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1. Identifikačné údaje obce 
Názov:                               Obec Husák 



 

                                                                      

Sídlo:                                 Obecný úrad Husák, 072 51 Husák 25 

IČO:                                   00325201 

Štatutárny orgán obce:       starosta obce – Ing. Copák Michal 

Telefón:                              056 6593272 

Mail:                                   obec husak@lekosonline.sk 

Webová stránka:                 www.husak.sk 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
Starosta obce:                      Ing Michal Copák 

Zástupca starostu obce:       Michal Hutaj 

Hlavný kontrolór obce:       Ing. Kirilová Mária 

Obecný úrad:                        Jana Pavliščáková 

 

Obecné zastupiteľstvo:        Ján Ferenc 

                                             Iveta Hlaváčová 

                                             Michal Hutaj 

                                             Radoslava Hutajová 

                                             Vladislav Suranič 

 

Komisia pre šport a kultúru: 

 predseda komisie -              Radoslava Hutajová  

 členovia komisie -              Iveta Hlaváčová  

                                             Ing. Jana Riganová 

                                             Zuzana Sirková 

 

Komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností:  

predseda komisie -               Ján Ferenc 

členovia komisie -                Michal Hutaj 

                                             Iveta Hlaváčová 

                                             Radoslava Hutajová 

                                             Vladislav Suranič 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre riešenie 

konfliktov voči verejnému záujmu: 



 

                                                                      

predseda komisie -              Michal Hutaj 

členovia komisie -               Ján Ferenc 

                                             Radoslava Hutajová 

                                             Iveta Hlaváčová 

                                             Vladislav Suranič    

 

3. Vízie obce: 
Vízie obce: oprava obecnej cesty, multifunkčné detské ihrisko, vnútorné vybavenie Kultúrneho 

domu, rekonštrukcia obecného bytu 

 

4. 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.  

 

4.1. Geografické údaje 

Obec Husák sa nachádza v Košickom kraji v okrese Sobrance a katastrálne hraničí s obcami 

Koromľa, Krčava, Petrovce, Vyšné Nemecké a z východu časť tvorí hranica s Ukrajinou. 

Celková rozloha obce /katastra/: Husák 1395 ha.    

Nadmorská výška sa pohybuje v chotári od 150 až do 330 m.n.m.; v strede obce 220 m.n.m. 

 

4.2.Demografické údaje  

Počet obyvateľov:  159 obyvateľov  k 30.4.2015 

Národnostná štruktúra obyvateľov:  slovenská národnosť   

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: prevažuje rímsko-katolícke 

vierovyznanie a grécko-katolícke vierovyznanie. 

 

4.3.Symboly obce 

 

Vlajka obce : 

 

 

Erb obce: 



 

                                                                      

 

Pečať obce :  

vychádza z erbu obce s nápisom Obec Husák  

 

4.4.História obce  

Prvé údaje  o obci  sa zachovali z roku 1548 za panovníka kráľa Ferdinanda I. Toto územie 

vlastnili šľachtici Drugetovci, pochádzajúci z Francúzska. Ich dedičným panstvom bolo aj 

hradné panstvo Nevické, toho času Ukrajina, ktorého majetkovou  súčasťou  bola aj dedina 

Husák. Neznámy  muž Husák bol prvým šoltýsom vo vznikajúcej dedine, ktorá dostala názov 

s jeho prezývkou. Prvá písomná zmienka o obci Husák je z roku 1567. V rokoch  1939-44 bola 

obec pričlenená k Maďarsku. 

Obec Husák leží na Východoslovenskej nížine. Severnú  časť uzatvára pohorie Vihorlat, ktoré 

sa pri Ukrajinských hraniciach stáča na juh. Na jeho južnej strane 2 km od hraníc Ukrajiny 

jeveľká kotlina v ktorej sa nachádza obec Husák. Na severe susedí s obcou Koromľa na 

severovýchode s obcou Petrovce a na východe sú lesy, ktorými prechádza  hranica Ukrajiny. 

Cez dedinu vedie cesta a pri nej tečie malý potok, ktorý vyviera z lesa neďaleko obce Petrovce. 

Smeruje k obci Krčava cez údolie, ktoré v minulosti slúžilo ako  luky a pasienky. 

Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1926 a je zasvätený rodičom Panny Márie sv. 

Joachimovi a sv. Anne. 

 

5. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne 
kompetencie)  
 

5.1.Výchova a vzdelávanie  

V obci Husák nie je základná škola a ani materská škola. Deti navštevujú ZŠ s MŠ v Krčave 

a v Sobranciach. 

 

5.2.Zdravotníctvo 

V obci Husák nie je žiadne zariadenie poskytujúce zdravotnícku starostlivosť. 

 

5.3.Sociálne zabezpečenie 



 

                                                                      

    Pre starých odkázaných občanov obec nezabezpečuje opatrovateľskú službu prostredníctvom   

vlastných zamestnancov. 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2014. Obec v roku 2014 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 2015 bol zostavený ako prebytkový.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2014,uznesením č. 6/2014.. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 12.01.2015, uznesením č. 2/2015 

- druhá zmena schválená dňa 09.03.2015, uznesením č. 7/2015 

- tretia zmena  schválená dňa 11.12.2015, uznesením č. 24/2015 

 

 

6.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2014 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 64.331 76.404,64 76.598,08 119,06 

z toho :     

Bežné príjmy 64.331 45.479,50 45.252,17  

Kapitálové príjmy  30.925,14 30.925,14  

Finančné príjmy   420,77  

Výdavky celkom 53.871 76.201,61 76.201,61 141,45 

z toho :     

Bežné výdavky 43.871 45.276,47 44.855,70  

Kapitálové výdavky  30.925,14 30.925,14  

Finančné výdavky 10.000  420,77  

Rozpočet obce  10.461 203,03 396,47  

 

6.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015  

 
Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2015 
  

Bežné  príjmy spolu 45.252,17 

z toho : bežné príjmy obce  45.252,17 

Bežné výdavky spolu 44855,70 

z toho : bežné výdavky  obce  44.856,70 

Bežný rozpočet 396,47 

Kapitálové  príjmy spolu 30.925,14 



 

                                                                      

z toho : kapitálové  príjmy obce  30.925,14 

             kapitálové  príjmy RO  

Kapitálové  výdavky spolu 30.925,14 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  30.925,14 

             kapitálové  výdavky  RO  

Kapitálový rozpočet  0 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 396,47 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  

Príjmy z finančných operácií 420,77 

Výdavky z finančných operácií 420,77 

Rozdiel finančných operácií 0 
PRÍJMY SPOLU   76.598,08 

VÝDAVKY SPOLU 76201,61 

Hospodárenie obce  396,47 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 396,47 

 

 

  

Prebytok rozpočtu v sume 396,47 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu 396,47 EUR  

 

 

6.3.Rozpočet na roky 2016-2018      

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet  na 

rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Príjmy celkom 76.598,08 46.225 46.685 47.085 

z toho :     

Bežné príjmy 45.252,17 46.225 46.685 47.085 

Kapitálové príjmy 30.925,14    

Finančné príjmy 420,77    

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet  na 

rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Výdavky celkom 76.201,61 46.225 46.685 47.085 

z toho :     

Bežné výdavky 44.855,70 46.225 46.685 47.085 

Kapitálové 

výdavky 

30.925,14    

Finančné výdavky 420,77    

 



 

                                                                      

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
7.1.Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Majetok spolu 227.186,96 175.707,18 

Neobežný majetok spolu 226.105,20 174.153,31 

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 201.707,67 149.755,78 

Dlhodobý finančný majetok 24.397,53 24.397,53 

Obežný majetok spolu 1.081,76 1.553,87 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  685,59 1.133,10 

Finančné účty  396,17 420.77 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    

 

 

7.2.Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k  31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 227.186,96 175.707,18 

Vlastné imanie  150.518,64 93.060,43 

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  150.518,64 93.060,43 

Záväzky 24.392,84 23.095,24 

z toho :   

Rezervy  480 480 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky 4,23 7,56 

Krátkodobé záväzky 3.304,64 2.003,71 

Bankové úvery a výpomoci 20.603,97 20.603,97 

Časové rozlíšenie 52.275,48 59.551,51 



 

                                                                      

           7.3.Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2013 

Zostatok 

k 31.12 2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   685,59 1.133,1 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

 

7.4.Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2013 

Zostatok 

k 31.12 2014 

Záväzky do lehoty splatnosti   3.304,64 2.003,71 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

8. Hospodársky výsledok  za 2015 - vývoj nákladov a výnosov 
Názov Skutočnosť 

k 31.12. 205 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Náklady 48.088,10 64.997,85 

50 – Spotrebované nákupy 4.496,44 7.152,36 

51 – Služby 8.108,32 14.504,21 

52 – Osobné náklady 29.875,70 33.900,91 

53 – Dane a  poplatky  153,55 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 430,98 340,45 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie čas. rozlíšenia 

5.100,41 7.711,88 

56 – Finančné náklady 1.076,25 1.234,49 

Výnosy 76.412,63 80.360,92 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar  26,40 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 42.759,94 73.459,22 

64 – Ostatné výnosy 433,57 359,38 

66 – Finančné výnosy 563,76 291,82 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

32.655,36 6.224,1 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+27.324,53 +15.363,07 

 

 

Hospodársky výsledok kladný, v sume 27.324,53 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 



 

                                                                      

 

9. Ostatné  dôležité informácie  
9.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MV SR Recyklačný fond-bežné 9,00 

MV SR REGOB -bežné 53,13 

Enviromnt. 

fond 

Kapitálové výdavky-Rekonštrukcia a obnova 

kultúrneho domu v obci Husák 

30.925,14 

MV SR referendum-bežné 653,00 

MV SR Civilná oobrana 26,40 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Prijaté finančné prostriedky  z Environmentálneho fondu v sume 30.925,14,-€  boli 

použité na Rekonštrukciu a obnovu kultúrneho domu v obci Husák, obec doplatila 

z vlastných zdrojov v sume 2189,05 €. 

- Ostatné prijaté finančné prostriedky z MF SR boli použité v referende, ktoré sa konalo 

vo februári 2015, na evidenciu obyvateľov, na Civilnú obranu a recyklačný fond na 

úhradu časti faktúry za odvoz odpadu. 

 

9.2. Významné investičné akcie v roku 2015 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015: 

-  Rekonštrukcia a modernizácia budovy Kultúrneho domu. 

 

9.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia a oprava a vybavenie vnútorných priestorov Kultúrneho domu (kúrenie, 

pódium, podlaha a vybavenie kuchynky s priľahlými  priestormi). 

- Výstavba cesty smerom na obec Koromľa. 

 

9.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  


