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Úvodné slovo starostu obce
Som novozvolený starosta obce Ruskov v komunálnych
voľbách v roku 2014. Svoju funkciu som začal vykonávať
12.12.2014.
Pred zvolením som pracoval dlhé roky vo verejnej službe.
Konsolidovaná výročná správa je zostavená za
rozpočtový rok 2015. Obec Ruskov v hodnotenom roku
hospodárila na základe schváleného rozpočtu.
Najdôležitejším príjmom je výnos dane z príjmov územnej
samospráve a miestne dane a poplatky, ktoré definujú
pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie
príjmov a výdavkov obce. Financovanie samosprávnych
originálnych kompetencií obce bolo zabezpečované
predovšetkým z vlastných daňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu
z jeho príslušných kapitol boli financované kompetencie preneseného výkonu štátnej správy
a niektoré ďalšie úlohy.
Obec plnila zákonom dané povinnosti, plnila požiadavky občanov a realizovala investičné
projekty z prostriedkov EÚ i vlastných zdrojov. Začalo sa nové programovacie obdobie 2014
– 2020, ktoré poskytuje mnoho možnosti realizácie projektov na zlepšenie života občanom
v obci.
Každý človek má niekde hlboko vo svojom srdci ukryté miesto, ktoré miluje a do ktorého sa
rád vracia. Pre mnohých z nás je takýmto miestom naša obec Ruskov. Aj my obyvatelia tejto
obce chceme, aby sa k nám radi vracali nielen naši rodní, ale každý, kto k nám zavíta.
Našu obec vidím ako miesto s veľkým potenciálom a my všetci jej občania máme zodpovednosť za to, aby bol využitý čo najlepšie. Úlohou nás všetkých je chrániť a rozvíjať dedičstvo,
ktoré nám tu zanechali naši otcovia či praotcovia. Na obecnej pôde sa snažíme túto povinnosť
spolu s poslancami , členmi komisií obecného zastupiteľstva, všetkými zložkami obce a pracovníkmi obecného úradu premietať do konkrétnych činov, aby sa nám tu každý deň žilo lepšie, pohodlnejšie a kultúrnejšie a bolo tu dobre najmä tým, ktorým táto obec prirástla k srdcu
a ktorým neostáva ľahostajný jej ďalší rozvoj a sú ochotní pomôcť pri riešení každodenných
problémov.

1. Základná charakteristika Obce Ruskov
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.
1.1 Geografická charakteristika
Geografická poloha obce: Obec Ruskov je lokalizovaná v Olšavskej doline, pred vstupom do
priesmyku cez Slanské vrchy. Územie vystupuje z poriečnej nivy Olšavy, ktorá tvorí západnú,
približne 1 km hranicu katastra a smerom východným prechádza do zvlnenej terasy a vrchov.
Susedné mestá a obce: Blažice, Vyšný Čaj, Olšovany, Ďurkov, Slančík
Celková rozloha obce: katastrálne územie obce má výmeru 2.021 ha, z toho
poľnohospodárska pôda 721 ha, zastavaná plocha 48 ha.
Nadmorská výška: 223 m
1.2 Environmentálna charakteristika
V rámci obce sa vykonáva zber všetkých druhov triedeného odpadu. V rámci vyučovania ZŠ
prebieha environmentálna výchova so zameraním na ochranu ŽP. V ZŠ sa organizujú
environmentálne súťaže, tiež súťaže zbere triedených odpadov. ZŠ bola zapojená do aktivít
Čisté Slovensko.
1.3 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 1434 k 31.12.2015
Vývoj počtu obyvateľov: stúpajúci trend (sčítanie obyvateľstva v roku 2001 – 1309
obyvateľov, sčítanie obyvateľstva v roku 2011 – 1393 obyvateľov).
1.4 Národnostná a náboženská štruktúra
Národnostná štruktúra: Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 (1393
obyvateľov) prevažuje slovenská národnosť (91,38 %), okrem toho v obci žijú občania
maďarskej (0,22 %), českej (0,50 %), poľskej (0,07 %), ukrajinskej (0,14 %), rusínskej (0,29
%) a ostatných (0,36 %) národností.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažuje rímskokatolícke
vierovyznanie, okrem toho sú zastúpené vierovyznania – gréckokatolícke, reformovanej
cirkvi, evanjelické, pravoslávne a svedkov Jehovových.

1.5 Ekonomická aktivita obyvateľstva vrátane podnikateľského prostredia
Nezamestnanosť v obci:

80 uchádzačov o zamestnanie
z toho 44 žien, 36 mužov
podľa stupňa vzdelania sú 6 so základným, 63 stredné, 11
s vysokoškolským vzdelaním

Miera nezamestnanosti v okrese:

17,66 %

Miera evidovanej nezamestnanosti v obci Ruskov v rámci okresu: 0,79%
Okres Košice – okolie je na 13. Mieste miery evidovanej
nezamestnanosti v SR z celkového počtu 79 okresov.
Miera nezamestnanosti v kraji:

14,39 %

Miera nezamestnanosti v SR:

10,63 %

Miera evidovanej nezamestnanosti v obci Ruskov v rámci SR:

0,03%

Vývoj nezamestnanosti:
V obci klesol počet evidovaných nezamestnaných oproti roku 2014 o 10, v okrese
nezamestnanosť klesla o 2,02 %, v košickom kraji sa zvýšila v priemere o 1,19 %.

1.6 Školstvo
Výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola v Ruskove so 180 žiakmi, z toho zo školského obvodu Olšovany 28
žiakov a celkovo 12,78 % tvoria rómski žiaci
- Materská škola v Ruskove so 73 deťmi, z toho 1 rok pred plnením školskej dochádzky
a pripravovaných na povinnú školskú dochádzku – 25,
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola so sídlom vo Valalikoch
- s 25 žiakmi v hudobnom odbore, v literárno-dramatickom odbore 8 detí a vo výtvarnom
17 detí
Na stravovanie stravníkov je zriadená Školská jedáleň - výdajňa stravy – počet stravníkov
185, z toho 140 žiakov, 45 dospelých, počet vydaných obedov 33.191 ks, doplnkové
stravovanie 18.400 ks.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na výučbu cudzích jazykov a interaktívnu výučbu, ktorá bola v ZŠ podporená
projektom Prieskumníci.

1.7 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Praktický lekár pre dospelých – MUDr. Jozef Takáč - TALS s.r.o.
- Detský lekár – MUDr. Anna Harichová – súkromná lekárka
- Zubná ambulancia – ANDA DENT s.r.o.
- Lekáreň - EVISON s.r.o.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na prevenciu formou rehabilitačných služieb.

1.8 Priemysel
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- ťažba kameňa – PK Doprastav a.s., Kmeňolomy SR a.s.
- textilná výroba – TRIKOT s.r.o.
- fotovoltaická elektráreň - Heliopark 5 s.r.o.
- likvidácia nebezpečného odpadu – Environcentrum s.r.o.
1.9 Obchod
Najvýznamnejšie obchodné služby v obci :
- predajne potravín – Jednota COOP s.r.o., Furčan, Čechová
- zmiešaný tovar – Minimax a Dagmar Vargová
- pohostinské a reštauračné služby – POHODA, KASÍNO, ŠPORTBAR, ESSOBAR
- stavebniny KIN-NOV s.r.o.
- kaderníctvo - Iveta a kadernícky salón Katka
- pneuservis, autosúčiastky
- poštové služby – Slovenská pošta a.s.
- železničná a autobusová doprava
- obchod s palivami – VH TRADE s.r.o.
- výkup druhotných surovín – M.E.E.S. Eva Smolejová
- cestovná kancelária – JOGI TOUR
1.10

Služby
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- pneuservis, autosúčiastky, autoopravovne
- poštové služby – Slovenská pošta a.s.
- železničná a autobusová doprava
- výkup druhotných surovín – M.E.S.S. Eva Smolejová
- kamenárstvo – JUKRIMA s.r.o.
- účtovnícke a reklamné služby
- stolárstvo a výroba bytových doplnkov

1.11

Poľnohospodárstvo
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- rastlinná výroba: AGRO PARTS s.r.o., Agropodnik SLAMOZ s.r.o.
- samostatne hospodáriaci roľníci: Štefan Béreš, Slavomír Olšinár, Miroslav Sopko, Eva
Nagyová
- chov hydiny: KOMES PLUS s.r.o.

Cestovný ruch

1.12

V oblasti cestovného ruchu sa v obci uskutočňujú: letný a zimný turistický Pochod vďaky
k Dargovkému pamätníku, Bežecké preteky Olšavský pohár, futbalové súťaže kategórie
žiakov, dorastencov a dospelých.

1. Základné údaje o účtovných jednotkách konsolidovaného celku
Údaj
Obec
Základná škola
Materská škola
Názov
Sídlo
Právna forma
IČO
DIČ
Štatutárny
zástupca
Telefón
Mail
Web

Obec Ruskov
Slančícka 94,
044 19 Ruskov
obec
00324671
2021244973
Peter Smrčo,
starosta obce
055/6941 422
ocu@obecruskov.sk
obecruskov@gmail.com
www.ruskov.ocu.sk
www.ruskovcan.webnode.sk
3.320.719,74 €

Hodnota
majetku
1.936.825,03 €
Výška vlastného
imania
1.936.825,03 €
Výsledok
hospodárenia
samosprávne činnosti
Predmet
činnosti

Základná škola Ruskov
Materská škola Ruskov
Školská 32, 044 19 Ruskov Kostolná 280,
044 19 Ruskov
rozpočtová organizácia
rozpočtová organizácia
35544074
42324157
2021658914
2023927818
Mgr. Eva Ignácova,
Bc. Martina Vargová
riaditeľka školy
riaditeľka školy
055/6941420
0917 652 153
zsruskov@zsruskov.edu.sk msruskov@gmail.com
www.zsruskov.edupage.org msruskov.webnode.sk
227.172,82 €

202.762,49 €

55,00 €

-10.276,89 €

55,00 €

-10.276,89 €

základné vzdelávanie

predškolské vzdelávanie

2.1 Štruktúra konsolidovaného celku
Vzťah v konsolidovanom celku
Podiel na vlastnom imaní
Podiel na hlasovacích právach

Obec
Základná škola Materská škola
materská účtovná
dcérska účtovná dcérska účtovná
jednotka
jednotka
jednotka
rozhodujúci
vzťah nie je založený na hlasovacích právach

2.2 Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
Obecný úrad:

administratívni pracovníci
Milan Varga, Mária Kinlovičová, Jana Vošová, Mária
Truhanová (do 8/2015)
hospodárski pracovníci
Marek Kozák, Helena Kažimírová, Dušan Tribula

Školská jedáleň:

Marta Tribulová, Marianna Renčíková, Eva Šimková, Valéria
Gamrátová, Alžbeta Kampeová (do 7/15), Helena Vargová (do
8/15)

Starosta obce

Základná
škola
Školský
klub detí

Materská
škola
Spoločný
obecný úrad

Stavebný
úrad
Školský
úrad
Školská
jedáleň
Opatrovate
ľská služba

Obecný úrad

Správa financií,
účtovníctva,
personalistika,
fakturácie, sociálne
služby
Správa majetku,
stavebnej
a pozemkovej
činnosti, nájomné
vzťahy, overovanie,
odpady
Matričná činnosť,
miestne dane
a poplatky,
pokladňa,
evidencia
obyvateľstva,
kultúra, hlásenie
v miestnom
rozhlase
Podateľňa,
rozmnožovanie
knižnica,
upratovanie ObZS

Obecné
zastupiteľstvo
Zástupca
starostu
Hlavný
kontrolór
Komisie
obecného
zastupiteľstva

Vodič, údržba
majetku
Údržba verejných
priestranstiev,
správa budovy
Športcentra

Upratovanie
OcÚ a KD
2.2.2 Obecné zastupiteľstvo

Vo voľbách do orgánov samosprávy obce Ruskov dňa 15.11.2014 bol zvolený nový starosta
obce a nové obecné zastupiteľstvo:
Starosta obce:

Peter Smrčo

Zástupca starostu obce:

Peter Takáč

Hlavný kontrolór obce:

František Horňák

Obecné zastupiteľstvo:

9 členné - Peter Takáč, RNDr. Martin Smrčo, Ing. Viktor
Mikloš, Radoslav Dzuro do 2/2015, Vladimír Bajus, Peter
Takáč, Ing. Ľudovít Lippai, Rastislav Kinlovič, Ing. Miroslav
Liška, Ing. Ján Pacurák od 6/2015

Komisie:

Komisia pre oblasť financií, správy majetku, podnikateľskej
činnosti a sociálnych vecí: poslanci – Ing. Ľudovít Lippai, Ing.
Miroslav Liška, menovaní členovia – Ing. Katarína Kinlovičová,
Mgr. Mária Demeková, Mária Kinlovičová
Komisia pre oblasť životného prostredia, výstavby, dopravy
a ochrany verejného poriadku: poslanci - RNDr. Martin Smrčo,
Peter Takáč, Rastislav Kinlovič, menovaní členovia – Eva
Smolejová, Emília Rákošová, Milan Varga
Komisia pre oblasť kultúry, školstva, mládeže a športu: poslanci
- Ing. Viktor Mikloš, Radoslav Dzuro (do 2/2015, Ing. Ján
Pancurák (od 6/2015) , Vladimír Bajus, menovaní členovia –
Iveta Matiová, Jana Vošová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov: Peter Takáč, Radoslav Dzuro (do
2/2015), Ing. Ján Pacurák (od 6/2015), Ing. Ľudovít Lippai,
Rastislav Kinlovič
2.3 Identifinačné údaje o konsolidovanej účtovnej jednotke
Rozpočtové organizácie obce:
Základná škola Ruskov, Školská 32, 044 19 Ruskov, Mgr. Eva Ignácová riaditeľka školy,
základná činnosť – vzdelávania a výchova žiakov základnej školy, mimoškolská činnosť
v súlade so Školským zákonom.
Materská škola Ruskov, Kostolná 280, 044 19 Ruaskov, Bc. Martina Vargová, riaditeľka
školy, základná činnosť – predškolské vzdelávanie.
Príspevkové organizácie: obec nemá zriadené
Neziskové organizácie: obec nemá riadené
Pridružená účtovná jednotka: Centrálna Obstarávacia Agentúra Ruskov – záujmové
združenie právnických osôb (COA Ruskov z.p.o.) – podstatný vplyv, 50% hlasovacích práv

3. Štruktúra majetku, záväzkov, nákladov a výnosov
3.1 Štruktúra konsolidovaného majetku, vlastného imania a záväzkov
3.1.1 Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Majetok spolu

3.428.513,16

3.359.193,34

Neobežný majetok spolu

3.344.691,13

3.268.827,38

0

25.030,00

3.076.416,36

2.975.522,61

268.274,77

268.274,77

81.859,46

88.667,82

1.979,18

1.953,64

0

0

2,20

0

Krátkodobé pohľadávky

30.959,31

8.287,91

Finančné účty

48.918,77

78.426,27

Poskyt. návratné fin.výpom.dlh.

0

0

Poskyt. návratné fin.výpom.krát.

0

0

1.962,57

1.698,14

z toho : Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho: Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

3.1.2 Vlastné imanie
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

3.428.513,16

3.359.193,34

Vlastné imanie

1.905.005,59

1.926.603,14

0

0

0

0

1.905.005,59

1.926.603,14

547.368,59

442.692,94

490,00

1.809,48

5.176,30

1.941,34

Dlhodobé záväzky

184.395,16

175.871,04

Krátkodobé záväzky

137.833,88

83.847,95

Bankové úvery a výpomoci

219.473,25

179.223,13

Časové rozlíšenie

976.138,98

989.897,26

z toho: Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

z toho: Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

významných položky úbytku záväzkov najmä postupné splácanie ostatných záväzkov
(ŠFRB).

3.1.3 Záväzky
Záväzky

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

Záväzky krátkodobé do lehoty splatnosti

73.658,90

83.847,95

Záväzky krátkodobé po lehote splatnosti

64.174,98

0

Záväzky dlhodobé do lehoty splatnosti

184.395,16

175.871,04

Záväzky dlhodobé po lehote splatnosti

0

0

322.229,04

259.718,99

SPOLU

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

zníženie záväzkov oproti roku 2014 z dôvodu: dodávateľské faktúry boli uhradené
v lehote splatnosti

3.2 Členenie nákladov a výnosov za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

904.224,55

986.641,45

50 – Spotrebované nákupy

130.905,93

122.376,26

51 – Služby

81.355,80

103.523,76

52 – Osobné náklady

574.249,57

603.204,14

122,85

90,00

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

15.161,05

10.483,68

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

80.647,12

125.562,12

14.625,71

14.834,20

0

0

7.156,52

6.567,29

6,72

8,44

Výnosy

949.073,44

1.006.142,30

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

51.016,26

51.215,92

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

7.550,21

0

0

1.398,87

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

456.242,27

485.859,59

64 – Ostatné výnosy

35.683,66

23.148,11

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

30.633,92

956,60

41,76

54,82

0

0

376.905,36

443.508,39

44.848,17

19.492,41

Názov

53 – Služby

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov

62 – Aktivácia

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo
VÚC
Výsledok hospodárenia
/ + kladný VH, - záporný VH /

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
Výsledok hospodárenia / kladný/ v sume 19.492,41 € bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: Zvýšenie mzdových nákladov zamestnaním uchádzačov o zamestnanie, zvýšenie
opravných položiek, vyššie náklady na opravy a udržiavanie majetku. Vyššie transfery pre
prenesené kompetencie, mierne zvýšenie daňových výnosov.

3.3 Ľudské zdroje
Zamestnanci
Priemerný
prepočítaný
evidenčný počet
vo fyzických osobách
zamestnancov
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.
z toho
ženy
zamestnanci na kratší pracovný čas
Počet riadiacich pracovníkov
Počet osôb pracujúcich na dohodu o prácach
vykonaných mimo pracovného pomeru
Priemerný počet obsadených pracovných miest

12,8
17

Základná
škola
18,4
19,0

Materská
škola
11
11

14
9
5
1
2

17
17
2
1
8

11
11

17

17

11

Obec

1
1

3.4 Riziká a neistoty vplývajúce na činnosť konsolidovaného celku
-

nestabilný príjem vyplývajúci z nestability štátnych príjmov v rámci dane z príjmu
fyzických osôb
zhodnocovanie majetku, kde sa vykonávajú prenesené kompetencie nemá vplyv na
šetrenie v obecnom rozpočte, ale vo financiách na prenesené kompetencie
vplyv poveternostných podmienok na znehodnocovanie majetku obce (škody,
poškodenia)
vek obecných budov (Športcentrum, Dom služieb, Zdravotné stredisko, Kultúrny
dom) spôsobuje neočakávané poruchy technického zabezpečenia, stavebné poruchy,
vlhkosť, starnutie materiálov – má významný vplyv na výdavkovú časť rozpočtu

3.5 Zámery ďalšieho rozvoja konsolidovaného celku
Predpokladané investičné akcie plánované v budúcich rokoch:
-

Výstavba materskej školy

-

Rekonštrukcia a opravy miestnych komunikácií

-

Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu

-

Zriadenie zberného dvora

Vypracoval: Mária Kinlovičová
V Ruskove dňa 22.10.2016

Predkladá: Peter Smrčo
starosta obce

