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Identifikačné údaje: 

 

Názov:     Obec Ptrukša 

Adresa pre poštový styk:   Obecný úrad, Hlavná 170, 076 77 

Telefón:      056/6285150 , 0908 590 662       

Fax:      056/6285150 

e-mail:     ptruksa@pobox.sk 

web:      www.ptruksa.sk 

Okres:     Michalovce 

IČO:      00331864 

DIČ:      2020540082 

Právna forma:    právnická osoba 

Dátum vzniku právneho subjektu:1.7.1973 

Rozloha obce:    694 ha 

Počet obyvateľov k 31.12.2017:  476 

Symboly obce:    Erb, vlajka, pečať 

 

Prvá písomná zmienka je z roku 1281 

 

História 
 Písomné zmienky o prvých osídlencoch, ktorí sa usadili v oblasti Uhu a Latorice 

pochádzajú z roku 1081 - 1095. Na základe historických údajov má táto malá dedinka 

bulharský pôvod. Prisťahovalcov vyhubili tatári v rokoch 1241 - 1242 a ich územie rozdelili 

medzi vládnucimi maďarskými statkármi. V 18. storočí sem nasťahovali maďarsko - ruských 

nevoľníkov. V časoch zrušenia nevoľníctva sa počet obyvateľov rapídne znížil. Východná 

hranica obce je zároveň aj štátnou hranicou s Podkarpatskou Ukrajinou. V 80-tych rokoch 

bola obec objektom rozsiahleho etnografického výskumu. V snahe uchovať kultúrne 

dedičstvo, súkromný zberateľ vytvoril miniskanzen - dobový domček zariadený v duchu 19. 

storočia.  

Po roku 2000 sa obec pustila cestou prudkého dynamického rozvoja. V súlade s projektami a 

s plánom rozvoja obce tu vzniká zóna aktívneho  oddychu, využívajúca revitalizované jazero 

Palagča, situované v centre obce,  plynule nadobúdajúce svoju novú tvár malebného 

prostredia, kde návštevníci budú mať možnosť na člnkovanie, rybárčenie, športovanie, relax 

ba i na kultúrne vyžitie.  

 Jedinečnosťou obce Ptrukša je Lengőhíd (Hojdací most) nad riekou Latorica, 

tvoriacou juhozápadnú hranicu obce, ktorý spája Použie s Medzibodrožím a dáva možnosť 

turistom i cykloturistom na skrátenie trasy medzi susednými regiónmi.  

Sieť mŕtvych ramien rieky  Latorica ponúka  vynikajúce prírodné prostredie a podmienky na 

turistiku, cyklistiku,  vodné športy, rybárstvo a v neposlednom rade na rodinné výlety.  

 Život a budúcnosť  obyvateľov obce Ptrukša, ktorí sú rímsko-katolického, 

reformovaného a grécko-katolického vierovyznania  uberať cestou prosperity zohľadňujúc 

udržiavanie zdravého životného prostredia. 

 

Významné pamiatky  
katolícky kostol, reformovaný kostol, kríž na začiatku dediny z roku 1906, židovský cintorín, 

pomník Družba 

 

Obec Ptrukša je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Riadi sa  zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR. 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.  

     



 

Základné orgány obce  
  

1. Starosta obce  

2. Obecné zastupiteľstvo 

 

 

Starosta obce    

 

Starostom obce Ptrukša je  Alexander Takács, trvale bytom Ptrukša č.186 

 

Starosta obce bol zvolený dňa 15.11.2014, funkčné obdobie starostu sú 4 roky. Starosta obce 

je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Zvoláva a vedie zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým 

a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach, ktoré nie sú vyhradené 

obecnému zastupiteľstvu. 

 

Obecné zastupiteľstvo    
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený zo 5  poslancov zvolených 

v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. 

  

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 Ing. Peter Jakab, zástupca starostu obce 

 Zoltán Lengyel 

 Róbert Huszty 

 Štefan Bercik 

 Ferdinand Tokár 

 

Komisie  

OZ má zriadené  komisie: 

1. Finančná komisia 

2. Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku 

3. Komisia na ochranu verejného záujmu 

 

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo a schvaľovalo na svojich zasadnutiach základné otázky zo 

života obce ako aj ich občanov. Zasadnutia sa konali v dňoch: 24.04.2017, 22.06.2017, 

24.10.2017 a 19.12.2017. 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva bola zverejnená na úradnej tabuli obce najneskôr 3 dni 

pred konaním zasadnutia. Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli verejné. 

 

Hlavný kontrolór  
Ing. Jozef Jakab, trvale bytom Ptrukša č. 140.  Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné 

zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Kontrolnú činnosť vykonáva 

nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

Samospráva obce 

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 

majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon. 

Obec pri výkone samosprávy vykonáva najmä úkony súvisiace s riadnym hospodárením 

s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce  a 

záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva 

ich správu. Ďalej obec vykonáva správu a  údržbu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych zariadení. Zabezpečuje verejnoprospešné 



služby medzi ktoré patrí nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, 

správa a údržba verejnej zelene a podobne. 

Schválené právne normy obce Ptrukša 
  

Štatút obce  

Organizačný poriadok obce Ptrukša 

Pracovný poriadok 

Rokovací poriadok OZ 

Podpisový poriadok 

PHSR 

ÚPD 

Zásady odmeňovania poslancov 

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko 

Smernica o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou 

hodnotou  

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ptrukša 

Zásady postupu pri vykonávaní finančnej kontroly 

Metodický pokyn k odpisovaniu dlhodobého majetku 

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva 

Interná smernica na ochranu majetku obce 

Registratúrny poriadok 

Smernica o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám  
 

 

 

Obecný úrad  
  

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta 

obce .  

  

Zamestnanci obce 
  

 Ing. Jozef Jakab, bytom Ptrukša 140 - hlavný kontrolór obce  

 Mgr. Andrea Simková, bytom Ptrukša č. 104 – samostatný odborný referent 

 Irena Magyarová, bytom Ptrukša č.16 – upratovačka 

 Beáta Matyiová, bytom Veľké Kapušany, Centrum I. 921/24 – riaditeľka MŠ 

 Margita Pásztorová, bytom Ptrukša č.136 – kuchárka ŠJ, upratovačka, školníčka 

 

 Inštitúcie v obci 

1. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – bez právnej subjektivity 

Riaditeľka: Beáta Matyiová 

Adresa: 076 77  Ptrukša č.169 

Tel. č.: 056/6478780 

e-mail: matyibea@centrum.sk 

Počet detí: 4 
Jej súčasťou je  aj  školská jedáleň (5 stravníkov) 

 

2. Spolky, združenia a iné organizácie, ktoré v obci pôsobia:  
TJ Ptrukša, Dobrovoľná požiarna ochrana, Spevokol  SIRÉN 

 

 

 



 

 

3. Obchodné prevádzky v obci: 

a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom: 

– Potraviny JEDNOTA, 076 77   Ptrukša č. 106, tel. č. 056/6380100 

– Rozličný Tovar Mária Tokárová,  076 77   Ptrukša č.102 

– TARA- Alžbeta Szabová,  076 77   Ptrukša č.87 

 

b) Pohostinstvá: 

– Pohostinstvo Szirén, Ptrukša č.106 

 

c) Ostatné prevádzky: 

 

- Nafta a.s., prevádzka Ptrukša 

- CM TRADING, špedícia – zasielateľstvo s.r.o., Ptrukša č. 178 

- Ing. Arnold Matyi – Matrix, Hlavná 83, Ptrukša  

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce 

 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu 

a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania 

a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce 

alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. 

Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so 

samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.  

     Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na 

plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce 

možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 

Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. 

     Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí 

výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 

Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho 

rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na 

ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech 

svojho rozpočtu. 

     Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa 

zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, 

do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

   Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou 

osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 

540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  

   Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného 

účtovníctva. 

     Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a definuje ju 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 verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 

zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou 

závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. 

     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 zostavenie účtovnej závierky. 

Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy 

činností: 

- 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, 

- kontrola zaúčtovania odpisov, 

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 

- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 

 

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 

- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,  

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

 

Obec Ptrukša od 1.1.2009 účtuje v mene euro. 

 

Rozpočet obce na rok 2017 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ptrukši dňa 09.12.2016 

unesením číslo 03/III/2/2016. Uznesením  č. 03/III/4/2016 zo dňa 09.12.2016 schválilo OZ 

neuplatňovanie programového rozpočtu obce v zmysle § 4 ods. 5 zákona č.426/2013 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Upravený rozpočet bol schválený uznesením 

č. 03/II/2/2017 zo dňa 24.10.2017 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové hospodárenie obce v roku 2017 

 

Bežné účtovné obdobie rok 2017 obec uzatvorila s nasledovným výsledkom  

 

Kategória Rozpočtové hospodárenie 
obce za rok 2017 

Bežný rozpočet  

Bežné príjmy 146 960,18 

Bežné výdavky  134 661,78 

Bežný rozpočet (P-V) 12 298,40 

(+prebytok, -schodok)  

   

Kapitálový rozpočet   

Kapitálové príjmy 10 000 

Kapitálové výdavky 9 947,49 

Kapitálový rozpočet (P-V) 52,51 

(+prebytok, -schodok)  

    

Rozpočet B-K bez FO   

Príjmy celkom 156 960,18 

Výdavky celkom 144 609,27 

Rozdiel (P-V) 12 350,91 

 

 

 

 

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu obce  za rok 2017 vyplýva prebytok   hospodárenia 

bežného roka v celkovej výške 12 350,91 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Hospodárenie obce k 31.12.2017 je nasledovné: 

  

Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia k 31.12.2017      5 232,36 €     

 

 

 

Bežné príjmy obce                      146 960,18 € 

Kapitálové príjmy obce                       10 000.00 € 

Finančné operácie              4 875,28 € 

Zdroje financovania roku 2017 spolu                 174 186,37 € 

 

Výdavky bežného rozpočtu           134 661,78 € 

Výdavky kapitálového rozpočtu              9 947,49 € 

Finančné operácie             12 911,00 € 

___________________________________________________________________________ 

Výdavky celkom 2017         157 520,27 € 

 

Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2016         4 875,28 €   

(ovplyvňujúcich hospodárenie obce v nasledujúcich rokoch)                       

Celkový zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2017                   5 232,36 €     

 

2. Peňažné fondy obce a ich použitie 

 

Podľa § 15 zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov môžu byť: 

- prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, 

- zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení, 

- zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky 

príjmových finančných operácií. 

 

a) zdroje peňažných fondov 

- zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov                         2 734,04 €

  

b) návrh na použitie prostriedkov peňažných fondov   

Počiatočný stav k 1.1.2017                        2 734,04 € 

Konečný stav k 31.12.2017             2 820,93 €

    

Použitie SF na bežné výdavky obce  zvyšujúce kvalitu pracovného prostredia. 

         

         

Stav na jednotlivých účtoch ( k 31.12.2017 ) 

 

Bežný účet VÚB ( 221 7) 13628-622/0200 1 961,48 

Stav na účte Prima ( 221 1 ) 4243548001/5600 3 056,66 

Stav na účte Prima ( 221 3 )4243545003/5600 0 

Stav na účte VÚB 1 ( 221 4 )1687251459/0200 176,40 

Stav na účte potravinovom OTP (221 5) 543 3948/5200 37,82 

Stav na dotačnom účte  (221 8 ) 4243546006/5600 0 

Stav na úverovom účte  ( 221 9 ) 4243543008/5600 0 

SPOLU 5 232,36 
 

Stav pokladne 

K 31.12.2017  je stav  pokladne (211 )                                                                                           

0 € 

 



Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach obce  
 

Z úhrnnej sumy záväzkov  tvoria: 

- záväzky zo sociálneho fondu                           2 820,93   € 

- krátkodobé záväzky                       24,15   €  

- úver v banke Prima                             36 000,00  € 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách 

 
V roku 2017 obec neposkytla žiadnu záruku (na úver, pôžičku ...) pre fyzické ani právnické 

osoby. 

 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

Obec v rámci svojho hospodárenia nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

                                                                                                             

      Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

Účtovná závierka bola odoslaná do systému RISSAM v elektronickej forme v termíne 

stanovenom v zákone.  Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného 

významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.  

 

 

V Ptrukši dňa 22.03.2018 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Andrea Simková                                                 Alexander Takács, starosta                                                                                         


