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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE BLATNÉ
1.1. Geografické údaje
Obec Blatné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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. 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.
Obec Blatné, ležiaca 5 km severne od okresného mesta Senec – prvá dedina smerom na Trnavu.
Susedí s obcami Igram, Čataj, Kaplná a Šenkvice. Rozprestiera sa celkove na 1632 ha
v kaňonovitom údolí v spraši. Nadmorská výška v najnižšom bode je 123 m a v najvyššom bode
je 177m. Obcou preteká Stoličný potok.
K 31.12.2013 bolo v obci evidovaných 625 obytných domov čo je navýšenie oproti roku 2012
o 13 domov. V obci je vybudovaná takmer kompletná infraštruktúra. Vlastnú kanalizáciu si
obec postupne buduje od roku 2003 takmer výlučne z vlastných zdrojov. Súčasnosti je
približné pokrytie na 70 %, t. j. na obecnú kanalizáciu je napojených 398 obytných domov. Tak
ako po minulé rok i v r. 2013 sa obec uchádzala o získanie dotácie na dostavbu zvyšnej časti
kanalizácie, avšak neúspešne. Obec má vlastnú čistiareň odpadových vôd, z ktorej sú
dobudované prvé dve etapy (z plánovaných troch). Obec je správcom aj prevádzkovateľom
vodovodu, na ktorý je napojených takmer 97% nehnuteľností. Na základe rozhodnutia
regulačného úradu bola stanovená cena vody zvýšená o 0,048 € a cena stočného o 0,3152 €.
Uvedené ceny boli následne schválené Uznesením OcZ č. 91/2012-Z. Obec Blatné je od roku
2011 platcom DPH. Navýšenie ceny stočného je určované regulačným úradom na základe
skutočných
nákladov
na
prevádzku
kanalizačnej
siete
a prevádzky
ČOV.
1.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2013:
1685
Národnostná štruktúra:
- slovenská
1 665
- maďarská
14
- česká
5
- moravská
1
Priemerný vek obyvateľstva je 37,77 roka.
1.3. Symboly obce
Erb

pečať

vlajka
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1.4. História obce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1245. Územie, na ktorom sa v súčasnosti
nachádza Blatné, patrilo v období strednej doby kamennej k oblastiam, ktoré boli mimoriadne
vhodné na osídlenie. Bolo súčasťou najväčšej a najvýznamnejšej terasy juhozápadného
Slovenska. Chotárom obce prešli spoločenstvá a kultúry, ktoré si životné potreby zabezpečovali
kamenným, medenými, bronzovými i železnými nástrojmi a takýmito zbraňami si vybojovali
svoj životný priestor. Dedina zažila i veľké sťahovanie národov i prvá národnostné skupiny ku
konci doby bronzovej. Dosiahol ju i prvý historicky doložený národ Keltov, ktorí priniesli
civilizáciu železnej doby. Doba sťahovania národov po krátkom zastavení Hunov a neskoršom
pobyte Avarov pritiahla po takmer šiestich tisícročiach našich pradedov Slovanov. Podľa jej
prevládajúceho národnostného zloženia obyvateľstva, ovplyvneného prúdmi maďarských,
nemeckých, chorvátskych, českých i slovenských kolonistov, ale hlavne podľa jej zemepánov
niesla v rôznych časových obdobiach modifikované a dobe poplatné názvy: „Sarfev, Sarfeo,
Sarffy, Sarfeu, Sarfew, Sárfö, Scharfing, Šarfia. Samotné prírodné podmienky okolia obce
predurčili jej samotné meno. Smerom na východ od obce až do konca 19. storočia ležali
rozsiahle bahnité a blatisté, ťažko prístupné a zjazdné územia. Obec a jej okolie teda doslova
oplývali hojnosťou blata. Jej meno je odvodené od staro-slovanského názvu „bolto“, či „boloto“
z čoho zrejme vzniklo pomenovanie obce Blatné, Blatná, či Blatnica. Po stáročia známe
pomenovanie obce pochádza podľa Mateja Bela z maďarského spojenia slov Sar, čo v preklade
znamená blato, bahno, a Fö, respektíve Fej, ktoré majú niekoľko zmyslov – hlava, hlavná osoba
vodca ústie, počiatok. Jedným z významov môže znamenať začiatok platitého územia, alebo
ústie potoka do bahnitého územia. V prenesenom slova zmysle znamenalo osadu na temene
kopca, ktorý sa rozprestiera nad rozľahlé bahnité , blatisté územie. Obec bola v minulosti
preslávená vinohradníctvom a výšivkárstvom.
1.5.Pamiatky
Zachoval sa pôvodne gotický kostol z roku 1390, barokovo prestavený a ohradený v 18. Storočí
Kamenné skulptúry po obci: sv. Ján Nepomucký z roku 1736, ústredný kríž na cintoríne z roku
1801, sv. Florián z roku 1811, sv. Vendelín – pôvodne sa spomína v kanonickej vizitácii z 18
storočia drevená socha, v kronike opísané premiestnenie pred rokom 1890 kamennej sochy - z
podstavca sa nedá zistiť dátum postavenia (všetko nečitateľné) Immaculata z r. 1859, sv. Urban z
r. 1870. Všetky kamenné skulptúry boli v rokoch 1998 – 2000 reštaurované. V rokoch 1939 –
1940 bola postavená a vysvätená jaskyňa Lurdskej Panny Márie a v r. 1966 – 1968 bol zriadený
park s pomníkom na pamiatku padlým v I. a II. svetovej vojne. Pôvodne gotický Kostol sv.
Vojtecha z r. 1310 (v rokoch 1743 – 1745 prestavaný), Kaplnka - približne z r. 1930. V obci sa
nachádzajú zachovalé vodné mlyny: Čihákovský, Bertov mlyn, Mlyn Jánskych.
1.6. Výchova a vzdelávanie
Obec má vybudovanú základnú školu so samostatnou právnou subjektivitou, ktorá poskytuje
vzdelávanie pre deti ročníkov 1. až 9. Na základe stúpajúcej demografickej krivky, bolo nutné
pre školsky rok 2013/2014 zriadiť dve prvé triedy, pričom podobný stav mala obec takmer pred
30 rokmi. Výchova a vzdelávanie detí v obci je zabezpečovaná zariadeniami Školský Klub
a Materská škola, ktorých zriaďovateľom je Obec Blatné. Školský klub zabezpečuje starostlivosť
pre deti ročníkov 1. – 4. Materská škola od roku 2008 prešla celkovou prestavbou, ktorá bola
kompletne dokončená v roku 2013 zateplením a novou fasádou. Pre nastávajúce obdobie by bolo
potrebné vykonať úpravy školského dvora a nového oplotenia. Súčasná kapacita je 101 detí. Celá
prestavba sa realizovala s vlastných zdrojov obce, mimo dotácií z BSK (r. 2012 -1.000,-€ a r.
2013 – 1000,-€ na úpravu chodníkov v areáli MŠ.)
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1.7. Zdravotníctvo
Zdravotnícke služby v obci poskytuje v prenajatých priestoroch obecného úradu detská lekárka
MUDr. Iveta Feketová, PhD, MPH.
1.8. Sociálne zabezpečenie
Obec má vlastnú opatrovateľskú službu, ktorá zabezpečuje starostlivosť o starších, invalidných,
a inak handicapovaných občanov, v počte 17. Starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom
16 opatrovateliek, ktoré sú zamestnancami obce. V roku 2013 ukončila pôsobenie v obci
Mgr. Zuzana Bulavčiaková, ktorá vykonávala činnosť odborne spôsobilej osoby, na jej miesto
nastúpila pani Jarmila Koišová.
1.9. Ľudové tradície, folklór a tradičné kultúrno – spoločenské a športové podujatia
V Obci Blatné sa tradičná kultúra a folklór premieta hlavne v podaní Dychovej hudby Šarfianka,
ktorá sa svojimi vystúpeniami zúčastňuje takmer všetkých podujatí organizovaných obcou
a obecnými organizáciami, zároveň reprezentuje obec v blízkom i ďalekom okolí. DH udržuje
dlhoročnú spoluprácou s folklórnym súborom Páví krúžok, z obce Mlynky –Pilisszentkereszte
v Maďarsku, s ktorou má obec uzatvorenú aktívnu partnerskú zmluvu. Okrem toho máme
taktiež podpísanú zmluvu o družobnej spolupráci s Českomoravskou obcou Rakvice.
Každoročne sa uskutočňujú športové a kultúrne podujatia, ktorú upevňujú spoločné družobné
vzťahy. V obci pôsobí niekoľko spoločenských, športových i politická organizácií, ktoré svojou
činnosťou prispievajú k zlepšovaniu kvality života v obci. Futbalovú tradíciu reprezentuje
futbalový klub Družstevník Blatné. Ďalej v obci pôsobí Stolnotenisový klub, Kynologický klub,
Dobrovoľný hasičský zbor. Politické subjekty zastupuje Základná organizácia KDH, kde v roku
2013 prišlo k výmene na poste predsedu. Zakladajúceho a zároveň dlhoročného predsedu OZ
KDH p. Stanislava Nezhodu, st. vystriedal predstaviteľ mladej generácie Martin Tomčala.
V priebehu roka bola ukončená činnosť ZO HZD. Spoločenské a záujmové organizácie sú
zastúpené činnosťou Jednoty klubu dôchodcov, Poľovným združením Priehrada, MO Matice
Slovenskej, Klubom Jednoty, Miestnym Klubom Orol, Spoločenstvom kresťanských rodín,
speváckym súborom pôsobiacim pri slávnostiach pre občianske záležitosti a Klubom
záhradkárov, ktorý v roku 2013 oslávil 50. výročie založenia. V roku 2013 vznikla nová
organizácia Mladých skautov. Tak ako každoročne aj v roku 2013 sa plesovej sezóne uskutočnili
tri plesy. Komisie pôsobiace pri obecnom zastupiteľstve, v spolupráci s obecným úradom
a obecnými organizáciami tradične organizujú rôzne podujatia ako napríklad oslava pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším, Dňa matiek, Uvítanie do života novonarodených detí,
Stavanie mája, pálenie Vatry zvrchovanosti, Odovzdávanie ocenení najlepším žiakom roka,
najlepším športovcom roka. V roku 2013 členovia sociálnej komisie pri OcZ v Blatnom,
v spolupráci so spoločenstvom kresťanských rodín vo farnosti zorganizovali zábavno-športové
podujatie v areáli školského dvora ZŠ a OcÚ Blatné, druhý ročník osláv Medzinárodného dňa
rodiny. Počas letných prázdnin Poľovné združenie priehrada zorganizovalo súťaž vo varení
gulášu, ktorá bola spojená s prehliadkou trofejí z činnosti združenia. Je už peknou tradíciou
ukončenie letnej sezóny Burčiakfestom, organizovaným ZO Zväzu záhradkárov, ktorým bola v
roku 2013 udelená Cena starostky obce, za dlhoročnú osvetu a činnosť v oblasti záhradkárstva,
ovocinárstva a vinohradníctva, ako aj nezištnú pomoc pri budovaní a rozvoji obce. Pri tejto
príležitosti sa konala aj ďalšia významnú udalosť, ktorou bol krst nového CD nosiča našej DH
Šarfianka. CD bolo vydané s podporou dotácie Ministerstva kultúry SR. Čestnou funkciou
krstných rodičov boli poverení starostka obce Katarína Takáčová a podpredseda PD, zástupca
starostky Jozef Kubica. Koniec roka 2013 sa v obci opätovne niesol v znamení výročia, ktorým
bol 20. ročník „Silvestrovského behu o pohár starostky obce Blatné“ na trase Blatné – Šenkvice
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a späť. Jedným so zakladateľov uvedeného podujatia je Mgr. Pavol Gašaj, ktorému bola za rok
2013 udelená „Cena starostky“ za dlhoročnú angažovanosť, rozvoj, podporu a reprezentáciu
kultúrneho a športového života a udržiavanie 20- ročnej tradície Silvestrovského behu.
1.10. Hospodárstvo a priemysel
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
Potraviny HEVA
Rozličný tovar OBM ŠARM
Zmrzlina – Cukráreň Bauer
BRAPA s. r. o. – Braňo Tušš,
Hotel u Wocha, W.O.C.H Slovakia a. s.
Trafika – Ján Kuric
Kaderníctvo Stanislava Fialová
Kaderníctvo Maja
Autoservis Jaroslav Parajka
Šuplata s. r. o.
Šarfická vinotéka
Jedáleň Blatné a Bufet u Venda
Moja Samoška
Výroba a predaj zmrzliny - Korbelič (od r. 2013)
Cukrárenská výroba p- Hincová (od roku 2013)
Priemysel v obci:
v obci Blatné sa nachádza viacero menších firiem:
Stenmal
Kybeko SK, s. r. o.
Ing. Ondrej Káčer
Vedam s. r. o.
YOPUR s. r. o.
ROTALIX
Poľnohospodárska výroba - PD Blatné
1.11. Organizačná štruktúra obce
Identifikačné údaje
Názov: Obec Blatné
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné
IČO: 00304671
DIČ: 2020662039
Právna forma: obec
Starostka obce

Obecné zastupiteľstvo

Hlavný kontrolór obce

Organizačná schéma
Obecného úradu Blatné
Starostka obce
Ekonomika, financie, majetok obce
Matrika, evidencia obyvateľstva a nehnuteľností, personálne a mzdové otázky, životné prostredie

Dane a poplatky
Stavebný úrad
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Hospodárska správa
Vodovod, kanalizácia
Opatrovateľská služba
Materská škola
Školská jedáleň
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v roku 2013 rozhodovalo na svojich zasadnutiach základných
otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch 17.1.; 7.3.; 16.5.; 5.6.; 23.7.; 12.9.; 7.11.;
12.12. Rokovania v mesiacoch február a október boli zrušené z dôvodu nedostatku pracovného
materiálu.
Hlavný kontrolór
Hlavným kontrolórom obce bola na základe Uznesenia č. 83/2012-Z, zo dňa 21.11.2012 zvolená
do funkcie Ing. Adriana Jurášeková, ktorá v súlade s ustanovením zákona č. 369/1990 Zb.
vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom
obce, vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov, ako aj finančných operácií obce, kontroluje
vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavanie VZN. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
podlieha obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, fyzické osoby,
ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce.
Schválené právne normy obce Blatné v roku 2013
V roku 2013 neboli prijaté ani upravované žiadne Všeobecno-záväzné nariadenia obce.
Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu riadi a organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu
1. Veronika Sárkányová - samostatný odborný referent – dane a poplatky, voda a stočné
Stanislava Kubicová - Dlhodobá PN, následne MD
2. Lenka Knapová - samostatný odborný referent – evidencia obyvateľstva, matrika,
podateľňa, mzdová a personálna agenda
Jana Skalková - dlhodobá PN
3. Anežka Kissová – samostatný odborný referent – ekonomika a fakturácia
4. Jozef Schenk - zamestnanec kanalizácie a ČOV
5. Jozef Knap - správny zamestnanec
6. Marek Krištofovič - zamestnanec verejného vodovodu
Jaroslav Štellár – odchod do dôchodku
7. Ing. Oľga Kaiserová – stavebný úrad
8. Iveta Utašiová – upratovačka
9. Milan Šarmír – odborný pracovník verejného vodovodu a kanalizácie
Zamestnanci materskej školy a školskej jedálne
1.
2.
3.
4.

Zlatuše Andrisová – riaditeľka MŠ
Martina Schenková – učiteľka MŠ, zástupkyňa riad.
Kakalíková Katarína – učiteľka MŠ
Viera Minaričová - učiteľka MŠ
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5. Marie Antaličová – učiteľka MŠ
6. Ing. Edita Hájniková – učiteľka MŠ
7. Jana Nagyová – učiteľka MŠ
8. Danica Ursínyová - – učiteľka MŠ
9. Krajčovičová Adriana – učiteľka MŠ – t.č. materská dovolenka MD
10. Mária Cisárová - učiteľka MŠ – t.č. materská dovolenka
11. Stanislava Sabová – učiteľka MŠ - t.č. rodičovská dovolenka
12. Mgr. Eva Šarmírová – učiteľka MŠ – t.č. rodičovská dovolenka
13. Katarína Potočárová - učiteľka MŠ - t.č. rodičovská dovolenka
14. Helena Mitková – vedúca ŠJ
15. Margita Červenková – kuchárka
16. Ľubomíra Galantonová – kuchárka
Darina Tuššová - odchod do dôchodku
17. Janette Šarmírová – kuchárka
18. Margita Príhelová – pomocná kuchárka
19. Daniela Hanzlíková – školníčka
20. Iveta Utašiová – upratovačka
Zamestnanci opatrovateľskej služby:
1. Monika Javorčíková
2. Anna Janečková
3. Marcela Demovičová
4. Sylvia Pinkasová
5. Ferdinand Štellár
6. Jana Skalková – dlhodobá PN
7. Stanislava Fialová
8. Alena Jendušová
9. Mária Nováková
10. Gabriela Ševčíková
11. Mária Ibarová
12. Jolana Solčanská
13. Štellárová Mária
14. Denisa Kruksová
15. Ľudmila Polakovičová
16. Alžbeta Korbeličová
17. Jarmila Koišová – sociálna pracovníčka
18. Jiřina Tušerová – posudková lekárka
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Blatnom
1. Komisia finančná, pre služby a obchod
2. Komisia sociálna
3. Komisia pre školstvo a šport
4. Komisia stavebná
5. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životné prostredie
Rozpočtové organizácie
Základná škola 1. – 9. ročník, Šarfická 301, 900 82 Blatné - samostatná právna subjektivita
Riaditeľ Základnej školy – Mgr. Jozef Slezko.
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2. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
2.1.Financovanie obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z bežných príjmov, zo štátnych dotácií ako aj
z ďalších zdrojov. Každoročne Obec Blatné podáva žiadosti o poskytnutie finančných
príspevkov formou dotácií. V roku 2013 sme podávali žiadosť o dotáciu na zateplenie Základnej
školy (neúspešná), Dostavbu kanalizačnej siete(neúspešná), dotáciu z BSK na dostavbu MŠ (vo
výške 1000,-€), dotáciu z UPSVaR (úspešná - prefinancovanie 95 % mzdových nákladov na
pracovníkov verejnoprospešných prác) a z Ministerstva vnútra (úspešná – vybudovanie
kamerového systému vo výške 4000,- € ). Vzhľadom k tomu, že v roku 2013 obec nezískala
žiadne kapitálové granty, neboli realizované žiadne výdavky. Z dôvodu kladného hospodárskeho
výsledku obce, bola schválená realizácia viacerých investičných akcií. Z vlastných zdrojom
bude vybudované prestrešenie pred domom smútku a upravený vnútorný priestor domu smútku.
Z dôvodu efektívneho využívanie energetických zdrojov, sa v mesiaci november začali
administratívne prípravy na rekonštrukciu celého verejného osvetlenia. V mesiaci december bol
schválený zámer vybudovania 12-bytového nájomného domu, ktorý bude financovaný 60% zo
ŠFRB a 40% z dotácií. Počas celého roka sa vedenie obce snažilo zosúladiť finančné možnosti
s aktuálnymi potrebami, s dôrazným prihliadnutím na dodržiavanie rozpočtu obce. Aj v tomto
roku boli poskytnuté dotácie spoločenským organizáciám a športovým klubom na ich činnosť.
Taktiež sme ako nájomca MKS boli nútení z dôvodu havarijného stavu budovy finančne prispieť
na rekonštrukciu strechy MKS, čo bolo spôsobené výkyvmi počasia. V priebehu letných
mesiacov bol pokojný život obce narušený záplavovými dažďami, kde okrem zaplavenia MKS,
obecného úradu, bolo zaplavených aj niekoľko rodinných domov a poškodené detské ihrisko.
Pomoc pri záchranných prácach poskytovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru
v Blatnom. Podrobnejšie ekonomické údaje o hospodárení obce sú zahrnuté v Záverečnom účte
obce Blatné za rok 2013, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Výročnej správy.
Neoddeliteľnú súčasť výročnej správy zároveň tvorí správa nezávislého audítora za rok 2011
a správa o preverení súladu hospodárenia obce Blatné so zákonom č. 583/2004 Z.z.
2.2. Významné investičné akcie roku 2013
Najvýznamnejšou investičnou akciou roku 2013 boli zrealizované práce na dokončení nadstavby
materskej školy formou zateplenia celej budovy a nanesenia fasádnej farby. Celá realizácia
nadstavby bola s výnimkou 2.000,-€ - dotácie BSK bola realizovaná z vlastných zdrojov obce.
Zateplenie budovy tvorilo najvyššiu položku rozpočovaných nákladov v tomto volebnom
období, ako aj z dôvodu nižšieho finančného zaťaženia obce sa vedenie obce uznieslo riešiť
financovanie formou splátkového systému. Uvedená požiadavka bola podmienkou verejného
obstarávania, na čo reflektoval jediný podnikateľský subjekt. Napriek všetkým komplikáciám,
ktoré sa počas celej realizácie nadstavby vyskytli, môžeme v konečnom dôsledku skonštatovať
úsporu nákladov proti pôvodnému rozpočtu vo výške 96.523,- €.
V priebehu roka 2013 z dôvodu zvýšenia bezpečnosti ako aj ochrany obecného majetku bol
v areáli Základnej školy, Materskej školy a Obecného úradu nainštalovaný kamerový systém,
ktorý má obec zámer aj naďalej rozširovať v nasledujúcom roku na zbernom dvore z dôvodu
zabezpečovania poriadku.
2.3. Predpokladaný budúci vývoj činností
V budúcom období neočakávame žiadne zmeny a výrazné vplyvy, ktoré by výrazne ovplyvnili
fungovanie obce. Hospodárska kríza, ktorou bola poznačená takmer celá naša spoločnosť sa
svojím spôsobom podpísala pod fungovanie aj našej obce. V roku 2014 začína nové programové
obdobie, ktoré nám prináša aj nové možnosti získavania finančných zdrojov na zlepšenie kvality
života v rôznych oblastiach. Obec Blatné sa stala členom Občianskeho združenia Malodunajsko,
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prostredníctvom ktorého sa nám otvárajú ďalšie možnosti získavania nenávratných finančných
zdrojov, na ktoré by sme ako samostatný subjekt nemali nárok.
Oblasti, ktoré sú pre Obec Blatné prioritné:
- Dobudovanie časti kanalizačnej siete
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- Výmena okien a zateplenie ZŠ
- Výmena okien a zateplenie Obecného úradu
- Vybudovanie zastrešenia na cintoríne
- Vybudovanie nájomného bytového domu
- Údržba chodníkov a ciest
- Naďalej hľadať možnosti získania finančných zdrojov na výstavbu multifunkčnej budovy
kultúrno-športového charakteru
2.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade
v Bratislave v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Blatnom dňa 5.6.2014

Mgr. Katarína Takáčová
starostka obce

