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1. ÚVOD 
 

1.1 Základné údaje 
 

Názov:    Obec Hrušov 

Právna forma:   právnická   osoba   zriadená   Zákonom   č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 

Sídlo:     Hrušov č.5, 049 43  

Dátum vzniku:   01.07.1973 

IČO:     00328308 

DIČ:     2020501428 

Počet obyvateľov k 31.12.2013 : 345 

 

Hlavná činnosť: územná samospráva 
- starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby obyvateľov obce 

- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území obce 

- zabezpečovanie výstavby a údržby miestnych komunikácií 

- zabezpečovanie verejnoprospešných služieb – nakladanie s komunálnym odpadom, 

udržiavanie čistoty v obci a pod. 

- ochrana životného prostredia na území obce 

- zriaďovanie, zakladanie, zrušovanie a kontrola podľa osobitných predpisov svojich 

rozpočtových a príspevkových organizácií, iných právnických osôb a zariadení 

- zabezpečovanie verejného poriadku na území obce 

- plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci 

- vykonávanie osvedčovania listín a podpisov na listinách 

- vedenie obecnej kroniky 

- plnenie  iných úloh stanovených osobitnými právnymi normami. 

 

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. 

 

Demografické údaje: 

Hustota  a počet obyvateľov: 345 obyvateľov s trvalým pobytom 

 Národnostná štruktúra: 88% maďarská národnosť, 12% 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. 

 

Ekonomické údaje:  

Nezamestnanosť v obci. 43 %   

Nezamestnanosť v okrese: 29 %  

Vývoj nezamestnanosti: mierny nárast nezamestnanosti, nevytvárajú sa nové pracovné miesta. 
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1.2 Orgány obce 
 

Obecné zastupiteľstvo: zastupiteľský zbor zložený z  5 poslancov, ktorý 

rozhoduje o základných otázkach života obce v zmysle § 

11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov 

Poslanci obecného zastupiteľstva: Ferdinand Die, Ján Misko, Mgr. Nora Pogányová – do 

2.9.2013, Karol Tamás, Milan Zatroch , Zoltán Páll 

 

Starosta obce:   Gabriel Parti 

je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym 

orgánom obce 

 

Hlavný kontrolór: Ing. Zuzana Končeková, od 09.03.2013 – Ing. Iveta 

Róobová.  

kontrolná   činnosť   v    zmysle   zákona   č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení  zmien a doplnkov 

 

Obecný úrad: výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce, 

ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne veci. 

V roku 2012 mala obec priemerne 6 zamestnancov. 

 

 

1.3 Organizácie obce 
 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie zabezpečovala Základná škola s materskou školou 

v Jablonove nad Turňou a činnosť Materskej školy z dôvodu nezáujmu rodičov detí bola 

pozastavená. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelania sa začne znova 

orientovať na predškolskú výchovu. 

 

 

1.4 Dôvod zostavenia výročnej správy 

 
 Povinnosť vyhotoviť výročnú správu je pre obec stanovená zákonom č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení zmien a doplnkov. Výročná správa bola vyhotovená v súlade s § 20 

tohto zákona. 

 

 

2. INFORMÁCIA O VÝVOJI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 

2.1 Rozpočet obce 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013. 

Obec na rok 2013 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 2013 bol schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 28.1.2013 uznesením č.OZ-02/2013 ako vyrovnaný vo výške 227710,00   

€. Zmeny rozpočtu v roku 2013 boli  schválené dvakrát. 
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013, ktorý bol nasledovný : 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2013  v eurách 

 

 

Druh príjmov 

 

Schválený 

rozpočet 

na rok 2013 

Upravený 

rozpočet 

na rok 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Príjmy celkom 264998,75 260501,75 207252,59 

z toho:    

Bežné príjmy 77710,00 73213,00 72214,26 

Kapitálové príjmy 177192,38 177192,38 124941,96 

Finančné príjmy 10096,37 10096,37 10096,37 

    

Výdavky celkom 227710,00 223213,00 194401,64 

z toho:    

Bežné výdavky 77710,00 73213,00 70859,63 

Kapitálové výdavky 150000,00 150000,00 104542,01 

Finančné výdavky 0 0 12040,00 

Úver 0 0 6960,00 

Rozdiel príjem - výdaj 37288,75 37288,75 12850,95 

 

 

 

Prehľad o plnení programového rozpočtu za rok 2013 
 

Program Názov Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Pln % 

1 Manažment, kontrola, administratíva 60199 54375 54144 231 99,58 

2 Poplatky a úver 2150 3500 12378 -8878 282,76 

3 Civilná a požiarna ochrana 0 0 0 0 0 

4 Odpadové hospodárstvo 5000 3500 3203 297 91,52 

5 Vodovod, kanalizácia 0 0 0 0 0 

6 MK a verejné priestranstvo 1500 2977 2923 54 98,19 

7 Kultúra a šport 300 300 200 100 66,67 

8 Sociálne služby 8500 8500 9991 1491 117,54 

9 Vzdelávanie 61 61 61 0 100 

10 Výstavba 150000 150000 104542 45458 69,69 

Výdavky spolu za všetky programy 227710 223213 187442 35771 83,97 

 

Finančné hospodárenie obce sa v roku 2012 riadilo zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

a rozpočtom Obce Hrušov na rok 2012 . 

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu obce skončilo prebytkom 12850,95 €. 

Finančné operácie tvorili na strane príjmu čerpanie finančných prostriedkov z minulých rokov 

a taktiež príjem návratnej finančnej výpomoci vo výške 6960,00 eur.   
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2.2 Rozvoj obce v roku 2013  
 

Zámery obce v oblasti investícii: 

 dokončenie Kanalizácie a ČOV Hrušov 

 drobné stavby občianskej vybavenosti /úprava okolia pálenice/, 

 vybudovanie Komunitného a turisticko informačného centra 
 rekonštrukcia miestnych komunikácií 

 

2.3 Finančné ukazovatele 

 
 Nižšie uvedené súvahové údaje sú výsledkom hospodárenia vykázaným v systéme 

akruálneho účtovníctva Obce Hrušov za rok 2013.  

 
Hospodársky výsledok obce  

 
Hospodárskym výsledkom Obce Hrušov za rok 2013 bol zisk v sume 70884,16 EUR.  

 

Účtové skupiny trieda 6 – Výnosy vo výške:    205585,05 EUR 

Účtové skupiny trieda 5 – Náklady vo výške:      91693,90 EUR 

Výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške    113891,15 EUR 

Daň z príjmov- z úrokov                 0,00  EUR 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške     113891,15 EUR  

 
 Kladný výsledok hospodárenia obce za rok 2013 bude v roku 2014 zúčtovaný na   účet 

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  

 

Bilancia aktív a pasív 

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2013  predstavujú sumu  

1411623,26 EUR. 

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky podľa účtovnej uzávierky k 31.12.2012, predstavujú  

sumu 1411623,26 EUR. 

Kompletná súvaha k 31.12.2013 je priložená ako príloha č.1. 
 

Pohľadávky a záväzky 
 

 Pohľadávky k 31.12.2013 (brutto – bez opravných položiek)  predstavujú sumu 

17048,04 EUR.  

 
(údaje v EUR) 

 Názov Stav k 31.12.2013  

1. Z daňových príjmov (319) 12481,58 

 - daň z nehnuteľností 

 

12481,58 

2. Z nedaňových príjmov (318) 687,32 

 - ostatné pohľadávky 687,32 

3. Iné (378) 0,00 

4. - dobropisy, mylná platby 0,00 
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 POHĽADÁVKY CELKOM 17048,04 

 

  Záväzky k 31.12.2013  predstavujú sumu 35187,60 EUR.  
 

(údaje v EUR) 

 Názov Stav 

k 31.12.2013  

1. Rezervy 3912,21 

 - ostatné krátkodobé rezervy (323) – na nevyčerpané 

dovolenky za rok 2012  

 

3912,21 

2. Krátkodobé záväzky 23276,73 

 - voči dodávateľom – neuhradené faktúry (321) 

- voči zamestnancom (331) –platy, odmeny za  

   12/2013  

- voči inštitúciám zdravotného a sociálneho 

  poistenia (336) – poistné za 12/2013 

- iné záväzky (379) – zrážky z platov za 12/2013 

- ostatné priame dane (342) – daň z príjmu FO 

- ostatné záväzky voči zamestnancom (333)  

11781,84 

1843,12 

1402,12 

6129,43 

467,54 

17,06 

1635,62 

3.  Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 0,00 
 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357) 

Ostané zúčtovanie verejnej správy – stavebný úrad 

 

4. Dlhodobé záväzky 7998,66 

 - ostatné dlhodobé záväzky (461) – úver zo SLSP 

 
6960,00 

 ZÁVAZKY CELKOM 35187,60 

 

Fondové hospodárenie 

 
 Obec tvorí vlastné mimorozpočtové peňažné fondy.  
 

(údaje v EUR) 

Názov fondu Počiatočný stav 

k 01.01.2013 

Tvorba Čerpanie Konečný stav 

k 31.12.2012 

Sociálny fond 745,28 335,88 42,50 1038,66 

Rezervný fond 0,00 0 0,00 0 

     

 

Tvorba a použitie sociálneho fondu v roku 2013 bolo v súlade so zákonom č. 

152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a platnej Kolektívnej zmluvy. 

Sociálny fond bol použitý na stravovanie zamestnancov a na vecný dar na Vianoce. 

 

Zdrojmi tvorby peňažných fondov v roku 2013 boli aj zostatky peňažných fondov 

z predchádzajúcich rozpočtových rokov. 
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Majetkový podiel obce v obchodných spoločnostiach 
 
(údaje v EUR) 

Spoločnosť IČO Počet akcií Menovitá 

hodnota 1 akcie 

v EUR  

Celková 

hodnota akcií 

v EUR 

Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s. 

Košice 

36570460 2204 33,19 73150,76 

 

 Obec Hrušov nadobudla akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Košice v roku 2004 zmluvou o bezodplatnom prevode akcií. Akcie majú podobu 

zaknihovaného cenného papiera v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Akcie sú 

evidovanie na účte majiteľa cenných papierov.   

 

3. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 
 
a) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na 

výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.               

b) V roku 2014 Obec Hrušov plánuje hospodáriť na základe vyrovnaného rozpočtu.            

c)  Obec Hrušov nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

d)  Obec nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. 

e) Návrh na vysporiadanie prebytku  rozpočtového hospodárenia Obce Hrušov je riešený 

v Záverečnom účte Obce  Hrušov za rok 2013 . 

 

 
V Hrušove dňa 06.06.2014 

 
Vyhotovil: Ing. Katarína Zsebiková  

 

 

                     

 

 

 

Gabriel PARTI   

                              starosta obce 

 


