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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Blatná na Ostrove je samostatný územný samosprávny a správny
celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
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 potreby jej obyvateľov.
1.1. Identifikačné údaje
Názov:
Adresa :
IČO:
DIČ:
Kód organizácie:
Právna forma :
Prvá písomná zmienka o obci:

Obec Blatná na Ostrove
Obecný úrad č. 203, PSČ 930 32
00305308
2021151748
501 492
právnická osoba
1286

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou
Slovenskej republiky.
1.2.

Geografické údaje

Obec Blatná na Ostrove sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Dunajská
Streda.
Susedné obce a mestá:
Celková rozloha obce :
Nadmorská výška:
Hustota obyvateľstva na km2:
1.3.

obec: Lehnice, Rohovce, Trnávka, Macov,
Čechová a Holice
mestá: Dunajská Streda, Šamorín
1078 ha
120 – 124 m. n m. mimo záplavového
územia Žitného ostrova.
81

Demografické údaje

Počet obyvateľov: 910 k 31.12.2017. Počet obyvateľov oproti roku 2016 sa zvýšil
o 11 osôb.
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1.4.

Symboly obce

Erb obce: tvoria v zelenom štíte z dvoch zlatých zvlnených položených pruhov
vyrastajúce tri strieborné striebro listé zlato prepásané a zlato rozkvitnuté ľalie.

Vlajka obce: tvorí deväť pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, žltej, zelenej,
bielej, zelenej, bielej, zelenej, žltej a zelenej. Vlajka obce 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 Blatná na Ostrove“.

1.5.

História obce

Obec leží v Podunajskej nížine v centrálnej časti Žitného ostrova, na
miernej vyvýšenine – tzv. agradačnom vale Dunaja. Prvá písomná zmienka o obci
Blatná na Ostrove je z roku 1286. Patrila zemianskym rodinám, v 16. storočí
Keméndyovcom, v 17. storočí rodine Földesovcov.
Neskôr sa výlučnými
vlastníkmi obce stáva rodina Bittóovcov a obec sa stala ich rodovým sídlom až do
rozpadu monarchie. Podľa starých dokumentov k obci patrili aj samoty Macháza
(Macov) a Újfalu. Roku 1818 mala obec 68 domov a 521 obyvateľov. Za I. ČSR si
obec zachovala poľnohospodársky charakter.
Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou je kostol najsvätejšej Trojice (katolický),
barokový z roku 1721. Kazateľnica je z poslednej štvrtiny 18. storočia, má
v parapete reliéf zmŕtvychvstania, ústredný kríž z cintorína (1792), kripta rodiny
Bittóovej (19. stor.). Ďalej sa tu nachádza niekoľko objektov, ktoré sú
významnými architektonickými pamiatkami. Sú tu dve klasicistické kúrie zo
začiatku 19. storočia. ´
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1.6.

Občianska vybavenosť a životné prostredie

Obec je plynofikovaná, je tu verejný vodovod a verejná kanalizácia.
Kanalizačná sieť je pripojená na čističku odpadových vôd v Šamoríne.
V obci sa nachádza poštový úrad, požiarna zbrojnica, budova športu s futbalovým
štadiónom, multifunkčné ihrisko, kultúrny dom, knižnica a jeden cintorín
s domom smútku a kaplnkou.
Obec má výhodnú polohu, okrajom zastaveného územia prechádza cesta I. triedy
č. I/63 Bratislava- Komárno- Štúrovo. Verejnú dopravu zabezpečujú viaceré
prímestské autobusové linky SAD Bratislava a SAD Dunajská Streda.
V extraviláne obce, pri ceste I/63, sa nachádza jeden pár zastávok, v intraviláne
obce dva páre zastávok – pri č. d. 111 a pri č. d. 50. Najbližšia zastávka vlakovej
osobnej dopravy je vo vzdialenosti 2 km, v Lehniciach.
V obci sa nenachádza skládka komunálneho odpadu. Odpad sa separuje,
realizuje sa zber plastov, papiera, skla, dreveného odpadu, bielej techniky
a akumulátorov. Zber biologicky rozložiteľného odpadu sa separuje na zbernej
ploche obce, ktorá je vytvorená v areály futbalového ihriska. Odvoz komunálneho
odpadu sa uskutočňuje na skládku vo Veľkej Pake.
1.7.

Výchova a vzdelávanie

V obci Blatná na Ostrove je vybudovaná základná škola a materská škola.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským je zriadená pre 1-4. ročníky,
vyučovanie od 1.9.2017 prebiehalo v spojenej triede pre 1.-4. ročník. Žiaci II.
stupňa dochádzajú do škôl v okolitých obciach Rohovce a Šamorín. Súčasným i
výhľadovým potrebám obce kapacity základnej s vyučovacím jazykom maďarským
postačujú. Výchovná starostlivosť v materskej škole je celodenná, prebieha
v jednej triede. Výhľadovým potrebám obce kapacity materskej školy bude
potrebné navýšiť. Základná škola s počtom 11 žiakov mala v hodnotenom období
2 pedagogických zamestnancov, z toho jeden s čiastočným úväzkom, a dvoch
nepedagogických zamestnancov. Materská škola s počtom detí
23 mala 2
pedagogických zamestnancov a 1 nepedagogického zamestnanca s čiastočným
úväzkom. Pre vyučovanie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským obec
mala uzavretý spoločný školský obvod s mestom Šamorín, ktorý bol v roku 2017
z dôvodu nedostatočnej kapacity mesta Šamorín vypovedaný. Pri základnej škole
prevádzkuje obec zariadenie školského stravovania s 3 zamestnancami a pri
základnej škole školský klub detí s jedným zamestnancom s čiastočným
úväzkom.
1.8. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život realizovaný na viacerých úrovniach bol
v hodnotenom období bohatý a pestrý. Celkovo sa uskutočnilo 20 podujatí. Vo
vlastnej réžií obce sa uskutočnilo 7 spoločenských a kultúrnych aktivít a to
Veľkonočné rodinné popoludnie, Beseda spojená s premietaním – Hazajárók –
Oskárom Kenyeresom a Sándorom Jakabom, Deň Zeme, výlet pre dôchodcov
a Deň dôchodcov, spomienková slávnosť k výročiu revolúcie v rokoch 1848 – 49,
Chute Jánošovej záhrady – súťaž vo varení kotlíkových jedál. Ďalšie aktivity, bolo
ich 13, organizovali záujmové občianske združenia pôsobiace na území obce –
z toho 6 ZO Csemadok, 3 organizácia Slovenského Červeného kríža, 1 požiarny
zbor, 2 Združenie maďarských rodičov pri ZŠ a MŠ, 1 futbalové mužstvo starých
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pánov. Boli to podujatia s kultúrnym, športovým a spoločenským zameraním ako
napr. tradičné zábavy, zájazdy na divadelné predstavenia, májová vatra,
viacdňový výlet, večer ľudových piesní, kurz pečenia, Mikuláš, darovanie krvi
a deň zdravia a podobne. Obec na uskutočnenie svojich aktivít v oblasti kultúry,
umenia a spoločenského života využíva kultúrny dom a pozostávajúci z veľkej
sály s javiskom a z malej sály.
1. 9. Sociálne zabezpečenie
Pre starších odkázaných občanov obec zabezpečuje rozvoz stravy priamo
do domácností. Agendu spojenú s poskytovaním tejto služby spracováva obecný
úrad.
1.10. Hospodárstvo
V obci Blatná
a živnostníci.

na

Ostrove

sa

nachádzajú

podnikateľské

subjekty

Služby v obci poskytujú:
Predajňa potravín Szilárd, Predajňa potravín Szalayová, Mäsiarstvo a potraviny
Fejes Otto a syn, Kaderníctvo Henrieta, Espresso, Vecomont s.r.o. ( logistika),
čerpacia stanica Benzinol.
Priemysel v obci:
V obci sa nachádza niekoľko menších remeselno-výrobných súkromných
prevádzok ako napr. stolárska výroba, krajčírska dielňa, bitúnok a spracovanie
mäsa, drevovýroba a výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým
pohonom. Niektoré z nich majú charakter výrobných služieb a súčasne realizujú
maloobchodný predaj svojich výrobkov.
Poľnohospodárska výroba :
V oblasti poľnohospodárstva pôsobí Ceres, s.r.o.
Zoznam podnikateľských jednotiek a živnostníkov s najvyššou mierou
zamestnanosti:
1.

2.

Ľudovít Fekete, - 27 zamestnancov,
predmet činnosti: stolárska výroba
DIN Technik s.r.o. - 20 zamestnancov,
predmet činnosti: výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým
pohonom

3.

Fejes Otto a syn - 15 zamestnancov,
predmet činnosti: bitúnok, spracovanie mäsa

4.

HPG Immoibilien Managment s.r.o. – 14 zamestnancov,
predmet činnosti: výroba unimo – buniek
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5.

MILE Transport s.r.o. – 12 zamestnancov,
predmet činnosti: medzinárodná autodoprava

6.

CERES s.r.o. – 10 zamestnancov,
predmet činnosti: rastlinná výroba

7.

FECO s.r.o. – 10 zamestnancov,
predmet činnosti: predaj a servis autoservisnej techniky

8.

Veco-Mont s.r.o. - 7 zamestnancov,
predmet činnosti: prenájom stanov, lavíc

9. ZOER s.r.o. – 7 zamestnanci,
predmet činnosti: Nákladná cestná doprava
10. Astrotech Slovakia s.r.o. – 5 zamestnancov,
predmet činnosti: výroba a vysekávanie technických výrobkov z gumy
11. Slovnaft a.s. – 5 zamestnancov,
predmet činnosti: čerpacia stanica pohonných hmôt
12.

Sárosfai Štefan – 5 zamestnancov,
predmet činnosti: Sprostredkovanie dopravy

13. Potraviny Szalayová – 4 zamestnanci,
predmet činnosti: predajňa potravín
14. Espresso Favorit – 3 zamestnanci,
predmet činnosti: pohostinská činnosť
15. František Gajdács – 2 zamestnanci,
Predmet činnosti: predaj a servis autoservisnej techniky
16. Potraviny Szilárd – 1 zamestnanec,
predmet činnosti: predajňa potravín
17. MTZ Slovakia s.r.o. – 1 zamestnanec,
predmet činnosti: kúpa a predaj traktorov.
Zdravotníctvo:
Zariadenie zdravotníckej starostlivosti sa v obci nenachádza. Obyvatelia využívajú
zdravotné stredisko v Holiciach, Rohovciach a Šamoríne, nemocnice v Dunajskej
Strede, Bratislave a Trnave. Občania dochádzajú najmä do Šamorína a Dunajskej
Stredy, kde je poskytovaná odborná ako i pohotovostná zdravotná starostlivosť.
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1.11. Organizačná štruktúra obce:
Starostka obce:
Zástupca starostky:
Hlavný kontrolór obce:

Mgr. Terézia Földváryová
Gejza Mayer
Bc. Marta Klinerová

Povinné interné predpisy obce: Štatút obce, Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva obce Blatná na Ostrove, Pracovný poriadok zamestnancov obce
Blatná na Ostrove, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Blatná
na Ostrove, Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Blatná na
Ostrove a súbor vnútroorganizačných smerníc pre vedenie účtovníctva.
Obecné zastupiteľstvo obce Blatná na Ostrove je zastupiteľský zbor zložený
zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách., ktoré sa konali dňa 15.11.2014 na
obdobie 4 rokov. Poslancami sú: Monika Czetli, František Gajdács, Gejza Mayer,
Zsolt Nagy, Ján Süli, Alžbeta Szalayová a Eva Mériová.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného
zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje a riadi starostka obce.
Zamestnanci obecného úradu:
1. Zita Horváthová – účtovníčka, finančná referentka, matrikárka,
referentka pre evidenciu obyvateľstva
2. Soňa Csibová – pokladníčka, referentka pre správu miestnych daní
a poplatkov a pre evidenciu písomností a vybavovanie korešpondencie úradu
3. st. Ján Méry - údržbár, správca budovy športu
4. Zuzana Mayerová - upratovačka
5. Bc. Marta Klinerová- hlavná kontrolórka
Zamestnanci základnej školy:
1. Mgr. Alžbeta Hliváková - učiteľka, riaditeľka
2. Eva Kozmérová - vychovávateľka
3. ml. Ján Méry – údržbár
4. Katarína Szalayová - upratovačka
Zamestnanci materskej školy:
1. Alžbeta Véghová – učiteľka, riaditeľka
2. Alžbeta Bartalosová - učiteľka
3. Margita Hobothová – upratovačka, obecná doručovateľka
Zamestnanec školského klubu detí:
1. Eva Kozmérová - vychovávateľka
Zamestnanci zariadenia školského stravovania:
1. Katarína Szalayová – vedúca školskej jedálne
2. Andrea Sárosfaiová – hlavná kuchárka
3. Margita Hobothová - pomocná kuchárka

8

2. ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 A JEHO PLNENIE
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Blatná na Ostrove je
rozpočet, ktorým sa riadi financovanie úloh a samosprávne funkcie obce
v príslušnom rozpočtovom roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený 15
dní spôsobom obvyklým v obci. Rozpočet obce ako súčasť rozpočtu sektora
verejnej správy obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné
vzťahy:
- k štátnemu rozpočtu – podiely na daniach v správe štátu, dotácie na
úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade
so zákonom o ŠR,
- k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na
území obce,
- k obyvateľom žijúcim na tomto území, ktoré vyplývajú zo zákonov, všeobecne
záväzných nariadení obce ako aj zo zmlúv a iných právnych noriem,
- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu VÚC... .
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia ustanovená Opatrením MF
SR č. MF/010175/2004 -42.
2.1. Rozpočet obce
Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený v súlade s ustanovením § 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.
Hospodárenie obce sa riadilo týmto základným dokumentom, ktorý bol
spracovaný ako vyrovnaný a schválený uznesením č. 10/OZ/2017-D obecného
zastupiteľstva obce Blatná na Ostrove zo dňa 20.03.2017. Rozpočet v priebehu
roka bol upravený dvakrát uznesením číslo 28/OZ/2017-B dňa 04.10.2017
a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 09/OZ/2008 dňa 11.03.2008.
Rozpočet obce na rok 2017
Ukazovateľ
Schválený
Skutočnosť
rozpočet
Bežný rozpočet
Príjmy
394 524
395 055
Výdavky
352 234
342 250
Kapitálový rozpočet
Príjmy
25 000
69 667
Výdavky
81 025
44 120
Finančné operácie
Príjmové
18 585
19 735
Výdavkové
4 850
4 832
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2.2.

Porovnanie ukazovateľov jednotlivých častí rozpočtu - Skutočnosť

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

484 457
391 202
+ 24 255

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

395 055
342 250
+ 52 805

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

69 667
44 120
+ 25 547

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných operácií

19 735
4 832
+14 903

2.

3. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov

Príjmová časť:
Bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 217 890 EUR z výnosu dane z príjmov
boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 222 166 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101,96 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 81 385 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 78 344
EUR, čo je 96,26 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 56 548 EUR,
dane zo stavieb boli v sume 19 081 EUR , dane z bytov boli v sume 369 EUR
a daňové nedoplatky z minulých rokov v sume 2 346 EUR.
c) Ostatné dane na tovary a služby
Z rozpočtovaných 25 247 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 24 063
EUR, čo je 95,31 % plnenie. Príjmy dane za psa boli v sume 1 864 EUR, za
predajné automaty boli v sume 135 EUR, dane za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady boli v sume
21 069 EUR a nedoplatky z predchádzajúcich
rokov boli v sume 995 EUR.
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Bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 520 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 337
EUR, čo je 123,21 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 19
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
4 318 EUR .
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 18 220 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 13 964
EUR, čo je 76,64 % plnenie.
c) Úroky z domácich vkladov
Z rozpočtovaných 27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,27 EUR,
čo je 0,01 % plnenie.
Bežné ostatné príjmy:
312 xxx
312 xxx
312 xxx
312xxx
312 xxx
312 xxx
312 xxx
312 xxx
312 xxx
312 xxx
312 xxx
331xxx

Dotácia na činnosť ZŠ – bežné
výdavky
Dotácia na havarijný stav ZŠ
Dotácia pre ZŠ na vzdelávacie
poukazy
Dotácia na činnosť MŠ –
predškolské vzdelávanie
Dotácia na činnosť matriky
Dotácia na stavebnú činnosť
Dotácia na ochranu životného
prostredia a MK
Dotácia na evidenciu
obyvateľstva + CO sklad
Dotácia na projekty
Dotácia na voľby
Dotácia pre DHZO-požiarnici
Dotácia od Maďarskej republiky
na rozšírenie MŠ
Celkom
z toho príjmy na prenesený
výkon štátnej správy

x

27 476

x

x

10 924
391

x

1 142

x

x
x
x

1 932
821
120

x
x
x

x

455

x

x

700
425
3 000
4 793

x

x

52 179

x

44 386

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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Príjem z predaja kapitálových aktív :
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 15 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 12 704
EUR, čo je
84,69 % plnenie. Ide o príjem za predaj pozemku.
b) Kapitálové granty a transfery:
Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 56 963
EUR, čo je 569,63 % plnenie. Ide o dotáciu na modernizáciu MŠ (výmena okien)
z kapitoly Ministerstva financií SR vo výške 10 000 EUR a o dotáciu z Maďarskej
republiky na rozšírenie MŠ vo výške 46 963 EUR.
Príjmové finančné operácie:
V roku 2017 to bol prevod zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich
rokov.
2.4.Prebytok rozpočtového hospodárenia

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok 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
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395 055
395 055

342 250
342 250

+ 52 805
69 667
69 667

44 120
44 120
+ 25 547

+ 78 352
51 756
26 596
19 735
4 832
14 903
484 457
391 202
+ 93 255
51 756

41 499

3. HOSPODÁRENIE OBCE A USPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO
VÝSLEDKU ZA ROK 2017
3.1. Výsledok rozpočtového hospodárenia
Výsledkami rozpočtového hospodárenia obce v roku 2017 boli bežné príjmy
a kapitálové príjmy celkom v objeme 464 722 € a bežné výdavky a kapitálové
výdavky celkovej v sume 386 370 €. Porovnaním celkových príjmov a celkových
výdavkov sa zisťuje výsledok hospodárenia, ktorý je vypočítaný podľa § 2 písm.
b) a c) a § 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 (ďalej iba zákon o rozpočtových pravidlách
samosprávy). Výsledkom tejto bilancie je prebytok vo výške 78 352 €.
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Zostatok finančných operácií
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Hospodárenia obce za rok 2017

+ 78 352 €
+ 14 903 €
+ 93 255 €
- 51 756 €
+ 41 499 €

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a prebytkový kapitálový rozpočet.
Zostatok prostriedkov rozpočtu finančných operácií bol vo výške 14 903 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 je prebytok 93 255 €.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 zákona o rozpočtových
pravidlách samosprávy 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 nevyčerpané účelovo určené prostriedky v celkovej výške
51 756 EUR, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na bežné
výdavky na Rozšírenie Materskej školy Blatná na Ostrove v sume 4 792,53 EUR
a na kapitálové výdavky na Rozšírenie Materskej školy Blatná na Ostrove v sume
46 963,00 EUR.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce
prebytok 41 499 €.

za rok 2017

po tejto úprave je

3.2. Stav finančnej situácie obce
Finančný stav obce k 31.12.2017 v €
zostatky na bežných bankových účtoch
z toho : rezervný fond
prostriedky na účte ŠJ
sociálny fond

136 158,35
10 000,00
1 164,87
946,15

zostatky peňažnej hotovosti v pokladni
z toho: školská jedáleň
Finančný majetok obce spolu

3 137,17
474,47
139 295,52
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4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie aktív

k 31.12.2016
772 520,99
617 822,40
154 698,59
73 532,42
720,03
7 575,58
65 236,81
257,40
846 310,81

k 31.12.2017
795 798,31
10 655
630 444,72
154 698,59
146 130,15
156,97
6058,46
139914,72
648,28
942 576,74

k 31.12.2016
469 248,67
443 359,90

k 31.12.2017
520 674,14
469 248,67

25 888,77
125 755,66
850
353,87
28 213,86
96 337,93
251 306,48
846 310,81

51425,47
172 882,525
1200
946,15
79 230,12
91 506,25
249 020,08
942,576,74

Aktíva celkom
Pasíva
Vlastné imanie
Nevysporiad. výsledok hospodár. minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Cudzie zdroje
Rezervy zákonné krátkodobé
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Časové rozlíšenie pasív

Pasíva celkom

5. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči PRIMA banka Slovensko a.s.

91 506,25 EUR

Obec prijala dlhodobý bankový úver v banke PRIMA Banka Slovensko a. s.
na základe zmluvy o úvere č. 20/068/06 – termínovaný úver vo výške 145 057 €
s revizibilnou úrokovou sadzbou a termínom čerpania najneskôr do 31.3.2007.
Splácanie úveru bolo dojednané v mesačných splátkach vo výške 403 €
s výnimkou poslednej splátky, ktorá bude vo výške 509 €. Splatnosť dlhodobého
úveru bola v zmluve určená na
21.11.2036. Výška nesplateného úveru
k 31.12.2017 je 91 506,25 EUR.
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6. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
6.1. Prijaté granty a transfery
P.č
1.
2.

Poskytovateľ

Účel

Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva SR

3.
4.
6..
7.
8.
9.

Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Okresný úrad Trnava

10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo vnútra SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Trnavský samosprávny kraj
Dotácia od občanov
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo financií SR
Vláda Maďarskej republiky

Dotácia na činnosť MŠ
Dotácia na činnosť ZŠ – bežné
výdavky
Dotácia na školu v prírode
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia na činnosť matriky
Dotácia na CO sklad
Dotácia na stavebnú činnosť
Dotácia na ochranu životného
prostredia
Dotácia na evidenciu obyvateľstva
Dotácia na miestne komunikácie
Dotácia na voľby
Dotácia pre DHZ Blatná na Ostrove
Dotácia na projekty
Účelové a neúčelové
Dotácia na havarijný stav ZŠ
Dotácia na modernizáciu budovy MŠ
Dotácia na rozšírenie MŠ

Celkom

Suma v €
1 142
27 476
0
391
1 932
90
821
82,05
365,39
38,15
425
3 000
700
0
10 924
10 000
4 793
62 179,59

6.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 poskytla neziskovým organizáciám, nadáciám a občianskym
združeniam zo svojho rozpočtu dotácie vo výške 7 280 Eur - Rímskokatolická
cirkev – Farnosť Holice vo výške 5 400 Eur, ZO Csemadok Blatná na Ostrove
vo výške 1 130 Eur, Slovenský červený Kríž Dunajská Streda vo výške 300 Eur
a ZŠ Rohovce vo výške 450 Eur.
6.3. Významné investičné akcie
Investičné akcie realizované v roku 2017
Kúpa služobného motorového vozidla – 3. splátka
4 556,67
Výstavba miestnej komunikácie k novej bytovke
12 809,15
Rozšírenie verejného osvetlenia
4 970,53
Výmena okien materskej školy
21 783,81
Modernizácia interierového vybavenia kultúrneho
9 600,00
domu - nákup stoličiek
Náklady spolu
53 720,16 Eur
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7. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ
Obec v roku 2018 má v pláne na území obce realizovať rekonštrukciu
chodníkov, budovy materskej školy – poschodie, obecnej knižnice, začať
rekonštrukciu verejného osvetlenia – I. etapa, nakúpiť nové vybavenie kultúrneho
domu - stolov, vymeniť oplotenie základnej školy.

8. 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 na Ministerstvo financií SR odovzdaná
v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu,
ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Blatnej na Ostrove dňa 10.12.2018.

......................................
Mgr. Terézia Földváryová
starostka obce

Výročnú správu obce za rok 2017 zobralo na vedomie OZ v Blatnej na Ostrove
uznesením 05/OZ/2019 zo dňa 21.02.2019.
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