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    Úvodné slovo starostu obce

Uzatvorili sme druhý rok po voľbách. Ani v tomto roku sme nezaostávali za svojimi predsavzatiami    z
vlaňajšieho obdobia. Moja snaha  rovnomerne zveľaďovať všetky miestne časti obce – Somotor, Véč a
Novú Viesku pri Bodrogu naďalej platila. Prioritu  však majú verejené budovy slúžiace obyvateľstvu obce,
pokračovanie  ďaľšej  etapy  verejnej  kanalizácie,  rekonštrukcia  chodníkov   a  verejnej  komunikácie  .
Úspešne sme sa dokázali  presadiť v oblasti športu , konkrétne vo futbale a stolnom tenise. Každoročne
evidujeme stúpajúci počet účastníkov výletu pre dôchodcov a pochopiteľne, svojou účasťou nás potešia aj
pri posedení na Deň dôchodcov. Mikuláš v škôlke a Základných školách, podpora športových školských
podujatí,  Deň  detí  v  spolupráci  s  obcou  prináša  úspech  a  spokojnosť  v  kruhu  žiakov,  pedagógov  a
neposlednom  rade  moju  spokojnosť.  Zároveň  sa  s  poslancami   snažíme  o  ďaľší  rozvoj  obce  a  jej
zviditeľnenie  aj počas takých akcií ako boli Somotorské Rodeo a Obecné oslavy.

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 2016:

Počet obyvateľov obce k 31.12.2016:     1492 obyvateľov

Dospelí:                               Deti do 15 rokov                        Mládež od 15 do 18 rokov
Ženy: 671                       dievčatá:    90                          dievčatá:    24
Muži:    585                 chlapci:      95                   chlapci:   27
Spolu: 1256               Spolu:       185           Spolu:        51

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


Počet narodení v roku 2016 :                                                      9
Počet úmrtí v roku 2016 :                                                           14
Počet sobášov v roku 2016 :                                                            9

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.



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
 Tímea Borčiková – 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
 Kinga Lörinczová – upratovačka
 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  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, ktoré
sa konali v roku 2014.Poslanci sú volení na obdobie 4 rokov. Zastupiteľský zbor v roku 2016  pracoval 
v nasledovnom zložení  :



3.1. Poslanci obecného zastupiteľstva:

 Ing. Jozef Cábocký , zástupca starostu
 Edita Gergelyová
 Ing.Lóránt Kovács
 Jozef Kálmán 
 Erik Trella
 Mgr. Peter Fözö
 Ján Juhász
 František Peleščák
 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 a 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 kontrólora obsadil Bc. Michal Liba.    
Počas roka 2016 hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánov kontrolnej činnosti obce schválených 
obecným zastupiteľstvom. 

5. KOMISIE :

 komisia na ochranu verejného záujmu
 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 – Jozef Kálmán
 Základná škola – Ing. Jozef Cábocký, Edita Gergelyová, Mikuláš Šmajda, Erik Trella
 Základná škola s VJM – Mgr. Peter Főző, Ján Juhász, František Peleščák 



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 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 budov
                    Modernizácia budov

        Realizácia výmeny okien a dverí na budovách ZŠ Somotor
        Rekonštrukcia chodníkov pred areálom ZŠ Somotor 
        Realizácia 2.etapy verejnej kanalizácie

                    Výmena strechy na budove Obecného úradu a kultúrneho domu
                    

        

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 
                

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015  uznesením č. 137/2015 
a upravený uznesením zastupiteľstva obce 159, 209, 210, 228/2016 a  rozpočtovým opatrením
 č. 1-6/2016 v zmysle VZN

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 329988 371258,11 371258,11

121001 Daň z pozemkov 15500 17352,29 17352,29



121002 Daň zo stavieb 6000 8277,45 8277,45

121003 Daň z bytov 350 444,74 444,74

133001 Daň za psa 750 762,82 762,82

133006 Daň z ubytovania 60 81,51 81,51

133012 Daň za užív.ver.pr. 100 113 113

 

133013 Za kom. odpady a dr. od. 6500 9003,32 9003,32

212002
Z pren.pozemkov 5867 374,64 374,64

212003 Z pren. Bud.,priestr. A obj. 18700 18700 16469,56

212004 Ostatné poplatky 5000 8011,49 8037,66

222003 Za porušenie predpisov 200 200 166

223 Poplatky za platby 2200 2376 1458,64

229 Popl. za vodné,stočné 10665 10665 7301,79

292 Iné príjmy 5000 17679 5067,09

242 Z vkladov 20 20 3,65

311 Sponzor 500 500 100

312 Zo štátneho rozpočtu 478667,40 494341,42 487446,54

 Spolu  886067,40 965653,15 944416,28

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 252539 263467,29 252425,48

0133 Matr.úrad 2932,64 3017,46 3017,46

0160 Voľby 0 2219,91 2219,91

0220 Civil.ochrana 86 102,89 102,89

0451 Cestná doprava 1000 1000 0

0510 Nakl.s odpadom 23000 15000 14065,54

0520 Nakl.s odp.vodami 5900 6175,88 6175,88

0640 Ver.osvetlenie 1500 1775,88 339,01

0820 Kult.služby 9500 9500 8151,70

0840/0810 Dotácie združeniam 8000 12500 12176

09111 Predškols.vých. 59803 60921,39 59821,01

Spolu: 364260,64 375680,70 358524,68



                                                                                                       
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
 233001

Z predaja
pozemkov

0 878,90 878,90

71 321 Granty 0 0 0
111 322 Transfér zo ŠR 0 278547,41 278547,41

Spolu    0 279426,31 279426,31

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 0 200000 200000

52 717002 Rekonšt.a moder. 25000 35000 28899,80

111
717002

Rekonšt. a moder. 5420 91147,71 78547,71

41 717002  Rekonšt.modernizácia 0 19255,22 19056,41

41 714001 Nákup mot.vozidla 0 3628 3628
Spolu   30420 349030,93 330131,91

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané na rekonštrukciu obecného rozhlasu pre časť obce  
Nová Vieska pri Bodrogu, rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov pred ZŠ,  na nákup

osobného motorového vozidla, na výmenu strešnej krytiny budovy Obecného úradu a Kultúrneho
domu, na výmenu okien a dverí na budove Základnej školy s VJM-Alapiskola a na vybudovanie 
kanalizačnej prípojky 2.etapy -  Somotor.



8.9. Finančné operácie príjmové:

Finančné operácie  príjmové 
 
 

Skutočnosť 
k 31.12. bežného

účtovného obdobia

Zostatok prostriedkov finančných aktív 24314,26
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   24314,26

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

25918,64

Výdavky na obstaranie majetkových účastí 0
Ostatné výdavky  

Spolu:
25918,64



8.11. Rozpočtové organizácie

                       Položka ekonomickej
klasifikácie

 Schválený 
 rozpočet

Upravený 
rozpočet

Bežné príjmy  549712,65 561728,80

Spolu :  549712,65 561728,80
 

8.12. Plnenie rozpočtu príjmov Rozpočtových organizácií

Kategória Text Schv.rozpočet Upravený

Skutočnosť 

k 31.12.2016

310 Granty a transfery 549712,65 561728,80 561728,80

230 Kapitálové príjmy

320 Kapitál.granty a transfery

9. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :

 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií ,vrátane chodníkov

 Predrealizačné práce výstavby 6 BJ nájomnej bytovky

 Podpora kultúrnych a športových podujatí, cirkevných združení, uchovávanie tradícií

 Zateplenie budovy Základnej školy, oprava strechy

 Sanácie divokých skládok odpadu

 Pokračovanie v realizácii projektu kanalizácie obce



10. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO 
OBDOBIA

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia .

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

Obec v súčasnosti stále vedie 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.

                   Schválil :      Ján Juhász

                                           starosta obce


