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Ján Juhász
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10.

1.

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.

2.

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

3.

Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

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.
Zástupca starostu obce: Ing. Jozef Cábocký
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.

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:
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.
Komisie:
finančná komisia
komisia pre kultúru a šport
komisia na ochranu životného prostredia
komisia sociálnych vecí
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
Zamestnanci obecného úradu a organizácií v správe obci:
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.
Rozpočtové organizácie zriadené obcou:
1.

Názov:

Základná škola s VJS Somotor , rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Sídlo:

Hlavná 41, 076 35 Somotor

IČO:

033341211

Štatutárny ogán: Ing. Zuzana Fucsková
E-mail:

zssomotor@gmail.com

Web:
Základná činnosť: základné vzdelávanie
Metóda konsolidácie: metóda úplnej konsolidácie
2. Názov:

Základná škola s VJM-Alapiskola, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Sídlo:

Hlavná 40, 076 35 Somotor

IČO:

035541288

Štatutárny ogán: Mgr. Klára Kovácsová
E-mail:

zssomotor@zsomotor

Web:

www:zssomotor.eda.sk

Základná činnosť: základné vzdelávanie
Metóda konsolidácie: metóda úplnej konsolidácie
Organizácie zriadené obcou bez právnej subjektivity spravované obcou:
Obec nemá organizácie bez právnej subjektivity
Príspevkové organizácie zriadené obcou:
obec nemá zriadené príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou:
obec nemá zriadené neziskové organizácie

Obchodné spoločnosti založené obcou:
obec nemá zriadené obchodné spoločnosti

4.

Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj obce a jej obyvateľov, zabezpečovanie kvalitných služieb pre
obyvateľov obce.
Vízie obce: zvyšovanie kvality života občanov obce a priaznivých podmienok pre život všetkých
obyvateľov obce.
Ciele obce: zlepšenie komunikačnej infraštruktúry a priaznivých podmienok pre rozvoj všetkých
obyvateľov obce.

5.

Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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.
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 verejnejzelene, prevádzkovanie ČOV, údržbu kanalizačnej siete, verejného
osvetlenia a podobne.
5.1. Geografické údaje

Obec Somotor leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny na úpätí andezitovej mladotreťohornej kryhy
pri rieke Bodrog. Nadmorská výška v strede obce je 98 m n. m., v chotári 98- 151 m n. m. Odlesnený
chotár tvorí recentná niva a vyšší rovinný stupeň s mŕtvymi ramenami Bodrogu a pieskovými dunami.
Rozloha obce:
1631 ha
Nadmorská výška : 98 m.n.m.
5.2. Demografické údaje o obci Somotor za rok 2018:
Počet obyvateľov obce k 31.12.2018:

1425 obyvateľov

Dospelí:
Deti do 15 rokov
Ženy: 639
dievčatá: 79
Muži: 577
chlapci: 89
Spolu: 1216
Spolu:
168
Počet narodení v roku 2018 :
Počet úmrtí v roku 2018:
Počet sobášov v roku 2018 :
Priemerný vek obyvateľov :
Celkový úbytok za rok :

Mládež od 15 do 18 rokov
dievčatá:
22
chlapci:
19
Spolu:
41
9
11
12
42,02 rokov
25

5.3. 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 .
5.4. Symboly obce :

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

vlajka obce

Blazón erbu
V zelenom štíte zdola dvoma zlatými ratolesťami plytko ovenčená strieborná zlatonohá bežiaca labuť, v
horných rohoch po jednom rovnakom zlatom obrátenom lemeši.
5.5 Logo obce:
obec nemá vytvorené logo
5.6. História obce
Sídelna obec sa rozprestiera na južnom svahu somotorského
kopca, blízko Bodrogu. Osídlenie v paleolite. Neolitické
sídlisko bukovohorskej kultúry, eneolitické a z neskorej doby
bronzovej, sídlisko gávskeho typu s hromadným nálezom
bronzov, mladohallštattské sídlisko a žiarové pohrebisko,
sídlisko z doby rímskej, staroslovanské zo 6.-7. storočia
veľkomoravská osada a radové pohrebisko z 10.-11. storočia.
Obec je doložená z roku 1263 ako majetok magistra Petra.
Názov obce je doložený z roku 1263 ako Zumuthur, z roku 1358 ako Zomothar, z roku 1786 ako
Somothor, z roku 1927 ako Somotor, maďarsky Szomotor. V 15. storočí patrila obec Drugethovcom, od
roku 1512 zemianskym rodinám, od roku 1652 do 19. storočia tu mali majetkový podiel Klovušickovci,
od roku 1808 rodina Szirmayovcov. V roku 1557 mala obec majer a 5 port, v roku 1715 mala 16
opustených a 3 obývané domácnosti, v roku 1787 mala 36 domov a 230 obyvateľov, v roku 1828 mala 49

domov a 389 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a ovocinárstvom, známi
boli aj ako košikári. Od 19. storočia pracovala v obci tehelňa. Poľnohospodársky charakter si obec
zachovala dodnes. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.
Veča sídlisko z mladšej doby hallštattskej, z doby rímskej, staromaďarské hroby jazdcov z 10. storočia.
Prvá písomná zmienka je z roku 1214, v roku 1263 je doložená ako majetok magistra Petra. V roku 1381
patrila tunajším zemanom, v 18. storočí Vécseyovcom a iným, koncom 19. storočia tu mali majetky
Kozmovci. V roku 1715 mala 5 opustených a 1 obývanú domácnosť, v roku 1787 mala 30 domov a 149
obyvateľov, v roku 1828 mala 42 domov a 316 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom
a vinohradníctvom. V roku 1943 bola obec pripojená k obci Somotor.
Nová Vieska pri Bodrogu obec bola pôvodne príslušenstvom hradu Zemplín. Spomína sa od roku 1363,
v roku 1380 ako majetok Imreghiovcov, od roku 1419 viacerým zemepánom, v roku 1598 Barkóczyovcov
a iných, od roku 1774 tu mala majetkový podiel rodina Horváthovcov. V roku 1557 mala 2 porty, v roku
1715 sa spomína, že obec je 7 rokov úplne opustená. V roku 1720 mala 7 domácnosti, v roku 1787 mala
21 domov a 127 obyvateľov, v roku 1828 mal 32 domov a 247 obyvateľov. Zaoberali sa vinohradníctvom.
V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. V roku 1964 zlúčená s obcou Somotor.
5.7. Pamiatky
Kostol reformovaný klasicistický z roku 1801

6.

Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Vzdelávanie a výchova:
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie deti v obci poskytuje:
- Základná škola s VJS, Somotor
- Základná škola s VJM-Alapiskola , Somotor
- Materská škola – Óvoda, Somotor
- Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec, pobočka
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že vývoj vzdelávania sa bude orientovať na
zvyšovanie kompetencií skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu.
6.2. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život zabezpečuje Obec Somotorkonaním kultúrnych a spoločenských akcií ,
akcie pre deti, posedenie s dôchodcami a rôzne iné spoločenské a kultúrne akcie.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život v obci bude
orientovaný na usporiadanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov, kultúrne vyžitie detí a
mládeže.
6.3. Hospodárstvo
Občianska a technická vybavenosť:
 Predajňa potravinárskeho tovaru
 Pohostinské odbytové stredisko
 Predajňa nepotravinárskeho tovaru
 Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
 Penzión
 Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa
 Komunálny odpad
 Využívaný komunálny odpad
 Zneškodňovaný komunálny odpad
 Telocvičňa
 Futbalové ihrisko







Knižnica
Pošta
Verejný vodovod
Rozvodná sieť plynu
Vlaková zastávka

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať
na skvalitnenie služieb, ktoré sú poskytované občanom.

7.

Informácie o vývoji z pohľadu rozpočtovníctva

Základom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018 . Obec v roku 2018 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 sa môže meniť a dopĺňať po schválení OZ obce Somotor v zmysle platnej právnej
legislatívy.
Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2017 uznesením č 357/2017.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 24.04.2018 uznesením č.411/2018
druhá zmena schválená dňa 22.06.2018 uznesením č. 443/2018
tretia zmena schválená dňa 10.08.2018 uznesením č.463/2018
štvrtá zmena schválená dňa 27.09.2018 uznesením č. 476/2018
piata zmena schválená dňa 19.12.2018 uznesením č. 16/12/2018
šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2-5,7-8,11-12,14-22/2018 starostu dňa
31.12.2018 v rámci závierkových úprav a úprav na úseku prenesených kompetencií v školstve

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
1 070 603,90

Rozpočet
po zmenách
1 309 594,41

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 308 537,59

Plnenie
v%
99,92

986 105,00
70 678,90
13 500,00
320,00
1 053 350,54

1 051 042,99
207 413,96
14 633,46
36 504,00
1 164 540,36

1 051 042,99
207 413,96
13 576,64
36 504,00
1 163 483,54

100,00
100,00
92,78
100,00
99,91

381 294,00
70 678,90
29 018,64
572 359,00
17 253,36

378 008,52
163 019,54
30 345,11
593 167,19
145 054,05

378 008,52
163 019,54
29 288,29
593 167,19
145 054,05

100,00
100,00
96,52
100,00
100,00

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018
v EUR

Bežné príjmy spolu

1.087.546,99

z toho : bežné príjmy obce

1.051.042,99

bežné príjmy RO

36.504,00

Bežné výdavky spolu

971.175,71

z toho : bežné výdavky obce

378.008,52

bežné výdavky RO

593.167,19

Bežný rozpočet

116.371,28

Kapitálové príjmy spolu

207.413,96

z toho : kapitálové príjmy obce

207.413,96

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

163.019,54

z toho : kapitálové výdavky obce

163.019,54

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

0,00
44.394,42

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

160.765,70

Vylúčenie z prebytku

126.620,21

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

34.145,49

Príjmové finančné operácie/ s výnimkou cudzích prostriedkov

13.576,64

Výdavkové finančné operácie /s výnimkou cudzích prostriedkov

29.288,29

Rozdiel finančných operácií

-15.711,65

PRÍJMY SPOLU

1.308.537,59

VÝDAVKY SPOLU

1.163.483,54

Hospodárenie obce

145.054,05

Vylúčenie z prebytku

126.620,21

Upravené hospodárenie obce

18.433,63

Prebytok rozpočtu v sume 18.433,63 EUR 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 predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných
predpisov v sume 126.620,21 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
na vysporiadanie zostatku finančných operácií

2.721,78 EUR
15.711,85 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 9.415,60 EUR

b)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 103.500,- EUR, a to na :
- rekonštrukciu ZŠ v sume 80.000,- EUR
- rekonštrukciu chodníka ul. Lipová, Véč 13.500,- EUR
- projekt Kriminality 10.000,- EUR
nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3
zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
1.767,74 EUR,

c)

d)

8.

nevyčerpané prostriedky z RF a výšky spoluúčasti k projektu podľa zákona č.523/2004 Z.z.
o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
11.936,91 EU.

Informácie o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku
a konsolidovaný celok.

8.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť k 31.12.2017
2 644 485,79
2 336 557,87

Skutočnosť k 31.12.2018
2 848 885,61
2 439 344,72

1 995 132,34
341 425,53
118 130,21

2 097 919,19
341 425,53
210 162,44

0,00

0,94

67 209,20
50 901,01

44 670,69
165 470,81

20,00
283,18

20,00
194,50

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť k 31.12.2017

Skutočnosť k 31.12.2018

Majetok spolu

2 644 485,79

2 848 885,81

Neobežný majetok spolu

2 338 380,71

2 440 524,12

0

0

1 996 955,18

2 099 098,59

Dlhodobý finančný majetok

341 425,53

341 425,53

Obežný majetok spolu

305 169,86

406 889,33

10 520,71

10 555,35

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

210 520,71

187951,84

83 671,40

208 362,14

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

20,00

20

935,22

1 472,16

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť k 31.12.2017

Skutočnosť k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 454 971,26

2 649 701,66

Vlastné imanie

1 729 033,61

1 778 107,47

1 718 332,12

1 729 033,61

236 179,51

300 986,33

0,00

1 500,00

27 076,64

112 915,61

171 121,08

163 905,56

Krátkodobé záväzky

23 391,79

22 665,16

Bankové úvery a výpomoci

15 590,00

0,00

489 758,14

570 607,86

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

b) konsolidovaný celok
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť k 31.12.2017
2 644 485,79
1 869 069,28

Skutočnosť k 31.12.2018
2 848 885,61
1 919 712,38

0
0
1 869 069,28
272 662,78

0
0
1 919 712,38
346 732,36

0
17 120,00
174 699,51
66 253,27
14 590,00
502 753,73

1 500,00
114 095,01
166 545,78
64 591,57
0
582 440,87

V dlhodobom majetku v roku 2018v materskej účtovnej jednotke boli zaradené z obstarania majetku.
-

Technické zhodnotenie komunikácii a chodníkov v sume
Zakúpenie snežnej radlice, pokračovacieho dielu posilovacieho stroja
Modernizácia úradu klimatizačnou technológiou

92 741,70 EUR
7 642,80 EUR

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017
67 209,20
0

Zostatok
k 31.12 2018
44 670,69
0

Zostatok
k 31.12 2017
194 512,87

Zostatok
k 31.12 2018
186 570,72

0

0

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Pohľadávky a opravné položky k pohľadávkam
Dlhodobé pohľadávky
Konsolidovaný celok Obec Somotor dlhodobé pohľadávky neeviduje.

Krátkodobé pohľadávky
Konsolidovaný celok Obec Somotor vykazuje krátkodobé pohľadávky v netto hodnote 187 951,84€.
Najväčšiu časť pohľadávok tvoria pohľadávky z daňových príjmov (daň z nehnuteľností a komunálny
odpad). Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach Obce Somotor predstavuje
pohľadávka voči bývalej zamestnankyni Základnej školy vo výške 143 278,55 EUR a APZ n.o. Somotor
v súhrnnej výške 41 512,19 EUR.

Záväzky
Dlhodobé záväzky
Konsolidovaný celok Obce Somotor vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 166 545,78 EUR. Stav
dlhodobých záväzkov sa oproti minulému roku znížil. Rozpočtové organizácie evidujú dlhodobé záväzky
vo výške 2 640 EUR. Významnou položkou dlhodobých záväzkov sú prijaté úvery zo Štátneho fondu
rozvoja bývania, ktoré sú k 31.12.2018 vykázané vo výške 160 165,34 EUR, z toho krátkodobá časť
predstavuje sumu 14618,44 EUR. Splatenie ŠFRB je v roku 2033.
Krátkodobé záväzky
Konsolidovaný celok Obec Somotor vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 64 591,57 EUR, ktoré sa
týkajú hlavne nevyplatených miezd za mesiac december 2018 v sume 31 728,10 EUR, zúčtovanie
s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia za mesiac december 2018 v sume 22 672,38 EUR a ostatné
priame dane z výplat za mesiac december 4 951,93 EUR.
Konsolidovaný celok Obec Somotor vykazuje záväzky po lehote splatnosti vo výške 6 380,44 EUR.
Bankové úvery
Konsolidovaný celok Obec Somotor v roku 2018 splatila bankové úvery čerpané v predchádzajúcich
obdobiach.

9.Hospodársky výsledok za rok 2017 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prev.a fin.čin. a zúčt.
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prev.a fin.činnosti
a zúčtovanie čas. rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozp. príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Skutočnosť
k 31.12. 2017
990 650,80
141 106,96
105 180,72
667 104,50
0
15 486,13
47 928,12

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 046 559,21
135 892,44
81 818,08
710 926,86
0
33 317,22
18 852,52

13 844,37
0
0
0
1 004 731,93
31 293,59
0
0
472 374,92
4 894,45
0

11 826,98
0
7 717,00
0
1 095 636,41
31 925,30
0
0
530 630,87
19 623,82
0

0
0
496 168,96

4 114,80
0
509 341,62

14 081,13

49 077,20

10.
10.1.

Ostatné dôležité informácie
Prijaté bežné granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 482 023,21 EUR bol skutočný príjem vo výške 482023,21 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
JUDr.Szabó Dušan
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
100,00
2 072,44
8 446,10
471 404,67

Účel
Obecné dni
Voľby
Dotácia stravy a školských potrieb
Prenesený výkon-ZŠ,Matrika,ŽP

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
10.2.

Prijaté kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 207 413,96 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 207 413,96 €, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Ministerstvo financií SR

10.000,00

Rek.dlažby pred Domom smútku

Ministerstvo financií SR

13.500,00

Rek.chodníka,ulica Staničná

Environmentálny fond

50.969,00

Kanalizácia 2.etapa

Environmentálny fond

29.999,99

Zateplenie fasády, stará MŠ

Rada vlády SR na Prevenciu kriminal.

10.000,00

Rek.MR v časti Véč a Somotor

Ministerstvo vnútra SR

80.000,00

Rek.soc.zariadení v ZŠ Somotor

10.3.

Poskytnuté dotácie

Obec Somotor v roku 2018 poskytlo dotácie v súlade so VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-1-

ÚS SČK Somotor

-2300,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3300,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40,00

Gréckokatolícka cirkev ,kostol Somotor

400,00

400,00

0,00

Rímskokatolícka cirkev, kostol N.V. pri Bodr.

400,00

400,00

0,00

Rímskokatolícka cirkev, kostol Somotor

400,00

400,00

0,00

Reformovaná kresťanská cirkev ,Somotor

717,00

717,00

0,00

OŠK Somotor

2 500,00

2 500,00

0,00

Obecný klub stolného tenisu, Somotor

2 000,00

2 000,00

0,00

Zš s VJM, Somotor

400,00

400,00

0,00

Zš s VJS, Somotor

600,00

600,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Nemocnica s poliklinikou, n.o., Kráľovsky Chlmec

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2012
o dotáciách.
10.4. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Obec Somotor v roku 2018 realizovala tieto najvýznamnejšie akcie vrátane projektových dokumentácií:


















Kanalizácia 2.etapa
Z rozpočtovaných 62 270,77 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 62270,77 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
Zateplenie, vnútorné opravy budovy bývalej MŠ /Činkáreň/
Z rozpočtovaných 46 076,63 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 46 076,63 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
Rekonštrukcia miestnych chodníkov – ulica Staničná
Z rozpočtovaných 23 732,41 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 23 732,41 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
Areál Domu smútku
Z rozpočtovaných 11 117,71 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume11117,71 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie fondu opráv bytového domu č.506 /12BJ ŠFRB
Z rozpočtovaných 4 524,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 524,80EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie z tvorby fondu opráv.
Oplotenie Materskej škôlky
Z rozpočtovaných 6.970,62 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6.970,62 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
Rekonštrukcia miestnych chodníkov – ulica Obchodná
Z rozpočtovaných 4 433,32 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 433,32 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
Detské ihrisko – Nová Vieska pri Bodrogu
Z rozpočtovaných 2 613,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 613,- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
Rekonštrukcia Miestny rozhlas – Nová Vieska pri Bodrogu
Z rozpočtovaných 9 816,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 9 816,- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.

10.5. 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

10.6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Po 31.decembri 2018 nenastali také osobitné udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierke
10.7. 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.

Vypracovala: Iveta Takáčová,
finančný a mzdový účtovník

Schválil : Ján Juhász
starosta obce

V Somotore, október 2019
Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát,
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 321 936,65

1 309 594,41

99,07

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.286.590,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1.273.090,41 EUR, čo predstavuje 99,07% plnenie.
1.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 051 042,99

1 051 042,99

100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.051.042,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
1.051.042,99 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

491 049,59

491 049,59

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 442.695,39 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 442.695,39 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 36.049,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 36.049,39 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 27.259,23 EUR, príjmy dane zo
stavieb boli v sume 8.301,64 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 488,52 EUR. Za rozpočtový rok
bolo zinkasovaných 27.899,15 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 8.150,24 EUR. K 31.12.2018 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 20.756,18 EUR.
Daň za psa 978,50 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 99,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10.771,25 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
72 708,89

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

72 708,89

100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 26.437,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 26.437,16 EUR, čo je 100 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 4.114,80 EUR, príjem z prenajatých
pozemkov v sume 6.145,69 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 16.176,67
EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky-poplatky stravníkov-platby za stočné:
Z rozpočtovaných 46.271,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 46.271,73 EUR, čo je 100 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
5261,30

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

5261,30

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5.261,30 EUR, bol skutočný príjem vo výške5.261,30 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 482 023,21 EUR bol skutočný príjem vo výške 482023,21 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
JUDr.Szabó Dušan
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
100,00
2 072,44
8 446,10
471 404,67

Účel
Obecné dni
Voľby
Dotácia stravy a školských potrieb
Prenesený výkon-ZŠ,Matrika,ŽP

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
8.1. Bežné príjmy:
8.2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

12 944,97

12 944,97

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 12.944,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
12.944,97 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a hmotných aktív
Z rozpočtovaných 2.744,97 EUR bol skutočný príjem za pozemky k 31.12.2018 v sume 2.744,97 EUR, a
za predaj hmotného majetku 10.200,- EUR, čo predstavuje100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 194.468,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 194.468,99 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Ministerstvo financií SR

10.000,00

Rek.dlažby pred Domom smútku

Ministerstvo financií SR

13.500,00

Rek.chodníka,ulica Staničná

Environmentálny fond

50.969,00

Kanalizácia 2.etapa

Environmentálny fond

29.999,99

Zateplenie fasády, stará MŠ

Rada vlády SR na Prevenciu kriminal.

10.000,00

Rek.MR v časti Véč a Somotor

Ministerstvo vnútra SR

80.000,00

Rek.soc.zariadení v ZŠ Somotor

8.3. Bežné výdavky:
čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
1 182 980,45

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

1 164 540,36

88,92

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.182.980,45 EUR bolo skutočne čerpané
v sume1.164540,36 EUR, čo predstavuje 88,92 % čerpanie.

k 31.12.2018

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
393 177,16

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

378 008,52

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 393.177,16 EUR bolo skutočne čerpané
378.008,52 EUR, čo predstavuje 96,14 % čerpanie.

96,14
k 31.12.2018 v sume

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 113.370,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 113.355,52
EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. Na pracovníkov
školstva s výnimkou právnych subjektov bolo rozpočtovaných 48.027,49 EUR a z toho vyčerpaných
47.850,61 EUR, čo je 99,63% čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 59.244,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 59.244,28 EUR,
čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 122.458,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 115.507,88
EUR, čo je 94,32 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ a MŠ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 1.152,12EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 720,20 EUR, čo
predstavuje 62,51 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 29.288,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 29.288,29 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
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.

Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
163019,54

Skutočnosť k 31.12.2018
163019,54

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 163.019,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
163.019,54 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
2. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
30345,11

Skutočnosť k 31.12.2018
30345,11

% čerpania
100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30.345,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 30.345,11 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30.345,11 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 29.288,29 EUR, čo predstavuje 96,52 %.
3. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
596438,64

Skutočnosť k 31.12.2018
593167,19

% čerpania
99,45

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 596.438,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
593.167,19 EUR, čo predstavuje 99,45% čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s VJS
424.175,70 EUR
Základná škola s VJM
168.991,49 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok 2018
po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% čerpania
0

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou nerozpočtovali kapitálové výdavky

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
Názov položky ekonomickej
ekonomickej
klasifikácie
klasifikácie

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

1
382 935

2
442 695,39

3
442 695,39

15 500

27 259,23

27 259,23

6 500

8 301,64

8 301,64

Schválený
rozpočet

b
111003

c
Výnos dane z príj. Pouk. ÚS

121001

Daň z pozemkov

121002

Daň zo stavieb

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.

10 000

10 771,25

10 771,25

211003
212002

Dividendy
Z pren.pozemkov

0
6 725

4 114,80
6 145,69

4 114,80
6 145,69

212003

Z pren. Bud.,priestr. A obj.

18 700

16 176,67

16 176,67

221004

Ostatné poplatky

14 500

11 990,10

11 990,10

222003

Za porušenie predpisov

200

2,22

2,22

223

Poplatky za platby

27 300

26 341,01

26 341,01

229

Popl. za vodné,stočné

10 665

7 938,40

7 938,40

292

Iné príjmy

3 000

5 261,30

5 261,30

242

Z vkladov

10

0

0

311

Sponzor

100

100

100

312

Zo štátneho rozpočtu

488 665

481 923,21

481 923,21

986 105

1 051 042,99

1 051 042,99

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť k 31.12.
bežného účtovného
obdobi

1
272 402
3 001

2
276 331,73
3 459,96

Spolu
8.6.Výdavky bežného rozpočtu:
Časť
rozpočtu,
odd.
d
01116
0133

Oddiel

Obec
Matr.úrad

3
269 143,36
3 459,96

0160
0220
0451
0510
0520
0640
0820
0840/0810
09111
Spolu:

Voľby
Civil.ochrana
Cestná doprava
Nakl.s odpadom
Nakl.s odp.vodami
Ver.osvetlenie
Kult.služby
Dotácie združeniam
Predškols.vých.

0
99
500
15 800
7 800
1 500
8 500
9 000
62 692
381 294

1 867,79
132,43
500,00
15 800,00
6 300,00
1 865,00
8 500,00
1 050,00
67 920,25
393 177,16

1 867,79
132,43
0
13 544,30
4 630,42
988,94
7 989,19
8 717,00
67 535,13
378 008,52

8.7. Príjmy kapitálového rozpočtu:

Zdroj
a
41
41
71
111
Spolu

Položka
Názov položky
ekonomickej
ekonomickej klasifikácie
klasifikácie
b
230
233001
321
322

c
Predaj hmot.maj
Z predaja pozemkov
Granty
Transfér zo ŠR

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

1

2
10 200,00
2 744,97
0
194 468,99
207 413,96

0
678,90
0
70 000,00
70 678,90

Skutočnosť
k 31.12. bežného
účtovného
obdobia
3
10 200,00
2 744,97
0
194 468,99
207 413,96

8.8. Výdavky kapitálového rozpočtu:
Zdroj
a
111
111
41
Spolu

Položka
ekonomickej
klasifikácie

Názov položky
ekonomickej
klasifikácie

b
717001
717002
717002

c
Realizácia stavieb
Rekonšt.modernizácia
Rekonštr.modernizácia

Schválený
rozpočet
1
70 000,00
0
678,90
70 678,90

Rozpočet po
zmenách
2
94 468,99
9 997,82
58 552,73
163 019,54

Skutočnosť
k 31.12. bežného
účtovného
obdobia
3
94 468,99
9 997,82
58 552,73
163 019,54

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:

Skutočnosť
k 31.12. bežného
účtovného obdobia

Finančné operácie príjmové
Zostatok prostriedkov finančných aktív
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných
finančných výpomocí
Príjmy z predaja majetkových účastí
Ostatné príjmy
Spolu

13 500
0
0
0
0
13 500

8.10. Finančné operácie výdavkové:
Skutočnosť
k 31.12. bežného
účtovného
obdobia

Finančné operácie výdavkové
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných
finančných výpomocí
Výdavky na obstaranie majetkových účastí
Ostatné výdavky

29 288,29
0
1 056,82
30 345,11

Spolu:
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

36 504

Spolu :

320

36 504

8.13 Plnenie rozpočtu výdavkov Rozpočtových organizácií

Položka ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Bežné výdavky

572 359

593 167,19

Spolu :

572 359

593 167,19

9. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI
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 Somotor
Aj napriek tomu, že podľa svedectva archeologických prieskumov obec Somotor je jedným z našich (rozumej:
Medzibodrožie) najdávnejšie obývaných lokalít, s písomnou zmienkou o jeho názve sa prvý krát stretávame v
kráľovskej darovacej listine z roku 1 263: „terrum Somotor“ (Codex. Dipl. Hung. kötet. III. 155.o.), t.j. „zem (pôda)
Somotor“, čo zároveň znamená aj, že v tej dobe bola neobývaná.
Somotor
história
Toto prechodné obdobie netrvalo dlho, lebo vo vatikánskom zozname vyberačov pápežskej desatiny, ktorí v rokoch
1332 -1337 pochodili aj Medzibodrožie, sa viackrát stretávame s formami názvu „Zumuthur, Zomathov, Zamathor,
Somotor“. Názov „Zomothor“ je dokladovaný vo viacerých listinách z 15. storočia (1447: Lelesz. 59. 40., 1479: Dl.
24724.) a v takejto forme sa dočítame o ňom aj v popise farností jágerského biskupstva z roku 1549. Súčasná
maďarská forma pomenovania „Szomotor“ sa ustálila v podstate koncom 18. storočia a odvtedy pod takýmto názvom
figuruje aj na mapách a na oficiálnych zoznamoch názvov obcí. V čase vzniku prvej Československej republiky ešte
určitý čas sa používala aj maďarská forma názvu, a až v roku 1927 bola zavedená aj v súčasnosti používaná
slovenská forma názvu: „Somotor“. Na pôvod názvu obce existujú dve vysvetlenia.
Jedno je všeobecne rozšírené romantické vysvetlenie, podľa ktorého názov „Szomotor“ je vlastne z maďarského
„szomoru tor smutný kar“, lebo vraj starí Uhri na miestnom kopci konali smútočný kar nad svojimi padlými druhmi.
Toto vysvetlenie vzniklo na konci minulého storočia, kedy bolo všeobecným javom millenijná zanietenosť a hľadanie
maďarského pôvodu takmer všade. Aj napriek tomu niekoľko historikov zdieľa tento názor ešte aj v druhej polovici
nášho storočia (XX. storočie), väčšina jazykovedcov však považuje za opodstatnenejšie vysvetlenie, podľa ktorého
názov má východoslovanské korene, t.j. pôvod má v slovese „smotr pozerať (maï.: nézni)“ (smotr), èo starí Uhri,

ktorým zhlukovanie spoluhlások bolo cudzie, premenili na „somotor“. Toto druhé stanovisko potvrdzuje, že ku koncu
19. storočia neostala ani písomná, ani ústna zmienka o domnelom kare, a že vlastne vtedy vzniklo toto mierne
iluzórne vysvetlenie.
Véč
história
Niekdajšia samostatná obec je súčasťou obce Somotor od roku 1943. S jeho názvom sa stretávame v málo
dôveryhodných zdrojoch od 13. storočia, a to vo formách „Velche, Veche“. V overených zdrojoch ho nachádzame až v
záznamoch z 15. storočia, kedy sa už v podstate uplatňovalo pomenovanie v súlade s dnešnou výslovnosťou: „Vech“
(1427.1500: Szirmay.Zempl. 105. 284.); (1479:Dl. 24724.). V knihe Svätého Jána jágerského biskupstva z roku 1549
názov farnosti obce je vo forme: „Veche“. Podobne ako v prípade Somotoru, dnešná forma názvu sa ustálila v druhej
polovici 18. storočia, odkedy na mapách a na úradných listinách figuruje už rovno ako „Vécs“. Keďže toto
pomenovanie sa vyskytuje na maďarskom jazykovom území na viacerých miestach, z dôvodu bližšej špecifikácie
úradne zaviedli pomenovanie „Bodrog Vécs Bodrog Véè“, následne v prvých rokoch 19. storočia formu „Bodrogvécs“.
Slovenský prepis názvu obce prebehne až po znovu oživení Československa v roku 1948, keď časť obce dostalo
pomenovanie „Véè“. V šesťdesiatych rokoch sa presadzoval pokus o zavedenie nového pomenovania „Vèeláre“,
ktoré však nebolo úspešné. Na pôvod názvu neexistuje jednoznačné vysvetlenie väčšina jazykovedcov sa domnieva,
že pravdepodobne je pomaďarčenou podobou slovanského osobného mena.
Nová
Vieska
Kisújlak
Túto ešte v podstate aj dnes samostatne lokalizovanú obec samosprávne vèlenili do obce Somotor až v druhej
polovici XX. storočia. Podľa našich dnešných poznatkov jej názov vieme presne identifikovať zo zoznamov vyberačov
pápežskej desatiny, ktoré vzniklo v rokoch 1332-1337, a v ktorej sa uvádza pomenovanie „Wylak, Vilhak“. Od
ostatných Viesok Újlakov sa veľmi skoro odlišovalo, veď už v 15. storočí sa stretávame s názvom „Kyswylak“ (1423:
Dl.11442., 1446: Dl. 13921), nesmieme však zabúdať na to, že podľa latinského pravopisu písmená „v“ respektíve „w“
vyslovujeme ako „u“. Už vo viackrát spomenutej jágerskej knihe z roku 1549 sa tiež stretávame s formou: „Kys wjlak“.
Aj súčasná maďarská písaná forma sa ustáli až v druhej polovici 18. storočia (napr. v zázname vojenských
kartografov z roku 1782 už vystupuje podoba „Kis Újlak“) a v prvých rokoch XX. storočia vzniká súèasná podoba
názvu „Kisújlak“. V prvej Československej republike určité obdobie sa ponecháva aj maďarské pomenovanie, ale v
roku 1927 prebehne prvé poslovenčenie, kedy dostáva obec úradný názov „Malý Újlak“. Úplne poslovenčenie
prebehne až v roku 1948, kedy obec dostáva aj v súčasnosti používaný úradný názov „Nová Vieska“. Názov obce
jednoznačne dokladuje maďarský pôvod pomenovania a poukazuje na to, že obec vznikla o niečo neskoršie ako
okolité obce.
Somotor
Somotor Súčasný Somotor pozostáva z troch samosprávne scelených, pôvodne samostatných obcí: Somotor, Véè a
Nová Vieska. Somotor Sídelná obec sa rozprestiera na južnom svahu somotorského kopca, blízko Bodrogu. Podľa
archeologických vykopávok bola obývaná už v 11. storočí. Jeho názov (ako názov pozemku) poznáme z listiny z roku
1263, keď kráľ ju daruje majstrovi Petrovi. Jeho územie pôvodne patrilo Zemplínskemu hradnému panstvu. Do
polovice 15. storočia bolo výhradným statkom rodiny Szerdahelyiovcov. V druhej polovici 15. storočia ďalšími
statkármi sú rodiny Kozmafalviovcov a Ronyvaiovcov. V roku 1414 bol prítomný rod Szerdahelyiovcov a
Szomotoriovcov. Začiatkom 16. storočia obec sa dostáva späť do hradného panstva zemplínskeho hradu, ktoré vtedy
je statkom Drugethovcov. V prvej polovici 16. storočia jej jednotlivé časti patria rodom Pogányovcov, Csebiovcom a
Szerdahelyiovcom. V roku 1 560 ju obsadí Benedek Serédy a začlení ju medzi statky kameneckého hradného
panstva, ale v roku 1574 ju získajú späť Drugethovci. Známejšími statkármi zo 17. storočia sú rody Klobusitzkých,
Nyáraiovcov, Sennyeyovcov, Bocskayovcov és Soósovcov. V 18. storočí okrem spomínaných rodín obci panujú rody
Súghóovcov, Hugkaovcov, Görgelyovcov, a následne rodina Szirmayovcov.
Véč
V súčasnosti už zrastená s obcou Somotor, sa nachádza na východnom svahu spomínaného kopca, v blízkosti
niekdajšieho koryta rieky Bodrog. Ako latifundia je zo začiatku statkom zemplínskeho hradu, následne ju Ondrej II.

daruje Bertalanovi. V druhej polovici 15. storočia patrí Szécseyovcom, v polovici 15. storočia je statkom
Szerdahelyiovcov. Z nich prechádza na Bocskayovcov, a následne v druhej polovici 18. storočia ju dostávajú od kráľa
Vécseyovci. Okrem spomenutých obec mala aj ďalších statkárov, v 16. storočí rodiny Paczothovcov a Serédyovcov, a
koncom storočia rody Csápiovcov a Soósovcov. V druhej polovici 18. storočia popri hlavnom statkárskom rode
Vécseyovcov sa stretávame s menami rodov Mezõsyovcov, Klobusitzkých, Súghóovcov, Balassaovcov,
Szerencsyovcov, a z 19. storočia s rodom Kozmaovcov.
Nová
Vieska
Táto obec sa rozprestiera východne od Somotoru, v blízkosti rieky Bodrog. S jej názvom sa stretávame už 14. storoèí
v registri vyberačov pápežskej desatiny. V roku 1380 bola statkom Lászlóa Imreghiho. Predtým patrilo zemplínskemu
hradnému panstvu. Koncom 14. storočia sa delili o òu rody Imreghiovcov s Czékelyovcami. V 15. storočí nad ňou
panovali Imreghiovci, Csebiovci a Pálócziovci. Ďalšími statkármi obce boli v tom storočí rody Soósovci a
Kelecsényiovci.V roku 1416 obec mala právo usporadúvania jarmokov. V roku 1500 obec sa dostáva do vlastníctva
Benedeka Serédyho, ako kráľovský dar. V polovici tohto storočia však statkármi sú Gábor Perényi a György Soós.
Niektoré jej časti prechádza na Melczerovcov a Tárczyovcov, následne sa delili o òu Dobóovci a Soósovci.Koncom
16. storočia figurujú v listinách mená rodín Barkóczyovcov, Vinnayovcov a Soósovcov. V 18. storočí obec patrila
rodinám Horváthovcom, Pintérovcom a Tisztaovcom Bodóovcom, a následne začiatkom XX. storočia patrí
Szirmayovcom.

Identifikačné údaje
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Mikroregión: Medzibodrožie
Počet obyvateľov: 1650
Rozloha: 1630 ha
Prvá písomná zmienka: 1214
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.

