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Výročná správa konsolidovaného celku 

obce 
Kusín za rok 2020 

 

 
Spracovali:    

Vladimír Jus – startosta obce 
Dana Kováčová – administratívna pracovníčka obce  
 

Údaje o konsolidovanom celku: 
 
Obec Kusín – materská organizácia 
Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava – spoločná 
organizácia 
 

O B E C 

 

Identifikačné údaje: 
Názov:    Obec Kusín 

Adresa pre poštový styk: Obec Kusín, Kusín č. 130, 072 32 pošta Jovsa 
Telefón/Fax:   056/6492194  

e-mail:    obeckusin@lekosonline.sk 
web:     www.kusin.sk 

Okres:    Michalovce 
Kraj:     Košický 

IČO:     00325392 
DIČ:     2020738940 

Právna forma:   obec  
Deň vzniku: obec je samostatný územný  samosprávny a správny celok, 

ktorý sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. 

Rozloha obce:   981,52 ha 
Počet obyvateľov  

k 31.12.2020:   345    

mailto:obeckusin@lekosonline.sk
http://www.kusin.sk/
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Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich 

predstaviteľov: 
 

Starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo  
     Starostom obce je od volieb 2010 Vladimír Jus. Obecné zastupiteľstvo 

pozostáva z 5-tich zvolených poslancov: 

Ján Bencuľák 
Ing. František Halapy 

Milan Ihnát 
Helena Szűcsová 

Peter Veligdan 
 

     Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 7.12.2018.  
      

 
V roku 2020 sa zasadnutia konali v dňoch:   
2. februára 2020 
11. mája 2020 
3. augusta 2020 
5. októbra 2020 
14. decembra 2020  
    
     Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v kancelárii starostu obce. Program, zápisnice a 
uznesenia zo zasadnutí OcZ sú zverejnené na webovej stránke obce. Všetky zasadnutia sú 
verejné. 
 

Komisie obce: 
Komisia na ochranu verejného záujmu  -     predseda komisie:  p. Ján Bencuľák 

- členovia komisie:  Ing. František Halapy 
p. Helena Szűcsová 

Komisia kultúrno-športová    -     predseda komisie:  Ing. František Halapy 
- členovia komisie:  p. Ján Bencuľák 

p. Milan Ihnát 
p. Helena Szűcsová 

Komisia na ochranu verejného poriadku  -     predseda komisie:  p. Peter Veligdan 
- členovia komisie:  p. Ján Bencuľák 

p. Milan Ihnát 
p. Helena Szűcsová 
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Poslanie, vízie, ciele obce: 
 
Poslanie:     
     Obec Kusín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov.  
     Poslaním obce je slúžiť všetkým obyvateľom, ktorým ponúkame jedinečné služby, vytvárať 
podmienky pre vyvážený rozvoj obce, chrániť všetkých jej obyvateľov, ale aj okolitú prírodu a jej 
zdroje. Obyvatelia obce, ktorí žijú alebo pracujú v obci predstavujú prioritu. 

Vízie:     
     Rozvíjať aktivity v obci, ktoré vedú k spokojnému životu všetkých občanov a zabezpečovať 
neustály ekonomický, sociálny, kultúrny a spoločenský rast obce.  
     Obec Kusín je obcou, ktorá sa stará o rovnovážne zabezpečenie verejných služieb, ktoré sú 
nevyhnutné pre plnohodnotný život jej obyvateľov. Pokrýva potreby všetkých vekových skupín. 

Ciele:     
     Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Kusín, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej stránke. 
Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného 
potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Zabezpečiť 
ochranu životného prostredia a jeho zveľaďovanie. Posilniť vybavenosť územia obce 
vybudovaním technickej, environmentálnej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu 
podporujúcej rozvoj obce, budovanie občianskej a sociálnej infraštruktúry. Zlepšiť stav 
obecného majetku budovaním a rekonštrukciou miestnej infraštruktúry. Zvyšovanie kvality 
ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania a informovanosti občanov 

 
 

Základná charakteristika obce: 
 
Geografické údaje: 
     Obec Kusín leží na južnom úpätí Vihorlatských vrchov, v údolí potoka Kusín, blízko vodnej 
nádrže Zemplínska Šírava, približne 15 kilometrov od okresného mesta Michalovce. Nadmorská 
výška v strede dediny dosahuje hodnotu 116 metrov nad morom. 
 
 

Demografické údaje: 
     Obec Kusín patrí do kategórie malých obcí. Podľa Štatistického úradu SR k 31.12.2020 žilo v 
obci 345 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt, z toho 168 mužov a 177 žien.  
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Vekové zloženie obyvateľstva je nasledujúce: 

Vek 
obyvateľov 

0 - 1 2 - 6 7 - 18 19 – 65 66 a viac Spolu 

Počet 
obyvateľov 

5 21 44 218 57 345 

 
Demografický vývoj obce 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvateľov 
k 1.1.20xx 

333 343 346 342 345 

Narodení v roku 4 4 1 5 5 

Zomrelí v roku  8 4 4 5 3 

Prirodzený 
prírastok 

-4 0 -3 0 +2 

Prisťahovaní v 
roku 

15 7 10 12 7 

Odsťahovaní v 
roku 

1 4 11 9 9 

Migračné saldo +14 +3 -1 +3 -2 

Celkový prírastok 10 3 -4 3 0 

Počet obyvateľov 
k 31.12.20xx 

343 346 342 345 345 

Z toho 
Muži: 

143 146 151 156 168 

Z toho  
Ženy:  

190 197 195 186 177 

 
     Podľa údajov z www.upsvr.gov.sk bolo k 31.12.2020 evidovaných nezamestnaných v obci 
Kusín celkovo v počte 15 obyvateľov, z toho 1 občan so ZPS, 0 mladistných a 2 absolventov. 

 
Poloha obce: 
     Obec Kusín leží na južnom úpätí Vihorlatských vrchov, v údolí potoka Kusín, blízko vodnej 
nádrže Zemplínska Šírava, približne 15 kilometrov od okresného mesta Michalovce. Nadmorská 
výška v strede dediny dosahuje hodnotu 116 metrov nad morom. 
 

Z histórie obce:   
     Do katastra obce Kusín (poloha "Hradek") lokalizujú archeológovia "slovanské hradisko" z 
obdobia včasného stredoveku. Nad obcou Kusín, v lesoch Vihorlatu bol v 70-tych rokoch 20. 
storočia uskutočnený prieskum a pokusný výskum na mieste predpokladanej lokality z obdobia 
včasného stredoveku. Povrchovým zberom, i z pokusných sond sa podarilo získať praveký 
črepový materiál z mladšej doby brondzovej a zlomky slovanskej keramiky. Nedostatok 

http://www.upsvr.gov.sk/
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zachovaných písomných správ spôsobuje, že počiatky dediny nie sú do dnešných dní 
jednoznačnee doložené. Predpokladá sa, že obec Kusín vznikla na Jasenovskom panstve 
šľachticov z Michaloviec niekedy začiatkom 15. storočia na základe zákupného (nemeckého 
alebo valašského) práva.  
     Doteraz najstaršia známa písomná zmienka o Kusíne (v podobe "in montibus ... Kwsyn") 
pochádza z roku 1416 a zachovala sa v latinsky písanej listine, ktorá súvisí s vyšetrovaním zajatia 
obyvateľov Veľkých Zalužíc. 
     Ako dedina vystupuje Kusín po prvýkrát v donačných listinách panovníka Žigmunda 
Luxemburského z rokov 1418 a 1419. V ďalších písomnostiach sa názov dediny najčastejšie 
vyskytuje v podobe "Hwzin". 
     V 15. až 17. storočí bol Kusín súčasťou panstva Jasenov. Koncom 16. storočia patril Kusín ako 
súčasť panstva Jasenov medzi stredne veľké dediny.  V roku 1599 sa tu nachádzalo 21 
obývaných poddanských domov a príbytok šoltýsa. V 17. storočí začali obyvatelia Kusína 
chudobnieť a postupne ich ubúdalo. Túto nepriaznivú situáciu zapríčinili najmä protiturecké 
vojny, protihabsburské stavovské povstania a udalosti, súvisiace s reformáciou a rekatolizáciou. 
     Začiatkom 18. storočia bývali v Kusíne členovia štyroch poddanských domácnosti. V rokoch 
1712 - 1717 dedinu opustili poslední poddaní, teda Kusín zostal opustený. Postupne sa však do 
dediny začali vracať pôvodní poddaní, prisťahovali sa tu i viacerí noví obyvatelia. V roku 1828 v 
obci bývalo 436 obyvateľov. Až do roku 1918 sa názov obce v písomnostiach uvádzal v podobách 
"Kuszin", "Kusýn" a od roku 1907 pod oficiálnym názvom "Harapás".  
     Ďalší vývoj obce je zachytený v publikácii,  vydanej obcou pri príležitosti 690. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci. 
 
 

Pamätihodnosti obce: 
Gréckokatolícky chrám Zoslania Svätého Ducha 
Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie 
Pamätník obetiam II. svetovej vojny 

 
 
Symboly obce: 
Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.  
 

Erb obce Kusín má teda túto podobu: v červenom štíte dvoma zlatými 
ratolesťami ovenčené strieborné, zlato prepásané zemské jablko opatrené 
zlatým, perlami zdobeným ďatelinkovitým krížom. Znamenie je vložené do dolu 
zaobleného, tzv, neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. Pri 
čierno - bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zlatá 
bodkovaním a strieborná ostáva voľná.  
 

Pečať obce Kusín je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom 
OBEC KUSÍN. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a 
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predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. Od spomenutých troch základných 
symbolov možno odvodiť ďalšie. 
 

 
Vlajka obce Kusín pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej 2/6, 
červenej 1/6, bielej 1/6 a červenej 2/6. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je 
tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihm siahajúcimi do tretiny jej listu.  
 

 Zástava obce Kusín má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán 
však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. 
Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus 
textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne 
spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o 
korahvu). Krátka zástava obce Kusín je tiež prahová, je však svojou dlhšou 
stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce. 
Koruhva obce Kusín predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil 
pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Znaková 
zástava obce Kusín má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti 
rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy 
textilu. 
 

Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva obce Kusín predstavuje 
spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k 
priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. Štandarda starostu obce 
Kusín má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je 
vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa 
znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel 
je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v 
mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom 
vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou. 

 
Obecný úrad: 
      
     Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce. 
Pracovníkov obecného úradu, a to administratívnu pracovníčku a pracovníkov aktivačnej 
činnosti, a ich prácu organizuje starosta obce. 
 
Hlavným kontrolórom obce je Marianna Farbarová, ktorú  zvolilo obecné zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí dňa 12.2.2020 na 6-ročné funkčné obdobie s pracovným úväzkom 0,10 %  
fondu pracovnej doby. 

 

     V zmysle zákona č. 369/1990 je obec Kusín samostatným územným samosprávnym a 
správnym celkom Slovenskej republiky. Obec združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý 
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pobyt a ako právnická osoba za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s 
vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 
     Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu 
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže používať návratné zdroje financovania a 
prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce, 
resp. na plnenie inej úlohy v štátnom záujme môže obec získať dotáciu zo strany štátu. Svoje 
úlohy a program môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so 
samosprávnym krajom, či inými právnickými alebo fyzickými osobami. 
     Majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a jej majetkové práva. Majetok obce slúži na 
plnenie úloh obce. Snahou obce je zveľaďovať a zhodnocovať tento majetok a zachovať ho v 
nezmenšenej hodnote. Darovať  majetok, ktorý je vlastníctvom obce je neprípustné. Majetok 
obce možno použiť len na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 
Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. 
     Zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. v zmysle neskorších predpisov o rozpočtovom určení výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve upravuje podiely obce na daniach v správe štátu. 
     Dotácie na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sa zabezpečujú 
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon 
štátnej správy, ktorý bol prenesený na obec. V súlade so zákonom o štátnom rozpočte na 
príslušný rozpočtový rok sa všetky  dotácie zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií 
SR alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti príslušná činnosť 
patrí. 
     Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v znení neskorších 
predpisov je obec ako subjekt verejnej správy právnickou osobou zapísanou v registri 
organizácií, ktorý vedie Štatistický úrad SR v zmysle zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike v 
znení neskorších predpisov. 
     Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je základnou legislatívnou 
normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí. 
Tento zákon upravuje povinnosť rozpočtových organizácií a obcí účtovať v sústave podvojného 
účtovníctva. Účtovnú závierku zákon definuje ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré 
sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom 
účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých 
súčastí - súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť vecný a 
pravdivý obraz o účtovnej závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú 
posudzované z hľadiska významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné, spoľahlivé. Zákon o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenie individuálnej účtovnej 
závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť rovnako 
overený auditorom. Pre obce to stanovuje § 9 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov. Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých 
výsledkom je zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie 
účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z 
hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných 
prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenia účtovnej závierky. 
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Prípravné práce sa uskutočňujú pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňajú tieto okruhy činnosti: 

 inventarizáciu 

 kontrolu bilančnej kontinuity 

 kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty 

 zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok    

 kontrolu účtu výsledku hospodárenia 

 kontrolu zaúčtovania odpisov 

 doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia 

 kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov 
Pri uzatváraní  účtovných kníh obec postupuje takto: 

 zistia sa obraty jednotlivých účtov 

 zistia sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia 

 zistí sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
 

Výchova a vzdelávanie 
     V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečujú školské zariadenia, ktoré sú 
v susedných obciach Jovsa a Klokočov, s ktorými má obec uzavretú zmluvu o vytvorení školského 
obvodu. 
     Základná škola - pre ročníky 0. – 9. je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jovsa. Riaditeľkou 
základnej školy je PaedDr. Katarína Kereštanová. Činnosť a prevádzka školy je financovaná 
prostredníctvom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej 
správy na úseku školstva – normatívnymi prostriedkami a nenormatívnymi prostriedkami.  
     Materská škola v obci Jovsa je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jovsa. Riaditeľkou materskej 
školy je Marcela Jakubová. Materská škola v obci Klokočov je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Klokočov. Riaditeľkou materskej školy je Marianna Babejová. Činnosť a prevádzka školy je 
hradená z rozpočtu obce a nenormatívnymi prostriedkami zo ŠR určenými pre 5-ročné deti v MŠ 
a z poplatkov zákonných zástupcov detí. 
     Školský klub detí - ktorý pôsobí v rámci základnej školy a navštevujú ho žiaci základnej školy. 
Vedúcou vychovávateľkou je Lucia Kereštanová. Činnosť a prevádzka školského klubu detí je 
hradená z rozpočtu obce a z poplatkov zákonných zástupcov žiakov. 
     Školská jedáleň - pre deti materskej a základnej školy, zamestnancov na úseku škôl. Vedúcou 
školskej jedálne je Eva Sidorová. Činnosť a prevádzka školskej jedálne je hradená z rozpočtu 
obce a z príjmov za stravné. 
     Školopovinné deti z obce navštevujú okrem základnej školy v Jovse aj základné školy v meste 
Michalovce. Najbližšie stredné školy, ktoré študenti navštevujú sú v meste Michalovce. 
V roku 2020 pandemická situácia priniesla aj do oblasti školstva novú situáciu v podobe 
uzatvorenia škôl, dištančného vzdelávania, zavádzania prísnych hygienických a 
protipandemických opatrení. Aj v žiaci a deti z našej obce sa od polovice marca do júna 
vzdelávali dištančne, tým, ktorí nemali prístup na online výučbu boli vypracovávané pracovné 
listy, ktoré po vypracovaní odovzdávali do školy. V júni sa obnovila prevádzka škôl, rovnako ako 
aj v ďalšom školskom roku od septembra do zimných prázdnin v decembri. 
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Kultúra 

     Kultúra v obci je nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa 
vlastných obyvateľov. Je prejavom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a 
regiónu.  
     Kultúrna aktivita v obci Kusín má vidiecky charakter. Na organizácii spoločenského života sa 
podieľa aj miestna samospráva poskytovaním priestorov pre jednotlivé podujatia a 
spolupodieľaním sa na organizovaní samotných podujatí.  
     Obec každoročne organizuje kultúrne a športové podujatia miestneho pravidelného alebo 
nepravidelného charakteru. Medzi pravidelné podujatia patria: ukončenie fašiangov posedením 
s dôchodcami, opekačka ku dňu detí,  deň úcty k starším. Pre športové vyžitie občanov v obci 
Kusín pôsobí futbalový klub, ktorý hraje VI. okresnú ligu.  K nepravidelným podujatiam patrí 
napríklad zorganizovanie brigády s pohostením. Vzhľadom na rozlohu obce a počet obyvateľov 
je počet organizovaných podujatí dostatočný.  
     Pre obyvateľov obce je ku kultúrnym, spoločenským a športovým aktivitám a podujatiam k 
dispozícii kultúrny dom, obecná knižnica, detské ihrisko a futbalové ihrisko.  
     Rok 2020 zásadne ovplyvnil aj kultúrny, spoločenský a športový život, nielen v obci, ale všade. 
Do polovice marca, kedy začala mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa stihlo 
uskutočnil len posedenie s dôchodcami k ukončeniu fašiangov. Do konca roka nebolo možné 
organizovať hromadné podujatia, a teda ani naše tradičné podujatia.  
 
 
 
 

Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava: 
 

Názov:    Správa cestovného ruchu 

Adresa pre poštový styk: Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava, 
Kaluža, 072 36  

Okres:    Michalovce 
Kraj:     Košický 

IČO:     35509325    
Právna forma:   príspevková organizácia 

Deň vzniku:    01.10.1995 
Štatutárny zástupca:  Jozef Gomboš 

Výška podielu:                   20% (t.j. 1/5) 
Zriaďovatelia:                  Obec Kaluža, Obec Klokočov, Obec Kusín,   

                                    Obec Jovsa, Obec Poruba pod Vihorlatom – v  
                                         rovnakom podiele 1/5 každá z obcí. 
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Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce: 
 

1.   R o z p o č e t     o b c e     n a    r o k    2 0 2 0 
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 
Obec v roku 2020 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 2020 bol zostavený ako prebytkový 
o 2.795,- € v členení bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  
Rozpočet obce bol schválený obecným/mestským zastupiteľstvom dňa 12.2.2020  uznesením č. 
2/2020. 
Zmeny rozpočtu:  

 prvá  zmena  schválená dňa 11.5.2020 uznesením č. 8/2020 

 druhá zmena schválená dňa 3.8.2020 uznesením č. 12/2020 

 tretia zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 24/2020 
Po  zmene bol rozpočet obce schválený ako vyrovnaný. 
 

Rozpočet obce k 31.12.2020 v € 
 

 Rozpočet po 
zmene 
2020 

Príjmy celkom  203.317,00 

z toho :  

Bežné príjmy  102.161,00 

Kapitálové príjmy   54.616,00 

Finančné príjmy            0,00 

Finančné operácie   46.540,00 

  

Výdavky celkom 173.317,00 

z toho :  

Bežné výdavky 107.611,00 

Kapitálové výdavky   59.706,00 

Finančné výdavky     6.000,00 

Finančné operácie výdavkové            0,00       

Rozpočet obce za rok 2020 +/- + 30.000,00     
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2.    R o z b o r    p l n e n i a    p r í j m o v    z a     r o k    2 0 2 0   v    € 
 
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

203.317,-                   198.498,05                 97,63 % 

 
 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy v €:   

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

102.161,-                   97.343,01                95,28 % 

 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Výnos dane z príjmov FO bol v roku 2020 poukázaný obci na 97,68 % rozpočtovanej výšky. 
 
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných  15.921,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 13.286,51 € čo je 83,45 
% plnenie.   K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1.307,44 €, 
na poplatku za TKO 49,- €. 
a) Daň za psa 5,- €   
b) Daň zo stavieb 1.081,95 € 
c) Daň z pozemkov 220,49 €. 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy v €:   

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2.960,-               2.712,80                  91,65 % 

 
a) Príjmy z  majetku 
Z rozpočtovaných 100,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 64,- €, čo je 64,0 % plnenie. 
Ide o príjem z prenájmu predajného miesta. 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky, príjmy z predaja tovarov a služieb (KUKA nádoby, 
zapožičanie kuchynky a sály OcÚ a domu smútku), príjem zo stravného od zamestnancov, 
cintorínskeho poplatku a podobne: 
Z rozpočtovaných 2.960,- € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 2.712,80 €, čo je 91,65 % 
plnenie.  
 
3) Bežné príjmy – tuzemské bežné granty a transfery v €:  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

8.550,-               8.384,38                 98,06 % 
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V tom: 
Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Ministerstvo vnútra SR, 
Okresný úrad Michalovce 

111,54 Evidencia obyvateľov-prenes.výkon 
štátnej správy 

2. Ministerstvo vnútra SR, 
Okresný úrad Michalovce 

22,80 Register adries-prenesený výkon 
štátnej správy 

3. Ministerstvo životného 
prostredia,  
Okresný úrad Michalovce 

32,11 Životné prostredie-prenes.výkon 
štátnej správy 

4. Ministerstvo dopravy, 
výstavby a reg.rozvoja, 
Okresný úrad Michalovce 

14,60 Cestná doprava-prenes.výkon štátnej 
správy 

5. Ministerstvo financií SR 
Okresný úrad Michalovce 

1.773,38 Financovanie volieb do NRSR 

6. Krajský úrad Košice 16,67 Údržba vojnových hrobov 

7. ÚPSVaR 522,73 Osobitný príjemca rodinných 
prídavkov 

5. ÚPSVaR 3.966,55 Aktivačná činnosť (1 pracovník podľa  
dohody §50)  

6. Ministerstvo financií SR 1.224,00 Sčítanie domov a bytov 2021 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, s výnimkou dotácie 
na SODB 2021 vo výške 1.224,- €, ktorá bola uložená na dotačnom účte a bude použitá po 
skončení sčítania v roku 2021. 
 
4) Kapitálové príjmy v €:    

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

54.616,- 54.616,- 100 % 

 

 Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja vo výške 6.000,- € na 1.etapu 
vypracovania územného plánu obce 

 Dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 48.616,- € na zvýšenie energetickej 
účinnosti verejných budov – budovy OcÚ  

Prijatné finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom ich poskytnutia. 
 
5) Príjmové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

46.540,- 46.539,04 99,78 % 

 
V tom: 

 použitie prostriedkov peňažných fondov obce vo výške 300,- € na kapitálové výdavky 

 použitie prostriedkov kontokorentného účtu vo výške 12.239,04 € na kapitálové výdavky 
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 použitie prostriedkov návratného zdroja financovania z Ministerstva financií SR vo výške 
4.000,- € na prefinancovanie výdavkov (zníženie príjmov z dôvodu pandémie COVID 19) 

 prijatie termínovaného úveru vo výške 30.000,- € na kapitálové výdavky (k 31.12.2020 
nepoužité), uložené na účte obce 

 
 

3.   R o z b o r   p l n e n i  a   v ý d a v k o v   z a   r o k   2 0 2 0  v  €  
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

173.317,-                  166.502,21                  96,07 % 

 
1) Bežné výdavky v €:  
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

107.611,-        100.797,17                  93,67 % 

v tom :   
Oddiel Názov  Rozpočtované  

výdavky 
Skutočné 
výdavky 

Percento 
plnenia 

01116 VÝKONNÉ A ZÁKONODÁRNE ORGÁNY 87.906,00 84.317,95 95,92 

0112 FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 1.590,00 1.452,53 91,35 

0160 
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE 
NEKLASIFIKOVANÉ – VOĽBY A SODB 

3.004,00 1.773,38 59,03 

0510 NAKLADANIE S ODPADMI 4.503,00 4.469,74 99,26 

0620 ROZVOJ OBCÍ (aktivačná činnosť) 6.533,00 6.469,32 99,03 

0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 3.490,00 1.791,52 51,33 

1040 RODINA A DETI 585,00 522,73 89,36 

 Bežné výdavky celkom 107.611,00 100.797,17 93,67 

                    
Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané v zmysle rozpočtu a k porušeniu finančného 
hospodárenia nedošlo.                
              
                                                                       
  2) Kapitálové výdavky v €: 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

59.706,-                  59.705,04 99,99 % 

 
V tom: 

spracovanie zadania územného plánu obce z vlastných zdrojov      300,00 € 
spracovanie zadania územného plánu obce z prostriedkov kontokorentného účtu  

                       7.500,00 € 
rekonštrukcia budovy OcÚ z dotácie určenej na tento účel  48.616,00 € 
rekonštrukcia budovy OcÚ z vlast.zdrojov-kontkorentný účet                 3.289,04 € 
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3) Finančné operácie v €: 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

6.000,-                  6.000,- 100,00 % 

V tom: - vrátenie prostriedkov kontokorentného účtu 
 
 
 

4.   P o u ž i t i e    p r e b y t k u      h o s p o d á r e n i a     z a    r o k    2 0 2 0 
 

Prebytok vo výške 771,84 € 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, navrhujeme použiť na:   

  tvorbu rezervného fondu 10 %        77,18 €  

 tvorbu peňažného fondu 90 %              694,66 €    
 
 
 
 

5.    Tv o r b a    a    p o u ž i t i e    p r o s t r i e d k o v    r e z e r v n é h o ,  
p e ň a ž n é h o    a    s o c i á l n e h o    f o n d u 
 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového 
roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo.    
 

Fond rezervný   Suma v € 

ZS k 1.1.2020           0,00 

Prírastky - z prebytku hospodárenia         35,38 

               - ostatné prírastky        0,- 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :         0,-        

               - krytie schodku hospodárenia za r. 2019        0,- 

               - ostatné úbytky 

  
        

KZ k 31.12.2020        35,38 
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Peňažný  fond 
Obec vytvára peňažný fond vo výške 90 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového 
roka. Vedie sa na spoločnom bankovom účte s rezervným fondom. O použití peňažného fondu 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.            

Fond peňažný    Suma v € 

ZS k 1.1.2020         0,00 

Prírastky - z prebytku hospodárenia        318,41 

               - ostatné prírastky         0,00 

Úbytky   - použitie peňažného fondu :  

-uznesenie OcZ č. 8/2020 z 11.5.2020 - kapitálový výdavok                                         

„Spracovanie zadania Územného plánu obce“ 

    

 

      300,00 

               - krytie schodku hospodárenia za r. 2019         0,00 

               - ostatné úbytky         0,00 

KZ k 31.12.2020       18,41 

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2020    936,58 

Prírastky – povinný prídel -  1,25 %                       2.570,26 

                - ostatné prírastky - 

      

Úbytky   - závodné stravovanie                     -   

              - regeneráciu PS, dopravu                     3.371,98 

              - dopravné                           -  

              - ostatné úbytky                                                 -   

KZ k 31.12.2020          134,86   

 
 
 
6.   F i n a n č n é    u s p o r i a d a n i e    v z ť a h o v     v o č i  

 zriadeným a založeným právnickým osobám 
 štátnemu rozpočtu 
 štátnym fondom 
 ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
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finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
A.Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam: 
Obec nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť. 
 
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v €: 

Poskytovateľ  
          

Účelové určenie grantu, transferu  
 

Suma  poskytnutých 
prostriedkov  
v roku 2020 

Suma  použitých 
prostriedkov v roku 
2020 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

MDVaRR Cestná doprava – bežný transfer     14,60    14,60 0,- 

Ministerstvo 

vnútra 
Evidencia obyvateľstva – bežný transfer    111,54   111,54 0,- 

Ministerstvo 

vnútra 
Register adries – bežný transfer      22,80      22,80 0,- 

Ministerstvo ŽP Životné prostredie – bežný transfer      32,11     32,11 0,- 

Ministerstvo 

financií 
Voľby– bežný transfer 1.773,38 1.773,38  

ÚPSVaR+ 
Osobitný príjemca rodinných prídavkov 

–bežný transfer 
            522,73,00           12.000,00 0,- 

Ministerstvo 

financií 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

2021 – bežný transfer 
              1.224,00                    0,-  

1.224,- (zostatok 

k použitiu v roku 

2021) 

ÚPSVaR 
Aktivačné práce-mzda a odvod 1 

pracovníka – bežný transfer 
              4.666,55              4.666,55 0,- 

MDVaRR Územný plán obce – kapitálový transfer               6.000,00             6.000,00 0,- 

Environmentálny 

fond 

Zateplenie budovy obecného úradu – 

zvyšovanie energetickej účinnosti 

verejných budov – kapitálový transfer  

            48.616,00           48.616,00 0,- 

Všetky prijaté dotácie boli riadne zúčtované so štátnym rozpočtom. 
 
C. Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami. 
 
D. Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2008 o dotáciách, právnickým 
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

 

Suma  poskytnutých 
prostriedkov  
v roku 2020 

 
 

Suma  použitých 
prostriedkov 
v roku 2020 

 
 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 
 

 

Futbalový klub - bežné výdavky 1.000,- 1.000,- 0,- 

Mesto Michalovce – financovanie centier voľného 

času pre deti do 15 rokov (občanov obce Kusín)-

bežné výdavky 

 

      74,40 

 

     74,40 

 

0,- 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Jovsa       50,00      50,00 0,- 

K   31.12.2018   boli   vyúčtované   všetky   dotácie,  ktoré   boli  poskytnuté v súlade so VZN č. 
3/2008 o dotáciách. 

 
 
7.   B i l a n c i a    a k t í v    a    p a s í v    k    31. 12. 2020    v    € 
A K T Í V A 

Názov   Stav  k  31.12.2020 

Neobežný majetok spolu 444.813,88 

z toho : - 

Dlhodobý nehmotný majetok     7.800,00 

Dlhodobý hmotný majetok 363.863,12 

Dlhodobý finančný majetok   73.150,76 

Obežný majetok spolu 42.449,18 

z toho : - 

Zásoby       810,00 

Zúčtovanie medzi subjekt.verej.spr.    - 

Pohľadávky     8.855,04 

Finančný majetok   32.784,14  

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. - 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. - 

Prechodné účty aktív      274,55 

SPOLU           487.537,61 
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P A S Í V A 

Názov Stav  k  31.12.2020 

Vlastné zdroje krytia majetku 184.857,32 

z toho :  

Nevyspor.výsl.hospod.minul.rokov 201.656,32 

Výsledok hospodárenia             - 16.799,00 

Záväzky 53.460,72 

z toho :  

Rezervy        660,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS      1.224,00 

Dlhodobé záväzky          712,46 

Krátkodobé záväzky   10.625,22 

Bankové úvery a ostatné prij.výp.  40.239,04 

Prechodné účty pasív  249.219,57 

SPOLU 487.537,61 

 
8.    P r e h ľ a d    o    s t a v e    a    v ý v o j i    d l h u    k   31. 12. 2020    
 
Konsolidovaný celok k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky vo výške 40.239,04 €: 

voči dodávateľom                    2.131,20 € 
voči zamestnancom                     2.994,53 € 
voči org.soc. a zdrav.poist.      2.604,04 € 
iné záväzky (sporenie, poist.zam.)     2.318,09 € 
ostatné priame dane          537,56 € 
daň z príjmu             39,80 € 
záväzky sociálneho fondu       712,46 € 
rezervy zákonné         660,00 €   
bankový úver- kontokorentný účet   6.239,04 €  
NFP (výpadok podielových daní)    4.000,00 € 
Termínovaný bankový úver-Primabanka            30.000,00 € - zatiaľ nepoužitý (na  

           bankovom účte obce) 
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky vo výške 48.627,72 €: 

voči dodávateľom                    1.015,80 € 
voči zamestnancom                     2.722,33 € 
voči org.soc. a zdrav.poist.      2.066,44 € 
iné záväzky (sporenie, poist.zam.)          27,69 € 
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ostatné priame dane          537,56 € 
záväzky sociálneho fondu       134,86 € 
rezervy zákonné         660,00 €   
bankový úver- kontokorentný účet   6.239,04 €  
NFP (výpadok podielových daní)    4.000,00 € 
Termínovaný bankový úver-Primabanka            30.000,00 € - zatiaľ nepoužitý (na  

           bankovom účte obce) 
Žiadne záväzky nie sú po lehote splatnosti. 
 
K 31.12.2020 je po lehote splatnosti 1/5 záväzkov SCR Zemplínska Šírava vo výške 4.833,- €: 

voči dodávateľom                    1.115,40 € 
voči zamestnancom                       272,20 € 
voči org.soc. a zdrav.poist.         537,60 € 
iné záväzky (sporenie, poist.zam.)     2.290,40 € 
daň z príjmu             39,80 € 
záväzky sociálneho fondu       577,60 € 
 

9.    P r e h ľ a d    o    s t a v e    a    v ý v o j i    p o h ľ a d á v o k    k   31. 12. 2020    
 
Konsolidovaný celok k 31.12.2020 eviduje tieto pohľadávky vo výške 8.855,04 €: 
 

Pohľadávky Hodnota 
pohľadávok 

Opis 

Pohľadávky z nedaňových 
príjmov obcí 

59,00 € Pohľadávky na platbe za TKO a cintorínskom 
poplatku od občanov obce 

Pohľadávky z daňových 
príjmov obcí 

1.307,44 € Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti od 
daňovníkov obce 

Odberatelia 7.488,60 € Pohľadávky na neuhradených záväzkoch od 
odberateľov 

 
Stav pohľadávok na konci účtovného obdobia sa oproti jeho začiatku zmenil nasledovne: 

Pohľadávky Hodnota 
pohľadávok 
k 1.1.2020 

Hodnota 
pohľadávok 
k 31.12.2020 

Opis 

Pohľadávky z nedaňových 
príjmov obcí 74,26 € 59,00 € 

Pohľadávky na platbe za TKO 
a cintorínskom poplatku od 
občanov obce 

Pohľadávky z daňových 
príjmov obcí 2.408,69 € 1.307,44 € 

Pohľadávky na dani 
z nehnuteľnosti od daňovníkov 
obce 

Odberatelia 
7.488,60  € 7.488,60 € 

Pohľadávky na neuhradených 
záväzkoch od odberateľov 
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Obec k 31.12.2020 eviduje tieto pohľadávky vo výške 8.855,04 €: 
 

Pohľadávky Hodnota 
pohľadávok 

Opis 

Pohľadávky z nedaňových 
príjmov obcí 

59,00 € Pohľadávky na platbe za TKO a cintorínskom 
poplatku od občanov obce 

Pohľadávky z daňových 
príjmov obcí 

1.307,44 € Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti od 
daňovníkov obce 

 
Stav pohľadávok na konci účtovného obdobia sa oproti jeho začiatku znížil nasledovne: 

Pohľadávky Hodnota 
pohľadávok 
k 1.1.2020 

Hodnota 
pohľadávok 
k 31.12.2020 

Opis 

Pohľadávky z nedaňových 
príjmov obcí 74,26 € 59,00 € 

Pohľadávky na platbe za TKO 
a cintorínskom poplatku od 
občanov obce 

Pohľadávky z daňových 
príjmov obcí 2.408,69 € 1.307,44 € 

Pohľadávky na dani 
z nehnuteľnosti od daňovníkov 
obce 

 
SCR Zemplínska Šírava k 31.12.2020 eviduje tieto pohľadávky vo výške 8.855,04 €: 

Pohľadávky Hodnota 
pohľadávok 

Opis 

Odberatelia 7.488,60 € 
Pohľadávky na neuhradených záväzkoch od 

odberateľov 

 
Stav pohľadávok na konci účtovného obdobia sa oproti jeho začiatku znížil nasledovne: 

Pohľadávky Hodnota 
pohľadávok 
k 1.1.2020 

Hodnota 
pohľadávok 
k 31.12.2020 

Opis 

 Odberatelia 

7.488,60 € 7.488,60 € 

Pohľadávky na dani z 
nehnuteľnosti od daňovníkov 
obce a cintorínskom poplatku od 
občanov obce 
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Rozpočet obce na roky 2021 - 2023 v € 
 

 Rozpočet na rok 
2021 

Rozpočet na rok 
2022 

Rozpočet na rok 
2023 

Príjmy celkom 127.840,00 102.711,00 108.404,00 

z toho :    

Bežné príjmy 95.463,00 102.711,00 108.404,00 

Kapitálové príjmy 1.227,00   

Finančné príjmy    

Finančné operácie 31.150,00   

    

Výdavky celkom 127.840,00 102.711,00 108.404,00 

z toho :    

Bežné výdavky 92.836,00 97.707,00 103.400,00 

Kapitálové výdavky   30.000,00   

Finančné výdavky 5.004,00 5.004,00 5.004,00 

Finančné operácie výdavkové            0,00         

Rozpočet obce +/- 0,00     0,00 0,00 
    

 
 
Významné investičné akcie v roku 2020  
 
Žiadosti o nenávratné finančné príspevky a projekty:  
 
1. „Obecný úrad v obci Kusín – Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane 
zatepľovania“  

 Poskytovateľ: Environmentálny fond 

 Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania 

 Činnosť: NRO – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátene 
zatepľovania, číslo L6AP 

 Celkové náklady projektu boli vo výške 116.779,10 €, požadovaná výška NFP v sume 
97.473,00 €.  

 Žiadosť o NFP bola podaná v roku 2019. V roku 2020 bola žiadosť o NFP schválená s 
predpokladaným začiatkom realizácie od 01/2020 s oprávnenými výdavkami projektu vo 
výške 51.174,74 €, z toho 95% z prostriedkov EÚ vo výške 48.616,- € a 5% 
spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 2.558,74 €. 



22 

 

 V roku 2019 bolo zrealizované verejné obstarávanie na tento projekt, výhercom 
verejného obstarávania sa stala spoločnosť RAVOZA, s.r.o. Vinné 3662, 072 31, kde bola 
vysúťažená cena diela v sume 115.261,20 € s DPH a s touto spoločnosťou bola 
uzatvorená zmluva o dielo.  

 S realizáciou projektu sa začalo v roku 2020, práce boli zrealizované do 11/2020.  

 V roku 2020 na základe žiadosti o platbu bolo zo zdrojov EÚ prefinancovaných 48.616,- €. 
Zvyšok bol uhradený z vlastných zdrojov (3.289,04 €). 

 
2. „Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie“  

 Poskytovateľ: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR 

 Celkové náklady projektu boli vo výške 12.300 €, požadovaná výška NFP na 1. etapu 
„Koncept riešenia územného plánu obce Kusín“ v sume 6.000,00 €.  

 Žiadosť o NFP bola podaná v roku 2020. V roku 2020 bola žiadosť o NFP schválená s 
predpokladaným začiatkom realizácie od 01.01.2020 do 15.11.2020 s oprávnenými 
výdavkami projektu vo výške 7.500,00 €, z toho 80% z prostriedkov ŠR vo výške 
6.000,00€ a 20 % spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 1.500,00 €. 

 V roku 2019 bolo zrealizované verejné obstarávanie na tento projekt, výhercom 
verejného obstarávania sa stala spoločnosť BOSKOV s.r.o., Myslina 15, 066 01  Humenné, 
kde bola vysúťažená cena diela v sume 12.300,00 € s DPH a s touto spoločnosťou bola 
uzatvorená zmluva o dielo.  

 S realizáciou projektu sa začalo v roku 2020, práce boli zrealizované do 11/2020.  

 V roku 2020 na základe žiadosti o platbu bolo zo zdrojov ŠR prefinancovaných 6.000,- €. 
Zvyšok bol uhradený z vlastných zdrojov (1.500,- €). 
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Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
 
Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2020. 
 
 

 
Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  
 
     Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. Účtovná 
závierka bola odovzdaná do rozpočtového informačného systému RISSAM elektronickej forme v 
termíne stanovenom zákonom. 
     Obec Kusín, rovnako ako všetky ostatné subjekty, je naďalej vystavená rizikám a neistotám 
vyplývajúcim z pandémie koronavírusu, ktorá zasiahla svet. Dopady boli a sú veľké na každú 
oblasť života a hlavne na ekonomiku. 
     V roku 2020 ovplyvnila pandémia a vyhlásená mimoriadna situácia a núdzový stav na území 
Slovenska aj život v našej obci. Boli zatvorené školy a školské zariadenia, ihriská, nebolo možné 
organizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia. Žiaľ, takáto situácia pokračuje aj od 
začiatku roka 2021. Školy a školské zariadenia boli zatvorené prakticky od polovice decembra 
2020 do takmer konca marca 2021. V obmedzenom režime fungoval obecný úrad. Mnohí 
obyvatelia obce boli nakazení koronavírusom a aj samotní zamestnanci obce.  
     Aj keď sa aktuálne situácia zlepšuje, nie je možné dopredu predpovedať vývoj na celý rok 
2021. Zostáva dúfať, že vysokou mierou zaočkovanosti obyvateľov na ochorenie COVID-19 bude 
mať prípadná ďalšia vlna pandémie čo najmenšie dopady a život v obci sa vráti čo najskôr do 
starých koľají. Tak, aby bolo možné realizovať investičné zámery, aby bolo možné znovu 
organizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia a aby bolo možné opäť vytvárať v obci 
pokojné a vyhovujúce podmienky pre život. 
 

 
 
V Kusíne, 19.5.2021 
 
 
 
 
 
            Dana Kováčová,v.r.               Vladimír Jus, v.r. 
  účtovníčka obce     starosta obce 


