sk 

Telefónne číslo: 047 552 29 56 

Fax:   047 552 29 56 

Web:   obec-bretka.eu 

IČO:   00 590 754 

DIČ:   2021132696 

Právna forma: obec  

 

 Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom 

č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších doplnkov a ústavou Slovenskej 

republiky.  

 

 

Geografické údaje 

 
Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí 

do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska. Je členom mikroregiónu 

Domica.  

Počet obyvateľov je 380 ľudí, prevažne maďarskej národnosti.  
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História obce Bretka 
 

Prvá písomná zmienka o obci Bretka sa datuje do roku 1286, kedy sa nazývala 

Beretka. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1291 je 

písomne doložený názov Berethke, z roku 1427 Berethke, z roku 1808 Beretka, z roku 

1927 Bretka. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Beretke. 

Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Gemersko - 

malohontskú župu; pred rokom 1960 pod okres Šafárikovo, kraj Banská Bystrica; po 

roku 1960 pod okres Rimavská Sobota kraj Stredoslovenský. 

Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Obec sa spomína od roku 1286, vznikla 

v 2. polovici 13. storočia vyčlenením z Čoltova. Vedľa Zemianskej Bretky zvanej aj 

Horná alebo Malá, vznikla Sedliacka Bretka, zvaná aj Dolná alebo Veľká. Za vojen 

koncom 17. storočia spustla, v roku 1720 tu žili len 2 želiari. Noví obyvatelia prišli 

z Hucína, Turčoka a Horehronia. V roku 1773 mala obec 16 urbárnikov a 6 želiarov, 

v roku 1828 mala obec 55 domov a 455 obyvateľov. Zaoberali sa 

poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a murárstvom. Po roku 1918 obyvatelia boli 

roľníci a poľnohospodárski robotníci. V roku 1938 – 1945 bola obec pripojená 

k Maďarsku. Štátne Majetky boli založené na bývalom veľkostatku v roku 1949. 

 

 

Súčasnosť  obce Bretka 

 
Obec Bretka leží, v severovýchodnom výbežku Rimavskej kotliny pri sútoku 

rieky Slaná a Muráň, cca 10 km od Tornale a 30 km od Rožňavy. Stred obce leží v 195 

m nad morom a chotár v rozpätí 184 - 311 m. Chotár sa rozprestiera na pahorkatine a 

poriečnej rovine, ktorá je ohraničená kaňonom. Zalesnená je len severná časť chotára. 

Prírodnému rámcu dominujú skalnaté bradlá (pri škôlke), prielom Muráňky a hôľne 

pahorkatiny. 

Z prírodných krás sa v bezprostrednej blízkosti obce nachádza  krajinný 

výtvor Prielom Muráňa. Prielom Muráňky je pre svoju krasu, geomerfologickú, 

biologickú a zoologickú hodnotu vyhlásený za chránené územie (od r. 1980).  Tiahne 

sa od obce Meliata až po obec Bretka v dĺžke 3,5 km. 

  Z hľadiska cestovného ruchu je atraktívna centrálna časť obce s kaplnkou sv. 

Andreja apoštola postavená v eklektickom historizujúcom slohu. Nachádza sa na 

skrasovatenom brale nad miestnou základnou školou.  

Medzi ďalšie pamiatky, ktoré si zaslúžia pozornosť záujemcov patrí baroková 

kúria z roku 1754. Ide o jednopodlažnú stavbu obdĺžnikového pôdorysu. Dispozícia 

je symetrická s ústrednou reprezentatívnou miestnosťou a bočnými miestnosťami, 

zaklenutými českými, kláštornými, pruskými a korýtkovými klenbami. 
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Základné orgány obce 
 

Základnými volenámi orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. 

Výkonným orgánom obce je obecný úrad. 

 

Starosta obce: 

Anna Giczeiová 

 

Starosta obce j predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, 

ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym 

orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch 

zamestnancov obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Obecné zastupitelstvo obce Bretka je zložený z 5 poslancov zvolenýchv priamych 

voľbách na štyri roky. Poslancami obecného zastupiteľstva obce Bretka sú: 

Susányiová Mária – zástupca starostu 

Kohút Štefan 

Pogány Vojtech 

Tóth Ondrej 

Váradiová Edita 

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2012 zišlo 5 krát a na zasadnutiach rokovalo 

o základných otázkach života obce. 

 

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným 

orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov 

obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických 

osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových 

organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach 

týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a 

právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach 

týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, 

kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány 

samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych 

orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 

 

 

Orgány obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Bretka si ako poradný orgán zriadilo komisie.  

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné 

poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. 
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Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z 

iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. 

 

Obecné zastupiteľstvo Bretka zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Bretka dňa 21. 12. 2010 tieto stále komisie: 

 

Komisia pre verejného záujmu 
~ Štefan Kohúth 

~ Vojtech Pogány 

~ Ondrej Tóth 

  

Komisia na prejednanie priestupku záškolástva 
~ Vojtech Pogány 

~ Mária Susányiová 

~ Ondrej Tóth 

 

 

Obecný úrad 

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. 

Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu. 

Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Zamestnanci obecného úradu: 

Klaudia Czíczerová – účtovníčka, administratívna pracovníčka. 

 

 

Financovanie obce 
 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet. Obec v roku 2012 

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 na rok 2012 bol zostavený ako 

vyrovnaný.  

 

Rozpočet obce bol schválený na 3. riadnom zasadnutí obecným zastupiteľstvom 

29.3.2012 uznesením č. 4/2012. Právoplatnosť nadobudol  01. 01. 2012.  

 

Úprava rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením: 

opatrenie č. 1 schválené uzensením OZ č. 3-28/9/2012 zo dňa 28. 9. 2012, 

opatrenie č. 2 schválené uznesením OZ č. 3-28/12/2012 zo dňa 28. 12. 2012. 
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Schválený rozpočet: 

 Schválený príjem Schváelný výdaj Rozdiel 

Celkové 168 779 142 241 + 26 538 

1. Bežné 145 774 135 661 + 10 113 

2. Kapitálové:  400 - 400 

3. Finančné operácie 23 005 6 180 + 16 825 

 

Upravený rozpočet: 

 Upravený príjem Upravený výdaj Rozdiel 

Celkové 163 869 149 574 + 14 295 

1. Bežné 140 864 140 624 + 240 

2. Kapitálové:  2 770 - 2 770 

3. Finančné operácie 23 005 6 180 + 16 825 

 

Skutočnosť: 

 Príjmy: Výdavky: Rozdiel: 

Celkové: 163 617 149 244 + 14 373 

1. Bežné: 140 612 140 315 + 297 

2. Kapitálové:  2 749 - 2 749 

Prebytok/schodok rozp. hospodárenia - 2 452 

3. Finančné operácie 23 005 6 180 + 16 825 

 

1. Rozpočet obce Bretka tvorí prílohu č. 1 k výročnej správe 

2. Výkaz o príjmoch a výdavkoch tvorí prílohu č. 2 k výročnej správe 

3. Záverečný účet obce Bretka tvorí prílohu č. 3 k výročnej správe 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výročná správa obce Bretka za rok 2012 

Strana 8 z 9 

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012 
 

  Aktíva 

Aktíva spolu: 527 816,76 

Dlhodobý hmotný majetok: 437 263,84 

Dlhodobý finančný majetok: 73 159,40 

Zásoby 
13,49 

 - pohonné hmoty 

Pohľadávky: 

2 319,70 

 Krátkodobé pohľadávky 

z nedaňových príjmov: 

2008 324,66 

2009 318,66 

2010 153,30 

2011 103,90 

2012 1 260,47 

Krátkodobý pohľadávky 

z daňových príjmov: 

2010 20,28 

2011 4,29 

2012 134,20 

Finančný majetok 14 373,70 

Časové rozlíšenie 
686,57 

 Náklady budúcích obdobý 

      

   Pasíva                      

Vlastné imanie a záväzky spolu: 527 816,76 

Vlastné imanie 

178 000,57  Nevysp. výsledok hospodárenia 165 260,64 

Výsledok hodpodárenia 12 739,93 

Záväzky 

45 394,57 

 Krátkodobé rezervy 7 327,12 

Zúčt. medzi subj. verejnej správy 8 516,51 

Krátkodobé záväzky voči zamestn. 2 607,05 

Záväzky s org. soc. poisť a ZP 1 596,02 

Priame dane 334,81 

Dodávatelia (do lehoty splatnosti) 796,48 

Ostatné dane 124,15 

Dlhodobé záväzky (sociálny fond) 2 414,82 

Bankové úvery - dlhodobé 21 677,61 

Časové rozlíšenie a výnosy budúcich období 304 421,62 

                         

4. Súvaha obce Bretka tvorí prílohu č. 4 k výročnej správe  

5. Výkaz ziskov a strát tvorí prílohu č. 5 k výročnej správe 

6. Poznámky k účtovnej závierke tvoria prílohu č. 6 k výročnej správe 
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Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012. 

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po ukončení účtovného obdobia a bolo 

ich potrebné uviesť v tejto výročnej správe boli uvedené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bretke, dňa .............................. 

Vypracovala: 

 

 

 

 Anna Giczeiová 

 Starostka obce Brekta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


