Výročná správa
OBCE DOLNÉ OBDOKOVCE

za rok 2017

1. Základná charakteristika obce Dolné Obdokovce

Obec je samostatný územný a samosprávny 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.
1.1. Identifikačné údaje:
Názov:
Obec Dolné Obdokovce
Adresa:
Obecný úrad Dolné Obdokovce, Dolné Obdokovce 103, 951 02
Telefón/fax:
037/7876210
e-mail:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
IČO:
00307891
DIČ:
2021252695
Právna forma:
právnická osoba - obec
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 Slovenskej republiky.
1.2. Geografické údaje:
Obec Dolné Obdokovce sa nachádza v Nitrianskom kraji v okrese Nitra. Celková rozloha
obce je 1019 ha.
1.3. Demografické údaje:
Počet obyvateľov:
1135 obyvateľov k 31.12.2017

1.4. Symboly obce:
Erb obce:
V zelenom štíte strieborná postava sv. Jána Krstiteľa pri nohách so zlatým baránkom,
stojacim vo vode, a v rukách so zlatým krížom a miskou, nad ktorou je strieborná holubica.
Vlajka obce:
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov v zelenej, bielej, žltej, zelenej. Vlajka
má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej
listu.
Pečať obce:
Vychádza z erbu obce s nápisom Obec Dolné Obdokovce
Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce Ing. Marián Paulisz.

Zamestnanci obecného úradu v roku 2017
1/ Mgr. Mária Beneová - samostatný odborný referent – mzdová a personálna agenda,
ekonomika, účtovníctvo a fakturácie, prenesené kompetencie v oblasti školstva
2/ Emília Beneová - samostatný odborný referent – dane a poplatky, pokladňa, kultúra,
prenesené kompetencie v oblasti ochrany životného prostredia
3/ Helena Lacová – samostatný odborný referent – podateľňa, korešpondencia, dotácie,
prenesené kompetencie v oblasti stavebného úradu
4/ Ing. Magdaléna Dojčánová – hlavný kontrolór obce
5/ Ľudovít Lauro - údržbár obecného majetku
6/ Ľudovít Tigyi – zamestnanec v rámci projektu Mechanicko-biologickej úpravy
a zhodnocovania rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - „Kompostáreň“
7/ Miriam Ácsová – upratovačka pre interiéry a exteriéry vo vlastníctve obce Dolné
Obdokovce
1.5.Výchova a vzdelanie:
Obec Dolné Obdokovce má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia bez právnej
subjektivity:
Základnú školu
- počet detí 30
- je tu 5 zamestnancov, 4 pedagogickí a 1 nepedagogický
Školský klub detí
- počet detí 20
- je tu 1 zamestnanec – vychovávateľ
Materskú školu
- počet detí 33
- je tu 5 zamestnankýň, z toho 4 učiteľky a upratovačka (60% úväzok)
Školské stravovania v Materskej škole
- počet stravníkov 33
- je tu 1 zamestnankyňa (40% úväzok upratovačky z MŠ)
1.6. Sociálne zabezpečenie:
Pre starých a odkázaných občanov obec v roku 2017 nezabezpečovala opatrovateľskú službu
prostredníctvom opatrovateľky, nakoľko zo strany občanov nebola požiadavka.
1.7.Organizačná štruktúra obce v roku 2017:
Starosta obce:
Ing. Marián Paulisz
Zástupca starostu obce:
Ing. Tomáš Kmeťo
Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov: Mgr. Peter Gálik,
Patrik Gyepes, Silvester Gyepes, Silvester Hamar (do 30.5.2017), Ing. Tomáš Kmeťo, Ing.
Dušan Lydik, Peter Lüley, Ladislav Bene (od 24.8.2017).
Komisie:
Stavebná komisia

- Ing. Dušan Lydik – predseda
- Silvester Hamar – člen
- Peter Lüley

Finančná a sociálna komisia:

- Patrik Gyepes – predseda
- Ing. Tomáš Kmeťo – člen
- Ing. Dušan Lydik - člen

Komisia pre rozvoj kultúry a športu:

- Mgr. Peter Gálik – predseda
- Patrik Gyepes – člen
- Vojtech Benc – člen

2. Ostatné dôležité informácie
2.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
OÚ Nitra,Odb.školstva
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
VÚC
ÚPSVaR
Od rodičov žiakov ZŠ,MŠ

Účel

Suma
v EUR
65742,50
568,30
109,43
386,43
85,20
192,50
8191,28
3500,00
287,70

Mzdové a prevádzkové náklady ZŠ,
Voľby VÚC
Ochrana životného prostredia
Register obyvateľstva
Register adries
Civilná ochrana
Refundácia nákladov na §50j,§54
Transfer na podporu kultúry a športu
Podpora vzdeláv.a strav. V ZŠ,MŠ(v
hmotnej núdzi)
165,49 Ovocie v ZŠ,MŠ

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie:
Prijímateľ
dotácie
BFC OÚ Dolné
Obdokovce
Spolok
priateľov vína
CSEMADOK
Združenie pre
rodnú zem
J.Esterházyho

Účelové
určenie
dotácie
Dotácia na
činnosť
Dotácia na
činnosť
Dotácia na
činnosť
Dotácia na
činnosť

Suma
poskytnutá v €

Suma
Vyčerpaná v €

4000,00

4000,00

Suma
vrátená do
rozpočtu obce
0,00

600,00

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

2.3. Investičné akcie, ktoré boli v roku 2017 realizované
- začiatok výstavby Multifunkčného ihriska
- doplnenie verejného osvetlenia
2.4. Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia za rok 2017 sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch triedy
6 vo výške 1123361,16 € a nákladov účtovaných na účtoch triedy 5 vo výške 1020602,59 €.
Za rok 2017 predstavuje 102758,57 € t. j. kladný výsledok hospodárenia.
O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene, nezávisle do príjmov a výdavkov.
Porovnaním výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období sa zistí výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie.
Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí zmena stavu
peňažných prostriedkov, t.j. prebytok alebo schodok rozpočtu. Výsledok hospodárenia sa
preto nemôže rovnať prebytku alebo schodku rozpočtu.
2.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Účtovná závierka bola odovzdaná na Daňový úrad v Nitre v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Dolných Obdokovciach 15.5.2018

Vypracovala: Mgr. Mária Beneová

...................................................
Ing. Marián Paulisz
starosta obce Dolné Obdokovce

Výročnú správu obce Dolné Obdokovce za rok 2017 schválilo OZ Uznesením č. 343 zo dňa
14.6.2018

