Individuálna výročná správa
Obce Dolná Seč
za rok 2016

............................
Eugen Čornák
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážený poslanci, vážení občania.
Výročná správa Obce Dolná Seč za rok 2016 , ktorú Vám prekladám, poskytuje reálny pohľad
na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku.
Obec Dolná Seč plnila v sledovanom roky úlohy, ktoré jej najmä vyplývajú z ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy
Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní
samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej
správy.
V roku 2016 dosiahla obec hospodársky výsledok, ktorý predstavuje prebytok vo výške 872,54
€. Obec sa v sledovanom období zamerala na udržiavanie kvality plnenia samosprávnych a
prenesených kompetencií, ktorých plnenie si vyžiadalo náklady pokryté z príjmov bežného
rozpočtu a finančných operácií.
Orgány obce – obecný úrad, obecné zastupiteľstvo svojou činnosťou naplnili zodpovednosť,
ktorú im zverujú kompetencie podľa ustanovení zákonov.
2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC DOLNÁ SEČ
Sídlo: č.22, 935 31 Dolná Seč
IČO: 00306894 DIČ:2021218628
Štatutárny orgán obce: Eugen Čornák
Telefón: 036/6396223, 0905746397
Mail: urad@dolnasec.sk
Webová stránka: www.dolnasec.sk
3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Eugen Čornák
Jozef Kresťanko
Mgr. Adriana Kovács
Ing. Zuzana Bezáková PhD, Karol Kasáš,
Jozef Kresťanko, Ing. Alexander Kúcs, Ing. Iveta Vargová.

Komisie :
a/ Komisia verejného priadku:
predseda: Ing. Zuzana Bezáková PhD.
členovia: Irma Kozárová, Ing. Marián Broškovič
Mgr. Soňa Tomanková, Bc. Rita Vámošová
b/ Finančná komisia:
predseda: Ing. Iveta Vargová
členovia: Ing. Rastislav Bezák, Ing. Boris Sava,
Ing. Jozef Čech, Zuzana Černáková
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c/ Komisia výstavby a rozvoja:
predseda: Ing. Alexander Kúcs
členovia: Ing. Tibor Lipovský, Mária Barzová,
Ondrej Sucháč, Milan Pastorok

d/ Komisia kultúry, športu:
predseda: Karol Kasáš
členovia: Anna Kasášová, Katarína Sakošová,
Edita Sakošová, Markéta Ginčaiová, Ondrej Ginčai
Obecný úrad: Andrea Hajduová – samostatný referent samosprávy
Zdenka Furdová – samostatný referent samosprávy a matrikárka
Vladimír Meňhár – pomocný pracovník obecného úradu
Ján Zomborský – údržba a kontrola ČOV
4. Poslanie, vízie, ciele
Poslaním obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a udržateľnosť základnej
prevádzky obce . Obec vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s nehnuteľným,
hnuteľným majetkom. Rozhoduje vo veciach dani a poplatkov. Usmerňuje podnikateľské
zámery-vydáva stanoviská. Zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií ,verejných
priestranstiev , obecného cintorína, športových zariadení, údržbu budov- materskej školy, domu
smútku, kultúrneho domu. Obec vykonáva množstvo úloh preneseného výkonu štátnej správy
v oblasti, stavebníctva, matričného úradu, civilnej ochrany.
Víziou obce je dobudovať ČOV a kanalizáciu obce, vybudovať digitálny kamerový systém,
rekonštrukcia chodníkov. Cieľom aj pre rok 2017 bude získanie zdrojov na potrebné investičné
zámery. Obecným cieľom je aj čistota obce. Prioritou obce je aj naďalej udržateľnosť zberu
komunálneho odpadu, separovaného zberu, čistenie miestnych komunikácií.
5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Dolná Seč leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na
ľavobrežnej nive Hrona. Povrch odlesneného chotára treťohorné uloženiny s lužnými a
nivnými pôdami.
Susedné mestá a obce : Obec susedí s obcami - Horná Seč, Vyšné nad Hronom,
Tekovský Hrádok a s mestom Levice.
Celková rozloha obce : 878 ha.
Nadmorská výška : 155 m.
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5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 žilo v obci 417
obyvateľov.
Národnostná štruktúra : k 31.12.2016 národnostná štruktúra je nasledovná:
slovenská – 442, maďarská – 25, česká – 4, iná - 10.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Obec Dolná Seč je nábožensky
rôznorodá, nakoľko tu má zastúpenie viacero cirkvi a náboženstiev. Najviac obyvateľov sa
hlási k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, k cirkvi bratskej a k rímskokatolíckej.
Obec je charakteristická tým, že na jej území žijú zástupcovia širokého spektra cirkví a
náboženstiev, spolu má v obci zastúpenie až desať cirkví.
Vývoj počtu obyvateľov : k 01.01.2016 = 483
zomrelých
7
odhlásených
13
narodených
6
prihlásených
12
k 31.12.2016 = 481
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese Levice : 8,63 %

5.4. Symboly obce
Erb obce : V červenom štíte zlaté hrotmi nahor postavené čerieslo a lemeš.

Vlajka obce : Vlajka obce Dolná Seč pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách
červenej (2/8), žltej (1/8), červenej (2/8), žltej (1/8) a červenej (2/8). Vlajka je ukončená tromi
cípmi.
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Pečať obce :

5.5. História obce
Obec Dolná Seč leží na ľavobrežnej nive Hrona, na treťohorných uloženinách. V stredoveku
patrila do Tekovskej stolice. V roku 1156 sa v doklade o farnosti hovorilo o "villa Sauscsekei".
Dôveryhodnejší údaj o obci pochádza z roku 1310, keď to bola ešte celistvá obec, neskôr
rozdelená na Hornú a Dolnú Seč. Podľa tureckého daňového súpisu z roku 1664 medzi
najčastejšie priezviská v obci patrili: Ákocs, Szabó, Pula, Pásztor, Koco, Mészáros, Szoke, Pór,
Orvos, Mónar, Szur. Miestne obyvateľstvo sa tak ako kedysi zaoberá poľnohospodárstvom, čo
potvrdzuje aj obecný symbol, v ktorom sa nachádza kolmo postavené čerieslo a lemeš. V
18.storočí vlastnili tunajšie majetky Eszterházyovci, ktorí založili chýrny žrebčín, ktorí zanikol
pri parcelácií. V roku 1784 postavili v obci terajší klasicistický kostol reformovanej cirkvi.
Veža pochádza z roku 1802. V roku 1925 tu postavili valcový mlyn, ktorý v roku 1961
vyhorel. V rokoch 1947-1960 tu pracovalo košikárske družstvo. V roku 1960 postihla obec
povodeň. Poloha obce na brehu Hrona umožňuje obyvateľom a návštevníkom venovať voľný
čas rybolovu a v lete kúpaniu v prekrásnych zátokách tejto pomalej rieky.
V obci je možné nájsť veľké množstvo domov so zachovanou typickou architektúrou.
Zvláštnosťou sú ručne kované ornamenty na železných bránach.

5.6. Pamiatky :
- pamätník obetiam z prvej svetovej vojny z roku 1935, ktorý sa nachádza vo dvore MŠ .
6. Plnenie funkcií obce
Prenesené kompetencie
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchova a vzdelávanie detí sa v obci neposkytuje:
- Základnú školu deti navštevujú v obci Jur nad Hronom a v okresnom meste Levice
- Materskú školu deti navštevujú v obci Horná Seč a v okresnom meste Levice.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotné stredisko v obci nie je.
Najbližšia poliklinika a nemocnica je v okresnom meste Levice.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : lepšiu starostlivosť o zdravie ľudí na Slovensku.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci nie sú zabezpečené.
- Zariadenia sociálnych služieb sú najbližšie v okresnom meste Levice, v obci Horná
Seč.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na : potrebu poskytovať pomoc osamelým a opusteným občanom, ktorí sa ocitnú v
nepriaznivej sociálnej situácií a ich zdravotný stav si to bude vyžadovať.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci je realizovaný podporou zo strany obecného úradu.
V obci Dolná Seč sú založené spoločenské organizácie:
- Jednota dôchodcov Slovenska ZO v Dolnej Seči
- Slovenský zväz záhradkárov ZO v Dolnej Seči
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : Pomoc zo strany obce sa im dostáva či už materiálne alebo bezplatným
poskytnutím miestnosti v kultúrnom dome, kde sa stretávajú a vyvíjajú svoje aktivity. Vďaka
patrí všetkým, ktorí reprezentujú našu obec počas rôznych akcií.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Irma Spurná – MINI ABC - potraviny
- Autodráha Pastorok Milan
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Novogal, a.s. Dolná Seč
- Santal Ltd,s.r.o.- výroba nábytku
- Jurki Hayton - čerpacia stanica
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Súkromne hospodáriaci roľníci
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na väčšiu potrebu využitia domácich kapacít . Možnosť vytvorenia pracovných
miest je proces, ktorý je veľmi ťažko zvládnuteľný , nakoľko na vytvorenie nových pracovných
miest v oblasti služieb a poľnohospodárstva nie sú vhodné podmienky.
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2016. Obec v roku 2016 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 na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č.72/2015
Rozpočet bol zmenený raz:
- zmena schválená 13.12.2016 v zmysle ustanovenia§ 14, odst.2. písm. a/, zákona č.
583/2004 Z.z., Uznesenie č.39/2016 z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Dolná Seč
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

165271,00

165271,00

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2016
169569,25

158871,00
0
6400,00
165271,00

158871,00
0,00
6400,00
165271,00

161004,70
217,00
8347,55
160349,16

101,34
0,00
130,43
97,02

155021,00
5250,00
5000,00
165271,00

155021,00
5250,00
5000,00
165271,00

158830,44
1518,72
0,00
160349,16

102,45
28,92
0,00
97,02

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
102,60

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016
161004,70
158830,44
2174,26
217,00
1518,72
-1301,72
872,54
8347,55
0
8347,55
169569,25
160349,16
9220,09
8347,55
872,54
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Vyčíslenie prebytku rozpočtu 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:
a/ prebytok bežného rozpočtu
2174,26 EUR
b/ schodok KR
-1301,72 EUR
Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý z prebytku bežného rozpočtu.
Prebytok kapitálového a bežného rozpočtu bez finančných operácií bol celkovo vo výške
872,54€.
c/ výsledok hospodárenia
d/ Návrh na tvorbu prídelu do rezervného fondu minimálne vo výške 10% t.j.87,25
EUR.
Ostatné finančné prostriedky navrhujeme cez príjmové finančné operácie v roku 2017 previesť
do rozpočtu a použiť podľa potreby na fond rozvoja obce.
Zostatok finančných operácií v sume 9258,89 EUR budú prevedené do príjmovej časti
rozpočtu cez položku 453000 ako zostatok prostriedkov predchádzajúceho roka.
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018
Skutočnosť
k 31.12.2016
Príjmy celkom
169569,25
z toho :
Bežné príjmy
161004,70
Kapitálové príjmy
0,00
Finančné príjmy
8347,55

Rozpočet na
rok 2017
167671,00

Rozpočet
na rok 2018
167671,00

Rozpočet
na rok 2019
167671,00

159171,00
1500,00
7000,00

159171,00
1500,00
7000,00

159171,00
1500,00
7000,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
160349,16

Rozpočet na
rok 2017
167671,00

Rozpočet
na rok 2018
167671,00

Rozpočet
na rok 2019
167671,00

158830,44
1518,72

158691,00
3980,00

158691,00
3980,00

158691,00
3980,00

0,00

5000,00

5000,00

5000,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
1109043,25

Predpoklad
na rok 2017
1064796,23

1127756,47

1088501,35

1049246,23

0

0

0

1041403,95

1002148,83

962893,71

Dlhodobý finančný majetok

86352,52

86352,52

86352,52

Obeţný majetok spolu

16296,39

19666,93

14700,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1.Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2015
1144882,84

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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z toho :
Zásoby

0

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

372,96

0

Krátkodobé pohľadávky

6535,45

7757,44

7200,00

Finančné účty

9760,94

11536,53

7500,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

829,98

874,97

850,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
1144882,84

Skutočnosť
k 31.12.2016
1109043,25

Predpoklad
na rok 2017
1064796,23

681429,44

670936,39

659401,20

390,42

390,42

390,42

0

0

0

681429,44

670545,97

675000,00

31382,02

31433,90

23730,07

1100

1100

1100,00

0

1872,49

0

47,53

371,78

260,00

Krátkodobé záväzky

10664,42

8519,56

7800,00

Bankové úvery a výpomoci

19570,07

19570,07

14570,07

431680,96

406672,96

381664,96

Časové rozlíšenie

8.2.Zdroje krytia
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

Časové rozlíšenie

8.3..Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

6535,45

7757,44

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0
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8.4.Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

10664,42

8519,56

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast pohľadávok

-

pokles záväzkov
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1. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2015

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

Náklady

183019,12

197518,96

186930

50 – Spotrebované nákupy

29172,66

28673,29

27300,00

51 – Služby

26971,16

30994,75

25000,00

52 – Osobné náklady

82123,61

92455,64

89500,00

53 – Dane a poplatky

0

60,88

0

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

312,00

202,79

200,00

40922,00

41792

41500

3066,44

2897,78

3000,00

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

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

451,25

441,83

430,00

0

0

0

Výnosy

173252,36

185635,49

179702,00

60 – Tržby za vlastné výkony a 5531,50
tovar
61 – Zmena stavu
0
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
0

7042,77

5000,00

0

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

134781,65

144670,13

142000,00

4555,90

6848,74

5100,00

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

1100,00

1100,00

1100,00

1,49

0,14

2,00

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

0

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

27281,82

26973,71

26500,00

-9766,76

-10883,47

-7228,00
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Hospodársky výsledok v sume - 10883,47 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
10. Ostatné dôleţité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov
Suma prijatých prostriedkov v
EUR
Okresný úrad Levice
Matričná činnosť 1864,69
Okresný úrad Levice
Register obyvateľstva
150,48
Okresný úrad Levice
Odmena skladníkovi CO
80,40
MDVaRZ ŠR Bratislava Úsek stavebného poriadku –odvod na SOcÚ
424,08
OBÚ ŢP
Úsek ŢP – odvod na SOcÚ 7,47 € 42,69
Krajský úrad pre CD
Pozemné komunikácie- odvod na SOcÚ
19,70
Okresný úrad Levice
Voľby 520,69
MF SR , Bratislava Oprava fasády so zateplením budovy KD
7000,00
Granty
Od sponzorov
900,00
NSK NR
Na podporu kultúry 350,00
10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2016 neposkytla zo svojho rozpočtu dotáciu.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
Obec v roku 2016 nerealizovala významnú investičnú akciu
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií 1000,00 EUR.
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.

Vypracovala:
Andrea Hajduová

Schválil:
Eugen Čornák

V Dolnej Seči dňa 26.05.2017
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