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1. Úvodné slovo starostu obce

Obec Blatná na Ostrove má bohatú históriu a vedenie obce sa usiluje, aby súčasnosť
nezostala dlžná svojej minulosti. Snaží sa zabezpečovať jej neustály rozvoj, aby tak vytvorila
priaznivé podmienky pre život svojich obyvateľov a zároveň urobila z obce Blatná na Ostrove
zaujímavé miesto pre nových obyvateľov a návštevníkov obce. Veríme, že sa nám to
spoločnými silami darí, čoho dôkazom je stáli rastúci počet obyvateľov, počet detí v materskej
škole a počet nových rodinných domov.
Budeme sa usilovať o to, aby tento trend naďalej pokračoval napriek tomu, že život prináša aj
obdobia a situácie, ktoré nás niekedy zlomia, poučia a niekedy posilnia. Aj taký bol rok 2020 poznamenaný svetovou pandémiou Covid-19, ktorý výrazne ovplyvnil bezpečnosť života
spoločnosti,

obce

a jedinca.

Na

riešenie

vzniknutých

problémov

a na

prevenciu

s koronavírusom sme museli aktivovať a mobilizovať všetky sily. Teší ma, že zamestnanci
obecného úradu nezostali na to samy. Zaznamenali sme krásnu spoluprácu, spoločenstvo obce
sa zomklo. Pandémia nás poučila o životných hodnotách, čo je pre nás dôležité a posilnila v nás
zodpovednosť za seba a druhých. Ďakujem všetkým, ktorí na tejto spolupráci spolupodieľali,
nesmierne si cením ich pomoc a prácu v prospech našej obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Blatná na Ostrove

Sídlo:

Obecný úrad č. 203, 930 32

IČO:

00305308

Štatutárny orgán obce:

Mgr. Terézia Földváry

Telefón:

031/5598115, 0918500470

E-mail:

obec@blatnanaostrove.sk

Webová stránka:

www.blatnanaostrove.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Mgr. Terézia Földváry

Zástupca starostu obce:

Gejza Mayer
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Hlavný kontrolór obce:

Mgr. Monika Mészárosová

Obecné zastupiteľstvo:

je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2018. Počet poslancov obecného
zastupiteľstva je 7.
Zoznam poslancov: Soňa Csibová, František Gajdács, Csaba
Mayer, Gejza Mayer, Ing. Mátyás Sallay, Erika Szalayová,
Milan Trúsik,

Komisie:

Komisia pre stavebníctvo, rozvoj obce a životné prostredie
Predseda: František Gajdács
Členovia: Csaba Mayer, Štefan Sárosfai, Tomás Bacsfai
Komisia pre financie, školstvo a kultúru
Predseda: Soňa Csibová
Členovia: Erika Szalayová, Alžbeta Nagyová, Ing. Erika
Nagyová, Mgr. Erika Sallay, Ján Süli, Mgr. Andrea Molnárová
Komisia pre bezpečnosť, poriadok a požiarnu ochranu
Predseda: Csaba Mayer
Členovia: Milan Trúsik, Ján Méri st., Eva Mériová ml.,
Tibor Péder, Juraj Sárosfai st.
Komisia pre šport a mládež
Predseda: Erika Szalayová
Členovia: Ing. Mátyás Sallay, Eduard Thaly st., Eduard Thaly
ml., Cseh Ladislav st.

Komisia legislatívna
Predseda: Milan Trúsik
Členovia: František Gajdács, JUDr. Martina Minčičová

Komisia informatiky a techniky
Predseda: Ing. Mátyás Sallay
Členovia: František Gajdács, Adam Tuba
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Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Erika Szalayová
Členovia: Milan Trúsik, Soňa Csibová
Obecný úrad:

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a
starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci.
Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Zita Horváthová – samostatný odborný referent (účtovníctvo,
fakturácia, matrika, personalistika a mzdy, školské zariadenia,
evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov a listín, civilná
obrana obyvateľstva, štatistické výkazy)
Monika Czetli – samostatný odborný referent (podateľňa, dane
a poplatky, stavebníctvo, životné prostredie, evidencia stavieb,
sociálne služby, žiadosti, potvrdenia, hlásenia, evidencia
hrobových miest, administrácia web stránky obce, archivácia)
Zuzana Mayerová – upratovačka
Ján Méri – údržbár - kurič
Michal Sárosfai – robotník
Zamestnanci základnej školy:
Mgr. Alžbeta Hliváková - učiteľka, riaditeľka
Mgr. Lilla Lénárthová, asistent učiteľa, učiteľka
Eva Kozmérová – učiteľka
Katarína Érseková – upratovačka
Zamestnanci materskej školy:
Alžbeta Véghová – učiteľka, riaditeľka
Alžbeta Bartalosová – učiteľka
Bc. Réka Ambrusová - učiteľka
Mgr. Emese Hervayová- učiteľka
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Margita Hobothová – upratovačka
Mária Matúsová - upratovačka
Zamestnanec školského klubu detí:
Eva Kozmérová - vychovávateľka
Zamestnanci zariadenia školského stravovania:
Katarína Szalayová – vedúca školskej jedálne
Andrea Sárosfaiová – hlavná kuchárka
Margita Hobothová - pomocná kuchárka

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jej obyvateľov.
Vízie obce:

Strategická vízia predstavuje ekvivalent globálneho cieľa. Má podobu motta –
výroku opisujúceho ideálny cieľový stav:

„Blatná na Ostrove bude

atraktívnym príjemným miestom na bývanie s kvalitnou infraštruktúrou,
širším spektrom služieb a obchodu i pracovnými príležitosťami. Udrží si
vidiecky charakter, životaschopnosť a pestrý kultúrno-spoločenský život.“
Ciele obce:

Strategické ciele sú špecifické, sú viazané do troch vytipovaných prioritných
oblastí: 1. Investícia do základnej infraštruktúry, 2. Rozvoj podnikania a služieb
pre obyvateľov, 3. Kultúra, spoločenský život a identita obce. Pre každú
prioritnú oblasť je navrhnutý súbor konkrétnych opatrení, aktivít, resp.
projektov smerujúcich k naplneniu rozvojovej stratégie obce. Nachádzajú sa
v strategických dokumentoch obce: program hospodárskeho rozvoja obce
a územný plán obce.

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.

7

5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Blatná na Ostrove sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese
Dunajská Streda, 13 km západne od okresného mesta Dunajská Streda a 12 km východne od
mesta Šamorín.
Susedné mestá a obce

Lehnice, Rohovce, Trnávka, Macov, Čechová a Holice

Celková rozloha obce :

1078 ha

Nadmorská výška :

120 – 124 m. n m. mimo záplavového územia Žitného
ostrova

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: Hustota obyvateľov je 87,58 obyvateľov na km2. Počet
obyvateľov k 31.12.2020 je 962, oproti roku 2019 sa zvýšil o 18 osôb.
Národnostná štruktúra: Prevláda obyvateľstvo národnosti maďarskej – 77,56 %, podiel
národnosti slovenskej predstavuje 18,37 %, česká – 0,35 %, bulharská – 0,35 %, ukrajinská –
0,23%, poľská – 0,12 %, nezistenej národnosti je 2,91 %.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : V obci prevláda rímskokatolické
vierovyznanie – 84,19%, reformovaná kresťanská cirkev je zastúpená 1,86 %, malé
percentuálne zastúpenie má pravoslávna cirkev (0,47%), náboženská spoločnosť Jehovovi
svedkovia (0,12%), evanjelická cirkev metodická (0,12%). Bez náboženského vyznania je
6,28% obyvateľstva.
Vývoj počtu obyvateľov: Obec Blatná na Ostrove patrí do skupiny malých obcí. Napriek tomu
jej ekonomický a sociálny rozvoj a dobrá poloha (blízkosť hlavného mesta SR) láka nových
obyvateľov k prisťahovaniu. V roku 1996 obec mala 779 obyvateľov, v roku 2000 tu žilo 801
ľudí, počet obyvateľov v roku 2005 sa zvýšil na 855 a v roku 2020 sme tu evidovali 962
obyvateľov.
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Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2019
Odsťahovaní
Prisťahovaní
Narodení
Zomrelí
Počet obyvateľov k 31.12.2020

944
23
41
8
8
962

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: V evidencii nezamestnaných bolo k 31.12.2020 registrovaných 36
osôb.
Nezamestnanosť v okrese: Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda ku
koncu roka 2020 bola 6,39 %.
Vývoj nezamestnanosti: Počet evidovaných nezamestnaných odzrkadľuje stúpajúci trend,
oproti začiatku roka – január 2020 sa zvýšil o 21 osôb.

5.4. 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.
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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“.

5.5. Logo obce - Obec Blatná na Ostrove nemá.
5.6. 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.
Názov obce sa spomína po prvý raz z roku 1286 a neskôr v listine z roku 1328 ako Sáralja.
Názov mohol vzniknúť odvodením od maďarského názvu pre blatisté a barinaté miesta (sár,
sáros), ktorých sa stredoveku nachádzalo nemáli aj v chotári obce. Pridaním prípony – falva
a jej neskorším skrátením - fa vznikol dnešný maďarský názov. Dokazuje to aj spomínaná
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donačná (darovacia) listina, ktorá ešte obec spomína pod názvom Sáralja (Pod blatami)
a ktorou Karol I. daroval tunajšie pozemky istému Dominikovi, Petrovmu synovi. S dnešným
maďarským názvom sa po prvý raz stretneme v listine Žigmundových čias a takto je obec
spomínaná aj portálnom súpise z roku 1553, kde sa uvádzajú 3 porty Petra Kéméndyho.
V prvej polovici 17. storočia tu vlastnila väčšie majetky rodina Földesovcov a v donačnej
listine z roku 1651 sa uvádza, že František a Štefan Földesovci tu získavajú ďalšie majetky.
V tom čase sa v obci objavuje aj rodina Bittóovcov, ktorí sa po čase stávajú výlučnými
vlastníkmi. Zo začiatku 19. storočia pochádza Bittóovský kaštiel nachádzajúci sa pozdĺž cesty
vedúcej ku rodinnej kaplnke. Je to jednopodlažná budova postavená v klasicistickom štýle,
z dvora arkádovými krídlami, od ulice dominujúcim veľkorozmerným polkruhovým oknom.
Na začiatku 20. storočia v obci majú svoje panské domy Béni, István a Dénes Bittó. Rodina
Bittóová zakladala na rozvoji obce. Založili základnú školu, pre učiteľov zabezpečili aj bývanie
– postavili v obci učiteľský dom. V obci bola zabezpečená zdravotná starostlivosť o občanov,
pre obecného lekára postavili dom, jedna časť domu slúžila ako lekáreň (patika). Obec Blatná
na Ostrove bola malá obec, ale patrila do okruhu mála obcí, ktoré mali vlastnú poštu
s telegrafom.
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.
Zmienky o obci: 1851- Elek Fényes – str. 15 – „Sárosfalva, maďarská obec v bratislavskej
stolici, na dve hodiny od Šamorína, na dunajskostredskej hradskej. Pozostáva z jednej širokej
ulice v ktorej je veľa pekných súcich panských domčekov a jedna pekná kaplnka je viditeľná.
Jej orné pôdy rodia dobrú pšenicu, jačmeň proso. Pastviny má voľné, široké, lúk málo, lesy
žiadne. Má 218 katolíkov, 24 židovských obyvateľov. Jeho zemepánom je mužské pokolenie
Bittóovského rodu.“
Na začiatku 20 storočia Borovszky – „Blatná na Ostrove je malá maďarská obec na hornom
Žitnom ostrove, ráta 35 domov, má vlastnú poštu, telegraf jej železničnou stanicou sú Veľké
Lehnice.“
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5.7. Pamiatky
Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou je kaplnka Najsvätejšej Trojice (katolický), barokový
z roku 1721. Bol postavený nadáciou rodiny Bittó „Sárosfai Római katolikus Bittó Családi
Kápolna Alapítvány“. Kaplnka je bez veže, veľkú hodnotu predstavuje jej výzdoba, klenby
lode kaplnky. Kazateľnica je z poslednej štvrtiny 18. storočia, má v parapete reliéf
zmŕtvychvstania. Významnou pamiatkou obce je 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.
5.8 Významné osobnosti obce
Blatná na Ostrove bola vo vlastníctve šľachtických rodín, najprv vo vlastníctve rodiny
Kéméndiovej,
a budov rodine

neskôr

rodiny

Bittóovej,

Földesovej.
čo

V 18.
pretrvalo

storočí patrila
až do

väčšina

pozemkov

roku

1945.

Z tejto rodiny pochádza István Bittó (1822 – 1903) štátnik, minister spravodlivosti, v rokoch
1874-75 predseda maďarskej /uhorskej/ vlády.

Isván Bittó sa narodil v Blatnej na Ostrove, dňa 3.mája 1822.

Študoval na gymnáziu

v Budapešti, právnické vzdelanie získal v hlavnom meste. Bol zástancom nezávislosti
Maďarska, za odtrhnutie od Rakúsko- Uhorska. Zúčastnil sa v bojoch revolúcie za nezávislosť
a slobodu v rokoch 1848-49, po potlačení revolúcie sa ukrýval. Domov sa vrátil až v roku
1851, žil v ústraní, hospodáril na svojom majetku v Drávafok (Šomoďská župa). V rokoch
1861-65 bol zvolený za poslanca Szigetvár. Postupne si získal dôveru Ferenca Deáka, ktorý
založil stranu – Deák Párt, István Bittó sa stal jeho členom. V rokoch 1871-72 zastával
funkciu ministra spravodlivosti, významným medzníkom jeho funkcie bolo prijatie zákona
o organizácii kráľovských súdoch.
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V roku 1874 bol zvolený za predsedu parlamentu.
Vrcholom tejto politickej činnosti bola presadená zmena
zákona o volebnom práve v roku 1974, v tom čase veľmi
uznávaná a chválená. Dňa 24.03.1874 z poverenia Františka
Jozefa I.,
sa

uhorského kráľa, zostavuje vládu a stane

premiérom.

Funkciu

premiéra

vykonával

jeden

rok, funkcie sa vzdal. Stal sa tak prvým a posledným
premiérom, ktorý sa otvorene hlásil k opozícii. Zomrel dňa 7. marca v Budapešti. Pochovaný
bol v hrobke rodiny Bittóovej v Blatnej na Ostrove, dňa 12. marca o 10:00 hodine na cintoríne
rodnej obci.
Na počesť 190. výročia jeho narodenia, v roku 2012, na rodinnej hrobke bola odhalená
pamätná tabuľa, ktorú obec dostala darom od svojej partnerskej obce Mezőtúr. V roku 2018
bola v obci odhalená vyrezávaná drevená socha Istvána Bittóa, umiestnená je pred rodinnou
hrobkou na miestnom cintoríne, je darom našej partnerskej obce Tarany.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s VJM Blatná na Ostrove – Alapiskola Sárosfa

-

Materská škola s VJM Blatná na Ostrove – Magyar Tannyelvű Óvoda Sárosfa

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť najbližšie k našej v obci poskytuje:
-

Ambulancia praktického lekára pre dospelých MUDr. Milan Drugda v obci Rohovce

-

Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Erika Csörgőová v obci Holice

-

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec nemá vlastné zariadenie poskytujúce sociálne služby v obci. Sociálne služby
zabezpečujeme v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja v okrese Dunajská Streda.
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V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
obec v roku 2020 prehodnotila dvoch občanov a vydala rozhodnutia o zaradení do zariadenia
pre seniorov. Pre starších odkázaných občanov obec zabezpečuje rozvoz stravy zo školskej
jedálne pri základnej škole priamo do domácností občanov. Zo svojho rozpočtu finančne
prispieva na režijné výdavky stravovania dôchodcov.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečovali obec a spoločenské organizácie
a občianske združenie. Obec je zriaďovateľom knižnice, ktorá v roku 2019 sa presťahovala do
novovytvoreného priestoru v budove materskej školy. Knižničný fond je široký, eviduje 6650
kníh, každým rokom sa rozširuje.
Vzhľadom na obmedzený rozpočet obce schválený na organizáciu kultúrnych podujatí ako
aj na nariadenia štátnych orgánov prijatých v súvislosti pandémiou Covid 19, ktoré ich
organizáciu obmedzovali, obec v roku 2020 uskutočnila dve podujatia. Boli to Chute Jánošovej
záhrady – súťaž vo varení kotlíkových jedál a Vysvätenie nového chleba. Na podujatí obce
spolupracovali Dobrovoľný hasičský zbor Blatná na Ostrove a ZO Csemadok.
Významnú rolu v rozvoji kultúrneho života obce v roku 2020 zohrávala ZO Csemadok,
ktorá v januári 2020 oslávila 70. výročie jej založenia. V organizácii Csemadoku sa
uskutočnilo celkom osem podujatí - Fašiangová koštovačka šišiek, Naša krčma rozpráva –
ľudové rozprávky len pre dospelých,

Beseda spojená s hudobným programom Levente

Szörényi, Výročná schôdza základnej organizácie Csemadok s bohatým kultúrnym
programom, spojená s oslavou 70. výročia organizácie, vystúpenie ochotníckeho divadla
TeátRum z Topoľníkov, Rande s Vujity Tvrtkom z príležitosti dňa žien, výlet Slavkov u Brna
(Česká republika), rozvoz Mikulášskych balíčkov pre všetky deti obce. Dobré meno našej obce
na Slovensku i v zahraničí šíri folklórny súbor Cimbora z Blatnej na Ostrove a Mierova, ktorá
svoju činnosť vykonáva pod záštitou ZO Csemadok Blatná na Ostrove a Mierovo.
V organizácii OZ Inovare sa uskutočnilo sprievod masiek. Tradíciu stavania mája v obci
uchovávajú členovia dobrovoľného hasičského zboru, aj v roku 2020 bol postavený máj pre
dievčatá našej obce.
6.5. Hospodárstvo
V obci Blatná na Ostrove je vysoká podnikateľská aktivita, nachádzajú sa tu
podnikateľské subjekty a živnostníci. Ponuka produktov a služieb je rozsiahla a rôznorodá.
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Služby v obci poskytujú:
Predajňa potravín Szilárd, Predajňa potravín Alžbeta Szalayová, Mäsiarstvo a potraviny Fejes
Otto a syn, Kaderníctvo Henrieta, Erika Valacsai kozmetické služby,

Espresso, Vecomont

s.r.o. ( logistika), čerpacia stanica Benzinol a čerpacia stanica ÖMV.

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.

Ľudovít Fekete, - 28 zamestnancov,
predmet činnosti: stolárska výroba

2.

DIN Technik s.r.o. - 8 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 Immobilien Managment s.r.o. – 14 zamestnancov,
predmet činnosti: výroba unimo – buniek

5.

MILE Transport s.r.o. – 8 zamestnancov,
predmet činnosti: medzinárodná autodoprava

6.

CERES s.r.o. – 6 zamestnancov,
predmet činnosti: rastlinná výroba

7.

FECO s.r.o. – 12 zamestnancov,
predmet činnosti: predaj a servis autoservisnej techniky

8.

Veco-Mont s.r.o. - 6 zamestnancov,
predmet činnosti: prenájom stanov, lavíc

9. ZOER s.r.o. –19 zamestnancov,
predmet činnosti: Nákladná cestná doprava
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10.

Astrotech Slovakia s.r.o. – 8 zamestnancov,
predmet činnosti: výroba a vysekávanie technických výrobkov z gumy

11.

Čerpacia stanica Slovnaft a.s. – 6 zamestnancov,
predmet činnosti: čerpacia stanica pohonných hmôt

12.

Sárosfai Štefan – 5 zamestnancov,
predmet činnosti: Sprostredkovanie dopravy

13.

Potraviny Alžbeta Szalayová – 5 zamestnancov,
predmet činnosti: predajňa potravín

14. Espresso Favorit – 1 zamestnanec,
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. – 5 zamestnancov,
predmet činnosti: kúpa a predaj traktorov
18. Terasbeton, s.r.o. – 3 zamestnanci
predmet činnosti: dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a
interiérov
19. VIKPOLL s.r.o. – 3 zamestnanci
predmet činnosti: stavebné práce
20.

Marmus s.r.o. – 2 zamestnanci
predmet činnosti: nákup a predaj hutného a izolačného materiálu

21.

Slovenská pošta a.s. – 2 zamestnanci
Predmet činnosti: poskytovateľ komunikačných,
služieb

22.

distribučných

a

platobných

Čerpacia stanica ÖMV – 2 zamestnanci
predmet činnosti: čerpacia stanica pohonných hmôt
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.06.2020 uznesením č.
22/OZ/2020. Rozpočet v priebehu roka bol upravený jedenkrát: uznesením číslo 44/OZ/2020
dňa 19.12.2020.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

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

594 467

665 857

604 466,13

90,78

467 989
0
126 478
589 357

542 614
3 359
119 884
653 290

545 848,72
3 358,80
55 258,61
549 872,19

100,59
99,99
46,09
84,16

473 879
108 128
7 350

540 529
106 411
6 350

502 163,43
41 377,08
6 331,68

92,90
38,88
99,71

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy v bežnom rozpočte príjmy:
- z prenajatých budov, ktorý predstavoval zníženie oproti roku 2019 o 38,26 %
- poplatky za stravné, ktorý predstavoval zníženie oproti roku 2019 o 34,77 %
- poplatky za MŠ a ŠKD,, ktorý predstavoval zníženie oproti roku 2019 o 36,26%
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
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

Skutočnosť k 31.12.2020
545 848,72
545 848,72

502 163,43
502 163,43

+43 685,29
3 358,80
3 358,80

41 377,08
41 377,08

Vylúčenie z prebytku

-38 018,28
+5 667,01
-1 657,20
+4 009,81
55 258,61
6 331,68
48 926,93
604 466,13
549 872,19
+54 593,94
- 1 657,20

Upravené hospodárenie obce

52 936,74

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

Prebytok rozpočtu v sume 5 667,01 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 po vysporiadaní zostatku finančných operácií
v sume 48 926,93 Eur a po úprave o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných
predpisov v sume 1 657,20 Eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 :
-

nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky školského stravovania na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa ustanovenia §140-141
zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 1 657,20 EUR.
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7.3 Rozpočet na roky 2021-23
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

604 466,13

571400

571400

584 000

545 848,72
3 358,80
55 258,61

504400
65000
2000

504400
65000
2000

517 000
0
67 000

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

549 872,19

571 400

571 400

584 000

502 163,43
41 377,08
6 331,68

461 270
105 280
4 850

461 270
105 280
4 850

490 368
82 782
10 850

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

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

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2019
1 062 932,70

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 160 169,47

Neobežný majetok spolu

850 264,26

863 450,22

7 895,00

6 515,00

Dlhodobý hmotný majetok

687 670,67

702 236,63

Dlhodobý finančný majetok

154 698,59

154 698,59

Obežný majetok spolu

211 901,84

296 329,45

244,37

54 160,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

9 887,85

9 789,66

201 769,62

232 379,79

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

766,60

389,80

Názov

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Skutočnosť
k 31.12.2019
1 062 932,70

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 160 169,47

603 212,24

679 375,88

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

603 202,24

679 375,88

Záväzky

109 643,31

138 661,36

Rezervy

1 300

1 200

Zúčtovanie medzi subjektami VS

981,60

1 657,20

Dlhodobé záväzky

695,57

799,50

Krátkodobé záväzky

24 823,25

29 493,45

Bankové úvery a výpomoci

81 842,89

105 511,21

Časové rozlíšenie

350 77,15

342 132,23

Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
➢ prírastkov dlhodobého majetku:
-

rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 13 011,02 Eur

-

rekonštrukcia oplotenia školského areálu vo výške 93 53, 68 Eur

-

kúpa dlhodobého majetku – pozemok, budova, vo výške 30 000,00 Eur

-

kúpa kombinovaného sporáku vo výške 3 358,80 Eur

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0

0

Pohľadávky po lehote splatnosti

9 887,85

9 789,66

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

25 518,82

30 292,95

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

8.4. Záväzky
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9. Hospodársky výsledok za rok 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady

451 103,23

484 137,94

50 – Spotrebované nákupy

85 591,94

80 763,30

51 – Služby

67 076,97

71 142,87

52 – Osobné náklady

253 080,85

273 658,80

53 – Dane a poplatky

222 ,96

254,96

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

4 158,35

6 250,12

31 024,00

29 391,12

6 277,89

6 901,77

0

0

3 670,27

15 775

0

0

Výnosy

509 056,11

560 301,58

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

19 860,18

12 512,49

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0

0

0

0

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

419 511,08

413 795,94

19 406,87

13 056,51

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

0

1 300

0

0

67 – Mimoriadne výnosy

0

130,20

50 277,98

119 506,44

57 952,88

76 163,64

Názov

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

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/

Hospodársky výsledok kladný v sume 76 163,64 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Ministerstvo

Dotácia na činnosť základnej školy +

školstva SR

asistent učiteľa - bežné výdavky

Ministerstvo

Dotácia pre základnú školu na

školstva SR

vzdelávacie poukazy – bežné výdavky

Ministerstvo

Dotácia pre základnú školu na školu

školstva SR

v prírode – bežné výdavky

Ministerstvo

Dotácia pre ZŠ na učebnice, uč.

školstva SR

pomôcky počas Covid19 – bežné

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
24 395,00

186,00

0,00

309,00

výdavky
Ministerstvo

Dotácia pre materskú školu na

školstva SR

predškolské vzdelávanie - bežné

2 375,00

výdavky
Ministerstvo práce
SVaR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR

Dotácia k stravovacím návykom dieťaťa
v ZŠ a MŠ – bežné výdavky
Dotácia na úhradu bežných výdavkov na
úseku matrík
Dotácia na úhradu bežných výdavkov na
úseku registra adries - RA

3 962,40

2 407,58

53,20

Dotácia na úhradu bežných výdavkov na
úseku hlásenia pobytu občanov -

297,66

REGOB
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Dotácia na úhradu bežných výdavkov –
súvisiace s COVID19
Dotácia na úhradu bežných výdavkov –
súvisiace s voľbami v r.2020

2 001,45

719,50

Dotácia na úhradu bežných výdavkov
súvisiace s “SODB 2021“

2 600,00

Dotácia na úhradu bežných výdavkov na
úseku stavebného poriadku

1 316,83
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Dotácia na úhradu bežných výdavkov na
úseku dopravy

Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Ministerstvo ŽP
Ministerstvo vnútra
SR
Európsky sociálny
fond

Dotácia na úhradu bežných výdavkov na
úseku starostlivosti o životné prostredie
Dotácia na bežné výdavky pre DHZO požiarnici

3 000,00

Dotácia – na úhradu časti mzdových
nákladov /80%/ v MŠ - počas Covid-19

10 860,44

Zakúpenie kompostérov pre
zhodnocovanie BRKO na nákup
kompostérov

Enviromentálny
fondu, Bratislava

38,97
85,69

53 760,00

Zo všetkých prijatých transférov a grantov v roku 2020 obec prijala nasledovné granty
a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Ministerstvo

Dotácia na činnosť základnej školy

školstva SR

výdavky súvisiace s COVID-19

Európsky
sociálny fond

- na

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1 025,00

Dotácia – na úhradu časti mzdových nákladov
/80%/ v MŠ - počas Covid-19

Ministerstvo

Dotácia na úhradu bežných výdavkov –

vnútra SR

súvisiace s testovaním COVID-19

10 860,44

2 001,45

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

ZO

CSEMADOK

Blatná na Ostrove

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Na realizáciu projektu: Účasť mužského
speváckeho zboru BÉKEI és SÁROSFAI
CIMBORÁK súťažiach a vystúpeniach v
roku 2020 ; Séria kultúrnych podujatí z
príležitosti 70. výročia založenia
Csemadok Blatná na Ostrove; Naša krčma
rozpráva; Výlet Csemadoku; Veľkonočné
rodinné popoludnie; Mikuláš

1 025,00
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TJ Dynamo

Rozvoj telovýchovy a športu

4 000,00

Obnova kaplnky Najsvätejšej Trojice
v obci Blatná na Ostrove

1 000,00

Blatná na Ostrove
Rímskokatolícka
cirkev-farnosť
Holice
SPOLU

6 025,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
-

Nákup nehnuteľností - budovy a pozemkov do majetku obce

-

Rekonštrukcia verejného osvetlenia - dokončenie

-

Rekonštrukcia oplotenia spoločného areálu ZŠ a MŠ

-

Modernizácia budovy športu

-

Nákup kombinovaného plynového sporáku do školskej jedálne

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia strechy ZŠ Blatná na Ostrove

-

Nákup meračov rýchlosti cestnej premávky

-

Modernizácia sociálnych miestností obecného úradu

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
Vypracovala: Mgr. Terézia Földváry

Schválil: Mgr. Terézia Földváry

Zita Horváthová
V Blatnej na Ostrove dňa 29.11.2021
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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Výročnú správu obce za rok 2020 zobralo na vedomie OZ v Blatnej na Ostrove uznesením
33/OZ/2021 zo dňa 16.12.2021.
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