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1. Úvodné slovo starostu obce  

 Individuálna výročná správa obce Hrušov za rok 2019, ktorú predkladám,  je dokument, 

ktorý nielen prostredníctvom tabuliek a čísel hodnotí, ako obec hospodárila v uplynulom 

roku, ale poskytuje aj základné informácie o majetku a finančnej situácii, podáva analýzu 

príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov, prehľad o  transferoch a dotáciách a iné dôležité 

informácie o obci. Poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky. 

V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, 

Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi a pri 

zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií, vyplývajúcich z preneseného 

výkonu štátnej správy. Treba uviesť, že počet kompetencií kladených na samosprávne 

orgány neustále rastie, no ich finančné krytie značne zaostáva. Napriek rôznym úskaliam 

môžem skonštatovať, že sme pre obec a jej obyvateľov vykonali veľa užitočnej práce, čo 

v konečnom dôsledku môžu občania sami vidieť a porovnať s inými obcami nielen v našom 

regióne, ale aj okrese či v celom Košickom kraji.  

Vyslovujem týmto poďakovanie orgánom obce a členom obecného zastupiteľstva, ktoré svojou 

činnosťou naplnili svoje poslanie, ktoré im zverujú kompetencie podľa ustanovení príslušných 

právnych noriem. Touto cestou sa chcem poďakovať aj všetkým  občanom, ktorí svojou 

aktívnou činnosťou udržujú kultúrne a historické dedičstvo predkov a prispievajú k rozvoju 

obce a kvality života jej občanov      

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: OBEC HRUŠOV 

Sídlo: 049 43 Hrušov č.5 

IČO: 00328308 

Štatutárny orgán obce: Gabriel PARTI, starosta obce 

Telefón:  +421587961020, +421905935621 

E-mail: obexhrui@mail.t-com.sk 

Webová stránka: www.obechrusov.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Gabriel PARTI 

Zástupca starostu obce: Gabriel PÁLL 
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Hlavný kontrolór obce: Ing. Iveta RÓOBOVÁ 

Obecné zastupiteľstvo: Gabriel PÁLL 

                                       Attila PARTI 

                                       Irena POGÁNYOVÁ 

                                       Mgr. Tünde BUČEKOVÁ 

                                       Csaba ŠEBŐ  

Zamestnanci obecného úradu: Ing. Katarína ZSEBIKOVÁ 

                                                 Judita PARTIOVÁ 

Pálenica a autodoprava: Atila POGÁNY 

Materská škola: Agnesa ICSOVÁ 

                           Eva KOVÁCSOVÁ 

 

 

 

. 
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4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj obce a jej obyvateľov, zabezpečovanie kvalitných služieb 

                         pre obyvateľov obce ako aj návštevníkov. 

Vízie obce: Zvýšenie kvality života občanov obce, vybudovanie kanalizácie, oprava miestnych  

                    komunikácií, výstavba nových bytov. 

Ciele obce: Vytvoriť priaznivé podmienky pre život všetkých obyvateľov obce. 

 

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.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce: 48°34´53.37“ N 

                                          20°38´10.58“ E 

Susedné mestá a obce: krajské mesto: Košice 

                                     okresné mesto: Rožňava 

susedné obce: Silická Jablonica, Jablonov n/T., Lipovník 

Celková rozloha obce: 16,79 km² 

Nadmorská výška: 241 m – stred obce. 

 

5.2. Demografické údaje: 

Hustota  a počet obyvateľov: 345 obyvateľov s trvalým pobytom 

Národnostná štruktúra: 85% maďarská národnosť, 15% slovenská národnosť 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: 62 % reformovaná kresť. Cirkev 

                                                                                        25 % rímskokatolícka cirkev 

                                                                                         7 % Jehovoví svedkovia 

                                                                                         6 % bez vyznania. 

 

Vývoj počtu obyvateľov: za posledných päť rokov je demografický vývoj ustálený. 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 28,56 

Nezamestnanosť v okrese : 12,35 

Vývoj nezamestnanosti :  

Vývoj nezamestnanosti za posledný rok mal mierne klesajúci charakter 
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5.4. Symboly obce 

Erb obce : 

 

Vlajka  a pečať obce : 

 

5.5  História obce  

História obce je veľmi bohatá. Prvá písomná zmienka o nej je zo začiatku trinásteho storočia. V  

osemnástom storočí už mala svoju pečať  a  erb,  ktoré sa  po schválení  v heraldickej komisii 

SR používajú aj v súčasnosti. Mnohí obyvatelia sú potomkami husitov - svedčia o tom aj 

niektoré priezviská. Obyvatelia sú na 88 % maďarskej národnosti a asi 12 % je tu obyvateľov  

slovenskej národnosti.  Pomerne významnú časť obyvateľov tvorí rómske etnikum. 

Obec  Hrušov leží  pod Soroškou,  na rozhraní  Silickej planiny a Dolného  vrchu. Prvé  

písomné zmienky  o nej  sú z  roku 1243. Tu vyviera Vápenný potok, ktorý ústi do 

Turnianskeho potoka. 

Obec Hrušov patrí do regiónu Horného Gemera. Rozloha katastra je 1678,93 ha, z toho 

zastavaných je celkom 44,22 ha. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí od 212 do 577m. 

Má 345 obyvateľov, z toho je   ekonomicky  aktívnych   približne  140.  Miernu  prevahu  v 

obyvateľstve majú  ženy. V obci  je vybudovaný verejný vodovod a je plynofikovaná. V 

dohľadnom čase bude dobudovaná aj kanalizácia obce. Zatiaľ  je   rozpracovaná  čistička   

odpadových  vôd a kanalizačná sieť. 

Kataster obce leží v Národnom parku Slovenský kras. Pri obci sa nachádza Hrušovská lesostep 

s bohatou flórou a faunou, Hrušovská jaskyňa s jedinečnou kvapľovou výzdobou, najkrajšou v 

Európe, ktorá však nie je sprístupnená verejnosti, ako aj Hrušovské rybníky, kde sa dajú loviť 

ryby. Kataster obce tvoria vinice, pasienky, lesy a sady. Je tu vynikajúci poľovný a rybársky 

revír. 

V obci  je  vybudovaný  kultúrny  dom,  dom  smútku, pamätník padlým v prvej a druhej 

svetovej vojne a javisko v prírode pre vystúpenia umelcov a voľnočasové aktivity. 

V lete  sa   tu  dá  vykonávať   rekreačná  turistika  po troch vyznačených  turistických trasách.  

Keďže obec  leží v kopcovitom teréne, v zime sú tu dobré možnosti na zimné športy. Pretože  

je  to  známa   vinárska  oblasť,  k  špecialitám patrí predovšetkým  vynikajúce hrušovské víno, 

no kto raz ochutnal tunajšiu plnenú kapustu, nikdy na ňu nezabudne. Obec prevádzkuje 

liehovar na pestovateľské pálenie ovocia, lebo je tu veľmi výrazná ovocinárska tradícia. 

Hrušovské ovocie ale hlavne slivky podávali aj na cisárskom dvore vo Viedni. V obci sa 
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nezachovali žiadne ľudové zvyky ani kroj. Hoci  sa v  obci pomaly  rozvíja aj  podnikateľská 

činnosť, staré remeslá sa nerozvíjajú, ani sa nezachovali. 

V obci je radová zástavba. Cez dedinu preteká regulovaný potok. Všetci občania sa o svoje 

okolie starajú a zveľaďujú ho. Kultúrny   dom  slúži   okrem  iného   aj  na   šírenie kultúry. 

Usporadúvajú sa  tam divadelné predstavenia, recitačné súťaže a rôzne kultúrne podujatia 

hlavne pre deti. 

Tradíciou sa stáva Festival pálenky a sliviek. 

Obec má zvolenú samosprávu, na čele ktorej je starosta obce. Vedenie obce tvorí aj päť 

poslancov obecného zastupiteľstva, ale o dôležitých otázkach obce rozhodujú všetci občania na 

zhromaždeniach občanov. 

Do života obce sa zapájajú aj členovia spoločenských organizácií. 

 

5.5. Pamiatky  

Z historických a kultúrnych pamiatok môžeme spomenúť Kaplnku sv. Anny,  nachádzajúcu  sa  

v  lese  nad  dedinou, rímskokatolícky a reformovaný kostol ako aj hrob projektanta a staviteľa 

cesty cez Sorošku Raisa Kristiána. 

5.6. Významné osobnosti obce 

Raisz Keresztely – polyhistor, zememerač 

Prof., Ing. Albín Zsebik, CSc. 

 

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

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Hrušov. 

- Základná škola s materskou školou Jablonov nad Turňou 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na  predprimárne vzdelávanie a vyššiu zaškolenosť detí. 

  

 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Nemocnica s poliklinikou v Rožňave. 

- Lekár súkromný  – všeobecný lekár, zubár  a gynekológ v Zdravotnom stredisku 

v Jablonove nad Turňou 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nákazlivých 

chorôb.   
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6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje  obec Hrušov vlastnými silami – opatrovateľskou 

službou u občanov. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na poskytovanie opatrovateľskej služby ako doteraz a zriadenie denného 

stacionára pre osamelých občanov. 

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na spoločné aktivity pre všetkých občanov. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- DIE FAMILY – Valéria Dieová  - potraviny a pohostinstvo 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- AGRÁR, s.r.o., Jablonov nad Turňou - poľnohospodárstvo 

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

bude orientovať na poľnohospodárstvo a turistický ruch – ubytovacie a stravovacie služby. 

 

 

 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako  vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.10.2018 uznesením č.19/2018. 

Rozpočet bol zmenený raz: 

- prvá zmena   schválená dňa 25.11.2019 uznesením č. 26/2019 

 

 

 

Formátované: Farba písma: Automaticky



                                                                     10 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

 

 Schválený 

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie 

príjmov/ čerpanie 

výdavkov 

Príjmy celkom 232 130,00 226 586,38 239 086,90 

z toho :    

Bežné príjmy 162 130,00 196 560,00 206 060,52 

Kapitálové príjmy 70 000,00 9 000,00 12 000,00 

Finančné príjmy 0,00 21 026,38 21 026,38 

    

Výdavky celkom 232 130,00 226 586,38 191 464,03 

z toho :    

Bežné výdavky 162 130 ,00 196 560,00 170 437,65 

Kapitálové výdavky 70 000,00 30 026,38 21 026,38 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 

    

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 0,00 47 622,87 

 

 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 206 060,52 

z toho : bežné príjmy obce  206 060,52 

Bežné výdavky spolu 170 437,65 

z toho : bežné výdavky  obce  170 437,65 

 
 

Bežný rozpočet 35 622,87 

Kapitálové  príjmy spolu 12 000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  12 000,00 

               

Kapitálové  výdavky spolu 21 026,38 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  21 026,38 

  
Kapitálový rozpočet  - 9 026,38 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 26 596,49 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  29 978,83 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 369,29  

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  21 026,38 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 21 026,38 

Formátované: Farba písma: Automaticky
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PRÍJMY SPOLU   239 086,90 

VÝDAVKY SPOLU 191 464,03 

Hospodárenie obce  47 622,87 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 29 978,83 

Upravené hospodárenie obce 17 644,04 

  

 

7.1. Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 206 060,52 235 720,00 162 300, 00 162 300,00 

z toho :     

Bežné príjmy 170 437,65 195 720,00 162 300,00 162 300,00 

Kapitálové príjmy 12 000,00 40 000,00   

Finančné príjmy 21 026,38 0,00   
     
     

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 191 464,03 235 720,00 156 900,00 156 900,00 

z toho :     

Bežné výdavky 170 437,65 195 720,00 156 900,00 156 900,00 
Kapitálové výdavky 21 026,38 40 000,00   

Finančné výdavky 0,00 0,0   
     

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 1 642 412,01 1 676 559,06 

Neobežný majetok spolu 1 568 035,25 1 571 363,07 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 494 884,49 1 498 212,31 

Dlhodobý finančný majetok 73150,76 73 150,76 

Obežný majetok spolu 74 376,76 105 195,99 

z toho :   

Zásoby 1178,38 1 178,38 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 300,00 300,00 

Formátované: Farba písma: Automaticky
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Krátkodobé pohľadávky  7 082,86 9 016,27 

Finančné účty  65 815,52 94 701,34 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  0,00 0,00 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 642 412,01 1 676,559,06 

Vlastné imanie  446 911,87 463 458,19 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  446 911,87 463 458,19 

Záväzky 19 290,55 31 933,72 

z toho :   

Rezervy  0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 2 162,57 3 313,05 

Krátkodobé záväzky 17 127,98 28 620,67 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 1 176 209,59 1 181  167,15 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   7 082,86 9 016,27 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   19 290,55 31 933,72 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 
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9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 51 738,02 26 117,89 

51 – Služby 15 309,45 16 123,21 

52 – Osobné náklady 108 835,02 121 807,28 

53 – Dane a  poplatky 1 565,26  221,88 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
1 502,34 621,67 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

16 421,75 17 698,56 

56 – Finančné náklady 1 701,36 3 021,67 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
0,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 5,34 403,09 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 25 492,93 24 206,61 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
136 947,30  148 704,49 

64 – Ostatné výnosy 17 270,00 0,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 2 095,63 25,26 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

46 103,10 29625,21 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

30 800,10 16 546,32 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  
Úrad vlády SR Oprava miestnych komunikácií 3 000,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Prenesený výkon štátnej správy 676,85 

Ministerstvo 

školstva SR 

Predprimárne vzdelávanie 1754,00 

Úrad práce, soc. 

vecí a rodiny 

Dotácia na stravu MŠ 1356,00 

Úrad vlády SR Oprava MK v DORO 9 000,00 

Nadácia Gábora 

Bethléna, MR 

Oprava kuchyne Materskej školy 9 965,78 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.  

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

-  Výstavba kanalizačných odbočiek na vetvách A2 a C 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Oprava koryta Vápenného potoka 

- Oprava miestnych komunikácií 

- Výstavba cyklotrasy Jablonov nad Turňou – Hrušov –kaplnka sv.Anny 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

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

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

 

Vypracovala: Ing. Katarína Zsebiková                                         Schválil: Gabriel PARTI 

 

V Hrušove dňa 22.05.2020 

Prílohy: 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 


