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    Úvodné slovo starostu obce

Vážení spoluobčania,

predkladám Vám Výročnú správu obce Somotor za rok 2018, ktorá spolu so Záverečným účtom obce za
rok 2018 poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti  a  výsledky našej  obce počas
môjho pôsobenia. Rok 2018 bol významným rokom aj z pohľadu komunálnych volieb, ktoré s hrdosťou
môžem konštatovať, že som vyhral už po tretí krát za sebou. Po zložení slávnostného sľubu som sa ujal
funkcie vedenia obce a pokračoval už v nastolenom trende s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj
našej obce za účelom plnenia jej základných funkcií, priebežného budovania chýbajúcej infraštruktúry a
vytvárania  vhodných  podmienok  pre  život  obyvateľov  a  návštevníkov  obce.  Chcem  sa  poďakovať
poslancom obecného zastupiteľstva,  zamestnancom obce,  aktivačným pracovníkom,  mládeži  ,  starším
spoluobčanom a všetkým tým, ktorí sa v minulom roku snažili prispieť k spokojnosti všetkých občanov
obce Somotor.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1. Identifikačné údaje obce:

Názov: Obec Somotor
Adresa: Obchodná 39/7, 376 35 Somotor
Telefón: 056/63 96 110
e-mail: obecsomotor@  gmail.com
web: www.obecsomotor.tym.sk
Okres: Trebišov
IČO: 00331945
DIČ: 2020730558
Právna forma: právnická osoba
Obec  ako  samostatný  územný  samosprávny  a správny  celok  sa  riadi  zákonom  č.369/1990  Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.

Obec  je  právnickou  osobou,  ktorá  za  ustanovených  podmienok  hospodári  s  vlastnými  príjmami  a
majetkom. Jej základnou úlohou je starostlivosť o potreby obyvateľov a rozvoj územia obce.

Rozloha obce:           1631 ha
Nadmorská výška :      98 m.n.m.

1.2. Demografické údaje o obci Somotor  za rok 2018:

Počet obyvateľov obce k 31.12.2018:     1425 obyvateľov

Dospelí:                               Deti do 15 rokov                        Mládež od 15 do 18 rokov
Ženy:    639                       dievčatá:    79                          dievčatá:    22
Muži:    577                chlapci:      89                   chlapci:   19
Spolu: 1216              Spolu:       168           Spolu:        41

http://www.ulicskekrive.ocu.sk/
mailto:obec.ulickrive@makoba.sk


Počet narodení v roku 2018 :                                                        9
Počet úmrtí v roku 2018:                                                              11
Počet sobášov v roku 2018 :                                                             12

Priemerný vek obyvateľov :                       42,02 rokov
Celkový úbytok za rok :                                                                                              25

1.3. História obce:

Prvá písomná zmienka o obci  pochádza z roku 1214.  Obec vznikla zjednotením troch,    v minulosti
samostatných obcí – Somotor, Véč a Nová Vieska . Históriu obce vierohodne potvrdzuje aj 200 rokov
starý kostol Reformovanej cirkvi .

1.4. Symboly obce :

erb obce , vlajka obce ,pečať obce 
 ktoré sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky .

1.5. Vzdelávanie a výchova:

Základná škola s VJS, Somotor
Základná škola s VJM-Alapiskola , Somotor
Materská škola – Óvoda, Somotor
Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec, pobočka

1.6. Základné orgány obce

Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo



2. OBECNÝ ÚRAD:

1. Obecný  úrad  je  výkonným  orgánom  obecného  zastupiteľstva  a starostu  obce,  zabezpečuje
organizačné  a administratívne  práce.  Prácu  a činnosti  obecného  úradu  organizuje  a riadi  starosta
obce:  Ján Juhász, bytom Gaštanova č. 331/47, Somotor-Véč, ktorý bol opakovane zvolený za
starostu obce v komunálnych voľbách dňa 10.11.2018 po tretí krát.

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.

2.1. Zamestnanci obecného úradu:

 Ľudmila Cábocká  – samostatný odborný referent, matrikárka
 Iveta Galambosová – samostatný odborný referent
 Mgr. Anita Szücsová – samostatný odborný referent
 Iveta Takáčová – finančný a mzdový účtovník
 Bc. Michal Liba - kontrolór
 Monika Pálocziová – upratovačka
 Jozef Kocsis – koordinátor
 Ladislav Hajdu – údržbár ČOV
 Bc. Sedlák Űveges Mária – riaditeľka MŠ
 Jolana Cábócká – učiteľka MŠ
 Bc. Anita Mulidránová – učiteľka MŠ
 Bc. Jana Dull – učiteľka MŠ /toho času na MD
 Stela Piková  – učiteľka MŠ
 Erika Delfiniová  - upratovačka

   Pracovníci  obecného úradu zabezpečujú účtovné a finančné operácie  s majetkom obce,  finančnými
prostriedkami  v bankách,  inventarizáciu  majetku,  účtovné,  majetkové  práva,  ich   ochranu.  Vyberajú
správne  poplatky,  miestne  dane  a tiež  zverejňujú   informácie  v miestnom  rozhlase.  Vykonávajú
matrikársku činnosť ako je napr. zápis evidencie narodení, úmrtia a sobášov podľa osobitných pravidiel.
Taktiež  vykonávajú   poštové  a telekomunikačné  služby,  správu  daní  a poplatkov,  administratívnych
úkonov  a vybavovanie  stránok, miestne  poplatky  na  území  obce,  administratívu  a  správu  cintorína,
informačné služby, evidenciu majetku obce a iné úkony ako údržbárske práce ,práce pri prevádzke ČOV a
vykurovania v objektoch obce, práce na verejnom osvetlení a rozhlasu, koordinačné práce pri MOS a
aktivačných  prácach.  Zamestnanci  obecnej  škôlky  zabezpečujú  výchovu  a  vzdelávanie,  poskytujú
celodennú starostlivosť o deti zapísané v predškolskom zariadení obce.



3. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktorí
pracovali  v  pôvodnom  zložení  za  volebné  obdobie  2014-2018.  Poslanci  zvolení  vo  voľbách  dňa
10.11.2018 na volebné obdobie 2018 – 2022  pracovali v nasledovnom zložení:

3.1. Poslanci obecného zastupiteľstva:

 Ing. Jozef Cábocký , zástupca starostu
 Edita Gergelyová
 Ing.Lóránt Kovács
 Robert Ujházi
 Erik Trella
 Kristián Bányácsky
 Ján Juhász
 František Sálka
 Mikuláš Šmajda
 
     Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo a schvaľovalo na svojich zasadnutiach  okrem iného aj základné
otázky zo života obce, ako aj ich občanov. 

Pozvánky na zasadnutia obecného zastupiteľstva boli doručené poslancom   v zmysle zákona, zverejnené
na úradnej tabuli obce, najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutí. Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli
verejné.

4. HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE:

Bc. Michal Liba

Vo výberovom konaní vyhlásenom v roku 2015 funkciu hlavného kontrolóra obsadil Bc. Michal Liba.    
Počas roka 2018 hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánov kontrolnej činnosti obce schválených 
obecným zastupiteľstvom. 



5. KOMISIE :

 finančná komisia
 komisia pre kultúru a šport
 komisia na ochranu životného prostredia
 komisia sociálnych vecí

Zároveň obecné zastupiteľstvo delegovalo poslancov za členov do Rady škôl a Materskej školy :
 Materská škola – Ján Juhász,ml.
 Základná škola – Ing. Jozef Cábocký, Edita Gergelyová, Mikuláš Šmajda, Erik Trella
 Základná škola s VJM – Ing. Lóránt Kovács, Kristián Bányácsky,František Sálka,Robert Ujházi

6. 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  služby ,medzi ktoré patrí nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty
v obci,  správu a  údržbu verejnej zelene  ,prevádzkovanie  ČOV ,  údržbu kanalizačnej  siete  ,verejného
osvetlenia a podobne.

7. FINANCOVANIE OBCE 

Obec financuje svoje potreby hlavne z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a ďalších 
zdrojov.

7.1. Rozpočet obce

   Základom finančného hospodárenia  obce je  rozpočet  obce.  Rozpočet  obce sa  môže meniť  a
dopĺňať po schválení OZ obce Somotor v zmysle platnej právnej legislatívy.



8. INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU

8.1. Bežné príjmy:

Daňové príjmy:
Daň z príjmov FO 
Daň z nehnuteľnosti  (daň z pozemkov, daň zo stavieb)
Dane za špecifické služby (príjem za odpady, za psa)

Nedaňové príjmy:
Príjmy z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, budov a ostatných zariadení, ostatné)
Administratívne poplatky (správne)
Poplatky, platby z nepriemyselného predaja
Za hlásenie v miestnom rozhlase, ostatné
Ďalšie administratívne a iné poplatky
Z vkladov
Ostatné príjmy

Granty a transfery

Transfery 

8.2. Kapitálové príjmy:

Príjem z predaja kapitálových aktív 
Príjem z predaja pozemkov
Granty a transfery

8.3. Bežné výdavky:

Výdavky verejnej správy (mzdy, platy, služobné príjmy, tarifný, základný funkčný plat, príplatky –
 za riadenie, odmeny – za splnenie úlohy, zákonné poistenie)
Tovary a služby (cestovné výdavky)
Energia, komunikácie (elektrická energia,plyn,voda, telefón, rozhlas, internet a pod.)
Materiál a služby (výpočtová technika, telekomunikačná technika, kancelárske potreby, materiál, a pod.)
Dopravné (palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy, náhradné diely, a pod.) 
Ostatné tovary a služby,sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

8.4. Kapitálové výdavky:
                    Rekonštrukcia miestnych chodníkov / ulica Staničná, Obchodná
                    Realizácia 2.etapy verejnej kanalizácie - pokračovanie

         Rekonštrukcia areálu Domu smútku
                    Oplotenie Materskej školy
                    Zakúpenie snežnej radlice, pokračovacieho dielu posilovacieho stroja,
                    modernizácia úradu klimatizačnou technológiou,výmena plynových kotlov    

        v nájomných bytoch,
        Vybudovanie Detského ihriska v miestnej časti Nová Vieska pri Bodrogu 

                    Rekonštrukcia Miestneho rozhlasu v časti Nová Vieska pri Bodrogu
                     



      
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 
                

Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2017  uznesením č. 375/2017 
a upravený uznesením zastupiteľstva obce č.: 411, 443,463,476/2018,16/12/2018 a  rozpočtovým 
opatrením č. 2-5,7-8,11-12,14-22/2018 v zmysle VZN a v zmysle Nariadení o úpravách
v rozpočtových organizáciách v rámci závierkových úprav na úseku prenesených kompetencií

8.5. Príjmy bežného rozpočtu:

Položka
ekonomickej
klasifikácie

Názov položky
ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 

Skutočnosť k
31.12. bežného

účtovného
obdobia

b c 1 2 3

111003 Výnos dane z príj. Pouk. ÚS 382935 442695,39 442695,39

121001 Daň z pozemkov 15500 27259,23 27259,23

121002 Daň zo stavieb 6500 8301,64 8301,64

121003 Daň z bytov 395 488,52 488,52

133001 Daň za psa 750 978,50 978,50

133006 Daň z ubytovania 60 456,06 456,06

133012 Daň za užív.ver.pr. 100 99 99

 

133013 Za kom. odpady a dr. od. 10000 10771,25 10771,25

211003 Dividendy 0 4114,80 4114,80

212002
Z pren.pozemkov 6725 6145,69 6145,69

212003 Z pren. Bud.,priestr. A obj. 18700 16176,67 16176,67

221004 Ostatné poplatky 14500 11990,10 11990,10

222003 Za porušenie predpisov 200 2,22 2,22

223 Poplatky za platby 27300 26341,01 26341,01

229 Popl. za vodné,stočné 10665 7938,40 7938,40

292 Iné príjmy 3000 5261,30 5261,30

242 Z vkladov 10 0 0

311 Sponzor 100 100 100

312 Zo štátneho rozpočtu 488665,00 481923,21 481923,21

 Spolu  986105,00 1051042,99 1051042,99



8.6.Výdavky bežného rozpočtu:

Časť
rozpočtu,

odd.
Oddiel Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.
bežného účtovného

obdobi

d 1 2 3

01116 Obec 272402 276331,73 269143,36

0133 Matr.úrad 3001 3459,96 3459,96

0160 Voľby 0 1867,79 1867,79

0220 Civil.ochrana 99 132,43 132,43

0451 Cestná doprava 500 500 0

0510 Nakl.s odpadom 15800 15800 13544,30

0520 Nakl.s odp.vodami 7800 6300 4630,42

0640 Ver.osvetlenie 1500 1865 988,94

0820 Kult.služby 8500 8500 7989,19

0840/0810 Dotácie združeniam 9000 10500 8717

09111 Predškols.vých. 62692 67920,25 67535,13

Spolu: 381294 393177,16 378008,52

                                                                                                       

8.7. Príjmy kapitálového rozpočtu:

Zdroj  
Položka

ekonomickej
klasifikácie

Názov položky
ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť 
k 31.12. bežného

účtovného
obdobia

a  b c 1 2 3
41 230 Predaj hmot.maj 0 10200,00 10200,00

41
 233001

Z predaja
pozemkov

678,90 2744,97 2744,97

71 321 Granty 0 0 0
111 322 Transfér zo ŠR 70000 194468,99 194468,99

Spolu    70678,90 207413,96 207413,96



8.8. Výdavky kapitálového rozpočtu:

Zdroj
Položka

ekonomickej
klasifikácie

Názov položky
ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12. bežného

účtovného
obdobia

a b c 1 2 3
111  717001 Realizácia stavieb 70000 94468,99 94468,99

111 717002  Rekonšt.modernizácia 0 9997,82 9997,82

41 717002 Rekonštr.modernizácia 678,90 58552,73 58552,73
Spolu   70678,90 163019,54 163019,54

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané na pokračovanie Kanalizácie obce  2.etapy,  na 
rekonštrukciu miestnych chodníkov na ulici Staničnej a Obchodnej,rekonštrukciu areálu Domu 
smútku,modernizáciu obecného úradu, výmeny konštrukčných prvkov nájomných bytov, 
zakúpila sa ďaľšia časť posilovacieho stroja do činkárne , na vybudovanie Detského ihriska,      
na rekonštrukciu miestneho rozhlasu, na vybudovanie oplotenia Materskej školy

8.9. Finančné operácie príjmové:

Finančné operácie  príjmové 
 
 

Skutočnosť 
k 31.12. bežného

účtovného obdobia

Zostatok prostriedkov finančných aktív 13500
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné 
výpomoci

0

Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek 
a návratných finančných výpomocí

0

Príjmy z predaja majetkových účastí 0
Ostatné príjmy 0
Spolu   13500



8.10. Finančné operácie výdavkové:

 
Finančné operácie výdavkové 
 
 

Skutočnosť
 k 31.12. bežného

účtovného obdobia

Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné 
výpomoci

 

Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných 
finančných výpomocí

29288,29

Výdavky na obstaranie majetkových účastí 0
Ostatné výdavky 1056,82 

Spolu:
30345,11

8.11. Rozpočtové organizácie

Obec je zriaďovateľom dvoch základných škôl na území obce. Základná škola a Základná škola 
-Alapiskola s vyučovacím jazykom maďarským. Obe školy sú plne organizované , vyučovanie 
prebieha vo všetkých ročníkoch .

8.12. Plnenie rozpočtu príjmov Rozpočtových organizácií

                       Položka ekonomickej
klasifikácie

 Schválený 

 rozpočet

Upravený 
rozpočet

Bežné príjmy  320 36504

Spolu :  320 36504



8.13 Plnenie rozpočtu výdavkov Rozpočtových organizácií

                       Položka ekonomickej
klasifikácie

 Schválený 

 rozpočet

Upravený 
rozpočet

Bežné výdavky  572359 593167,19

Spolu :  572359 593167,19

9. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :

 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií ,vrátane chodníkov - pokračovanie

 Rekonštrukcia obecného rozhlasu - pokračovanie

 Zateplenie budovy bývalého Krízového centra

 Pokračovanie v realizácii projektu Kanalizácie obce 2.etapa - pokračovanie

 Rekonštrukcia hygienických a sanitárnych zariadení v Základných školách

 Podpora kultúrnych a športových podujatí, cirkevných združení, uchovávanie tradícií

 Oplotenie cintorínov

10. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO 
OBDOBIA

Obec zaznamenala  udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia skončením 
súdneho sporu s navrhovateľom Ing. Ernest Trella a spol. dohodou o urovnaní sporu.



11. VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY, KTORÝM JE ÚČTOVNÁ 
JEDNOTKA VYSTAVENÁ 

Obec v súčasnosti  vedie  pokračujúci súdny spor s Agentúrou podporovaného zamestnávania 
n.o., so sídlom Agátová 226/2, 076 35 Somotor o nezaplatenú výšku nájomného .

V zmysle rozsudku Krajského súdu v Košiciach obec eviduje pohľadávku voči p. Stropkayovej 
Silvii za neoprávnene vyplatenú odmenu na základe neplatnej zmluvy,  zo zostatku  ktorej ku 
koncu účtovného obdobia nedošlo k zníženiu.

                   Schválil :      Ján Juhász

                                           starosta obce


