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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:       Iveta Hlaváčová 

Hlavný kontrolór obce:       Ing. Mária Kirilová 

Obecný úrad:                       Ing. Jana Pavliščáková 

Obecné zastupiteľstvo:        Ján Ferenc 

                                             Iveta Hlaváčová 

                                             Michal Hutaj 

                                             Ing. Jana Abrahámová 

                                             Zuzana Jakubová 

Komisia pre šport a kultúru: 

 predseda komisie -              Iveta Hlaváčová 

 členovia komisie -              Ing. Jana Abrahámová 

                                             Radoslava Hutajová 

                                             Zuzana Jakubová 

Komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností:  

predseda komisie -               Ján Ferenc 

členovia komisie -               Zuzana Jakubová 

                                             Iveta Hlaváčová 

                                             Ing. Jana Abrahámová 

                                              

http://www.husak.sk/
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Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre riešenie 

konfliktov voči verejnému záujmu: 

predseda komisie -              Michal Hutaj 

členovia komisie -               Ján Ferenc 

                                             Ing. Jana Abrahámová 

                                             Iveta Hlaváčová 

                                             Zuzana Jakubová 

3. Vízie obce: 

Vízie obce:  - multifunkčné detské ihrisko,  

                      - cesta do Koromle,  

                      -  chodník na cintoríne 

 

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:  164 obyvateľov  k 31.12.2020 

Národnostná štruktúra obyvateľov:  slovenská národnosť   

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: prevažuje rímsko-katolícke 

vierovyznanie a grécko-katolícke vierovyznanie. 
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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. V roku 2018 si obce pripomenula 450 rokov od prvej písomnej 

zmienky o obci. 
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5. Plnenie funkcií  obce  

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. Občania 

využívajú zdravotnícke služby v okresnom meste Sobrance, kde je aj Regionálna nemocnica, 

Poliklinika a odborné ambulancie.. V meste Sobrance je možnosť využiť aj služby piatich 

lekárni a predajne zdravotníckych potrieb. 

 

5.3.Sociálne zabezpečenie 

 

  Pre starých odkázaných občanov obec nezabezpečuje opatrovateľskú službu prostredníctvom   

vlastných zamestnancov, ale majú možnosť využiť služby Liečebne pre dlhodobo chorých 

v Sobranciach. 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019,uznesením č. 26/2019                        

Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami boli schválené obecným zastupiteľstvom  

Dňa 27.11.2020  uznesením č. 17/2020 
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    6.1Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% 

čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 113174,00 220808,74 207771,93 94,09 

z toho :     

Bežné príjmy 113174,00 157842,93 157842,93  

Kapitálové príjmy  54539,37 49929,00  

Finančné príjmy  8426,44   

     

Výdavky celkom 113174,00 189422,41 189422,41 100 

z toho :     

Bežné výdavky 92674,00 102459,96 102459,96  

Kapitálové výdavky 14500,00 18929,48 18929,48  

Finančné výdavky 6000,00 68032,97 68032,97  

     

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 31386,33 18349,52  

 

6.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 157842,93 

Bežné výdavky spolu 102459,96 

Bežný rozpočet 55382,97 

Kapitálové  príjmy spolu 49929,00 

Kapitálové  výdavky spolu 18929,48 

Kapitálový rozpočet  30999,52 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 86382,49 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 86382,49 
Príjmové finančné operácie  
 

0,00 

Výdavkové finančné operácie  

 

68032,97 

 

Rozdiel finančných operácií -68032,97 
PRÍJMY SPOLU   207771,93 

VÝDAVKY SPOLU 189422,41 

Hospodárenie obce  18349,52 

Vylúčenie z prebytku 1392,77 

Upravené hospodárenie obce 16956,75 

Prebytok rozpočtu v sume 16956,75 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 16956,75  EUR  
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6.3 Rozpočet na roky 2021 – 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 207771,93 104100,00 107100,00 105100,00 

z toho :     

Bežné príjmy 157842,93 104100,00 107100,00 105100,00 

Kapitálové príjmy 49929,00    

Finančné príjmy 0,00    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 189422,41 104100,00 107100,00 105100,00 

z toho :     

Bežné výdavky 102459,96 84100,00 95056,00 82050,00 
Kapitálové výdavky 18929,48 20000,00 12044,00 23050,00 

Finančné výdavky 68032,97    

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

7.1 Majetok  

8 Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 532918,16 532 673,68 

Neobežný majetok spolu 519204,51 499 708,32 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 494806,98 475 310,79 
Dlhodobý finančný majetok 24397,53 24 397,53 

Obežný majetok spolu 13713,65 32 965,36 
z toho :   
Krátkodobé pohľadávky  585,19 1 487,38 
Finančné účty  13128,46 31 77,98 

 

7.2 Zdroje krytia  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 532918,16 532 673,68 

Vlastné imanie  288291,74 325 320,03 
z toho :   
Výsledok hospodárenia  288291,74 325 320,03 

Záväzky 76265,20 7 156,47 
z toho :   
Rezervy  480,00 480,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 4000,00 1 048,00 
Dlhodobé záväzky 165,16 344,77 
Krátkodobé záväzky 3587,07 5 283,70 
Bankové úvery a výpomoci 68032,97 0,00 

Časové rozlíšenie 168361,22 200 197,18 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Splatením úverov z vlastných finančných zdrojov a z dotácie PPA, boli ponížené záväzky obce 

o sumu 68032,97 EUR. 

 

7.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   585,19 999,38 

Pohľadávky po lehote splatnosti    430,00 

 

Obec eviduje pohľadávku vo výške 430,0 EUR od PO PD Agro Porúbka. 

 

7.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   3 587,07 5 283,70 

 

Obec neeviduje záväzky po lehote splatnosti. Krátkodobé záväzky, ktoré obec má, sú 

nezaplatené faktúry za december 2020, ktoré došli v januári 2021 a mzdy a odovody za 

december 2020. 

 

8 Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov 

 

Opis /číslo účtu a názov/  Suma 

k 31.12.2019 

Suma 

k 31.12.2020 

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  0,00 0,00 

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00 0,00 

c)  aktivácia 0,00 0,00 

d)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 117053,02 153987,22 

632 - Daňové výnosy samosprávy z toho: 

- podielové dane 

- daň z nehnuteľností, daň za psa 

60572,23 

38135,05 

22356,68 

56911,26 

36201,74 

20709,52 

633 - Výnosy z poplatkov z toho: 

- poplatok za uloženie odpadu 

- správne poplatky  

- TKO 

56456,29 

55352,29 

289,00 

815,00 

97075,96 

94228,01 

2952,95 

795,00 

e)  finančné výnosy 5110,79 694,07 

668 - Ostatné finančné výnosy z toho: 5110,79 694,07 

f) mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

678- ostatné mimoriadne výnosy: 0,00 0,00 

g)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

35141,14 23596,28 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR z toho: 

- bežný transfer na  

27242,82 5503,24 
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694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR z toho: 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

7898,32 18093,04 

h)  ostatné výnosy 315,12 610,30 

648 - Ostatné výnosy z toho: 315,12 610,30 

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia 73,59 0,00 

658 - Zúčtovanie ost. opravných položiek z prevádzkovej činnosti 73,59 0,00 

 

Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 178.887,87, čo predstavuje 

nárast výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 

157.693,66 €.  

Nárast výnosov bol spôsobený poplatkami za uloženie odpadu od firmy Fúra s.r.o. 

a dotáciami zo štátneho rozpočtu. 

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

- podielové dane vo výške  36.201,74 € 

- daň z nehnuteľnosti vo výške 20.709,52 € 

- poplatok za uloženie odpadu od firmy Fúra s.r.o. vo výške  94.228,01€ 

- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 5.503,24 € (účet 

693) 

- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 18.093,04 € 

(účet 694) 

 

2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov 

 

Opis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2019 Suma k 31.12.2019 

a)  spotrebované nákupy 9625,10 22617,16 

501 - Spotreba materiálu z toho: 6822,06 22617,16 

502 - Spotreba energie z toho: 

- elektrická energia 

- voda 

- plyn 

2803,04 

1968,00 

165,14 

669,90 

3552,88 

2520,90 

336,73 

695,25 

b)  služby 28945,29 19845,79 

511 – opray a údržba  75,92 

512 – Cestovné  1997,74 2441,,34 

513 - Náklady na reprezentáciu  953,47 497,33 

518 - Ostatné služby 25994,08 16831,20 

c)  osobné náklady 44379,88 54478,45 

521 - Mzdové náklady  32609,71 40587,60 

524 - Zákonné sociálne náklady 10561,01 12505,24 

527 - Zákonné sociálne náklady  1209,16 1385,,61 

d)  dane a poplatky 0,00 0,00 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky  14253,12 37375,67 

551 - Odpisy  DNM a DHM 13773,12 37375,67 

553 - Tvorba ostatných rezerv z toho: 480,00 480,00 

f) finančné náklady 5979,96 3295,99 

562 - Úroky z toho: 1320,32 1311,43 

568 - Ostatné finančné náklady z toho: 4659,64 1984,56 

g)  mimoriadne náklady 57,42 0,00 
h)  náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 
0,00 0,00 

i) ostatné náklady 6,21 1,09 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  6,21 1,09 

j) dane z príjmov 0,00 0,00 
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Celková výška nákladov k 31.12.2020  bola vykázaná vo výške 137.614,15, čo predstavuje 

nárast nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 

103.246,98 €.  

Nárast nákladov bol spôsobený za odpisy po zaradení majetku do užívania. 

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  

- mzdové náklady vo výške  40.587,60 € 

- sociálne náklady vo výške 12.505,24 € 

- služby vo výške 19.845,79 €   

- odpisy vo výške 37.375,67 € 

- materiál vo výške – 22.617,16 € 

-  

9 Ostatné  dôležité informácie  

9.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MVSR 18,00 Register adries 

MVSR 56,43 Register obyvateľov 

MVSR 1048,00 SODB 2021-domy a byty 

MVŽP 16,27 Dotácia ŽP 

MFSR 1356,10 Voľby NRSR 

MVSR 79,99 Skladník CO 

PPA 99858,00 Dotácia na nákup Komunálnej techniky 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Obec prijala dotáciu z PPA na nákup Komunálnej techniky 

9.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2019 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma 

poskytnutých 

 prostriedkov v 

EUR 

Rímskokatolícky kostol v Husáku Osvetlenie kostola 1100,00 

 

9.3 Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

- Výstavba časti chodníka na cintoríne 

- Rekonštrukcia a modernizácia obecného bytu 

- Rekonštrukcia a modernizácia KD – klíma 

- Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 
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