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1. Základná charakteristika OBCE BORĆICE
Obec Borčice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
Združuje osoby, ktoré majú na jeho 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
jeho územia a potreby jeho obyvateľov.
Obec pri výkone samosprávy najmä
• vykonáva

úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a
nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu
prenechaným obce do užívania,
• zostavuje a schvaľuje programový rozpočet obce a záverečný účet
obce,
• rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a
vykonáva ich správu,
• usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje
osobitný
predpis,
vydáva
súhlas,
záväzné
stanovisko,
stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti
právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na
území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v
obci
• utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné,
finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý
výkon,
• zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych
komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína,
kultúrnych,
športových
a
ďalších obecných
zariadení,
kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
• zabezpečuje
verejnoprospešné
služby, najmä nakladanie
s
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene
a
verejného
osvetlenia,
zásobovanie
vodou,
odvádzanie
odpadových vôd, nakladanie s
odpadovými vodami zo
žúmp...
• utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života
a
práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj
dbá
na podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti,
na
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú
činnosť, telesnú kultúru a šport v rámci svojich možností,
• plní
úlohy
na úseku ochrany
spotrebiteľa
a utvára
podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá
času
predaja
v obchode,
času prevádzky
služieb a
spravuje verejné priestranstvá ,
• obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných
útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života
obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a
spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v
obci,
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• vykonáva

vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v
záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
• organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach
života a rozvoja obce,
• spoluprácou s okolitými obcami dbá o
verejný poriadok v obci;
nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je
zakázané alebo obmedzené na
určitý čas alebo na určitom
mieste,
• zabezpečuje ochranu kultúrnych
pamiatok v rozsahu podľa
osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
• plní úlohy
na úseku sociálnej pomoci
v rozsahu podľa
osobitného predpisu,
• vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
• vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.
Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak
je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S
prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné
materiálne prostriedky.

1.1. Identifikačné údaje :
Názov:
Poštová adresa:
IČO:
DIČ:
Právna forma :

OBEC BORĆICE
Obecný úrad, Borčice 73, 018 53 Bolešov
00692310
2020608898
právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi
• zákonom č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel
• Ústavou Slovenskej republiky
• zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších noviel
• zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších noviel
• zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších noviel
• a inými zákonmi v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky
• schválenými všeobecnými záväznými nariadeniami, internými smernicami a
predpismi
1.2.Geografické údaje :
Obec Borčice sa nachádza uprostred Ilavského podolia na terase Váhu v nadmorskej výške
228 m.n.m. v strede obce a 486 m.n.m v chotári. Je to skupinová cestná dedina, pôvodne sídlo
lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej.
Na západ a severozápad vidno Biele Karpaty s výhľadom na Vršatec a na severovýchod zase
Strážovské vrchy.
Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je obcou okresu Ilava
Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 9 okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové
Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín.
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Nadmorská výška:
Rozloha obce:

228 – 486 metrov nad morom
412 ha

Obec Borčice je rozumným kompromisom medzi možnosťami mesta a spokojného
vidieckeho života, ktorého atraktivita sa v tejto dobe dostáva do popredia.
.Územie obce sa nachádza v miernom klimatickom pásme.
1.3. Demografické údaje:
Počet obyvateľov:
Hustota osídlenia:

404 (podľa sčítania ľudu r. 2011)
1 na km2

Národnostná štruktúra obyvateľov : prevažuje slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania: prevažuje rímsko-katolícka cirkev

1.4. Symboly obce :
Erb obce
Vlajka obce
Insígnie

1.5. História obce:
Prvá písaomná zmienka:

listina o založení opátstva na Skalke – patronátne právo
nitrianskeho biskupstva z r. 1297

Druhá písomná zmienka: darovacia listina z r. 1193, ktorou uhorský kráľ Béla III.
daroval veliteľovi hradnej posádky v Trenčíne Vrazlovi
chotáre hraničiacimi s Borčicami
r. 1238 – Villa Bork – vlastník zeme Borčice – bol to
jobadiónom trenčianskeho hradu

1.5.1. Najstaršie archeologické nálezy
Na základe dlhodobých bádaní a publikovaných prác možno s určitosťou tvrdiť, že
v Borčiciach, Piechove, Bolešove, Slávnici, Slávnickom Podhorí, Pominovciach ... žil ľud
zaoberajúci sa chovom dobytka. Toto potvrdzuje aj známa, ale žiaľ čiastočne požiarom
zničená Zoborská listina z r. 1113. Niekedy po roku 1100 možno datovať aj vznik dodnes
stojaceho kostolíka v Pominovciach a tamojšej osady, ktorá je datovaná už v r. 1229 a jej
listinné historické pramene sú veľmi dôležité pre určenie doby vzniku Borčíc a ako sa stávala
majetkom nielen svetských zemepánov, ale aj cirkvi. Príchod starých Maďarov vytláčal
obyvateľstvo do menej prístupných hôr. Svedčia o tom archeologické bádania v okolí Ostrej
hory, piechovskom Koluchovci, Ohradách. Významný je aj unikátny poklad nájdený na
Vršateckom Podhradí odkiaľ zásobovali obyvateľov Ilavskej kotliny najskôr želelznými
kováčskymi a roľníckymi nástrojmi a neskôr zhotovovali aj zbrane. Neskôr celá Trenčianska
stolica patrila Matúšovi z Trenčína a časť majetku Borčíc patrila Skalskému opátstvu.
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1.5.2. Významné šlachtické rody :
Rodina Borčických z Borčíc a Bolešova – od r. 1376 – 1918 – rodina sa často súdila medzi
sebou a občanmi o majetky, vyznačila sa tiež vynikajúcim odborníkom v liehovarníctve
a kvasnom priemysle
Rodina Sipekyovcov – od r. 1468 – 1981
Rodina Ugronovičovcov – od r. 1662 – 1740
1.5.3. Kultúrne a historické dedičstvo obce Borčice
Borčický kaštieľ – klasicistický kaštieľ postavený v roku 1815 Pred kaštieľom rastú 4 veľké
magnólie Soulangenove a majú výšku viac ako 5 m a šírsku koruny 6-8 m. Sú veľmi
obdivované.
Borčický park – patrí medzi najmenšie v okrese, je rozdelený hradskou cestou na západnú
a východnú časť. Vznikol pri miestnom kaštieli. Sú tu javory horské aj poľné, javor
jaseňovolistý, agáty biele, buky lesné, bresty horské, hraby obyčajné a jasene štíhle. Ihličnany
– duglasky tisolisté, borovice vejmutovky, smreky pichľavé, tuje, tisy a jedle srienisté.
Vzácnou je i jedľa nikkoská s olivozelenými vetvičkami pochádzajúca z Japonska. Ozdobou
parku je smrek sivý, pochádzajúci zo Skalistých hôr v Kanade privezený do Európy už v 17.
storočí. Jeden z tisov je rozvetvený do 15 ramien.
V parku sa nachádza najkrajšia a najstaršia lipa v okrese – lipa malolistá – má obvod kmeňa
660 cm a dosahuje výšku 25 m, vek sa odhaduje na 500 rokov a patrí do 2.stupňa ochrany
v CHKO Strážovské vrchy.
Kaplnka s kryptou v Borčiciach – z r. 1740 ako vôľa Krištofa Ugronoviča, seniora z Ledníc
a z Borčíc.
Socha sv. Jána Nepomuckého a borčické zvony – postavená r. 1775 zemepánom Jánom
Borčickým z Borčíc a Bolešova.
1.6. Výchova a vzdelávanie :
Obec Borčice nemá materskú školu ani základnú školu. Deti chodia do Nemšovej alebo do
Bolešova.
1.7. Zdravotníctvo:
Obec Borčice nemá zdravotné stredisko. Občania navštevujú lekárov podľa vlastného
rozhodnutia v okolitých obciach a mestách.
1.8. Sociálne zabezpečenie:
V rámci sociálnej starostlivosti o občanov boli v roku 2013 zabezpečované sociálne služby
opatrovateľskou starostlivosťou.

1.9. Kultúra, šport
V rámci rozvoja kúltúrneho a spoločenského života v obci Borčice slúži kultúrny dom, ktorý
je prenajímaný na rôzne akcie, na svadobné akcie... Kvalitu života zvyšuje športové ihrisko na
veľmi vysokej úrovni, ktoré sa dá využívať aj v zime, ďalej novovybudované detské ihrisko,
parková zóna.
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1. 10. Hospodárstvo
Veľkým plusom sú miestne komunikácie, ktoré sa nachádzajú po kompletnej rekonštrukcii
a sú v dobrom stave. Veľká pozornosť sa venuje vývozu komunálneho odpadu, dobrému
stavu a rozširovaniu verejného osvetlenia, rozširovaniu – dobudovaniu novovzniknutých ulíc
obce v časti novovybudovaných rodinných domov spolufinancovaných z PPA projektov.

2. Orgány obce Borčice
Orgánmi obce Borčice sú obecné zastupiteľstvo v Borčiciach a starosta obce.

2. 1. Starosta
Postavenie starostu obce upravuje § 13 – 13 b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce
v majetkovo právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov
obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce najmä:
• zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
• vykonáva obecnú správu,
• zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám,
• rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
• uchováva vlajku obce a pečať obce,
• podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,
• môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva,
• môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu.

2. 2. Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.
Počet poslancov na celé volebné obdobie (štyri roky) určí pred voľbami obecné
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach je zložené z 5 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené
• určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom
štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto
majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
• schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho
čerpanie a
schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu
komunálnych dlhopisov,
schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru
alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
• schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja
jednotlivých oblastí života obce,
• rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa
osobitných predpisov,
• určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
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• vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a
rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
• uznášať sa na nariadeniach,
• schvaľovať dohody
o medzinárodnej spolupráci
a členstvo obce v
medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
• určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného
kontrolóra,
• zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného
úväzku,
• schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa
osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
• zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a
na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich
(riaditeľov),
zakladať
a
zrušovať
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a
schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj
schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
• schvaľovať
združovanie obecných
prostriedkov a činností a účasť
v
združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového
fondu,
• zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň
ich práce,
• udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
• ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási
svoje rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené
podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane
osobných údajov). V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí OcZ obyvateľ
obce, rozhodne o tom OcZ hlasovaním.

2.2.1. Komisie OcZ
Komisie OcZ môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva
a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
Komisia finančná a majetková:

2. 3. Organizačná štruktúra obce v roku 2013.
Starosta obce, zástupca starostu, prednosta úradu, hlavný kontrolór... Obecný úrad riadi
prednosta úradu. Výkonná je administratívna pracovníčka úradu, ktorá vybavuje styk
s občanmi, účtovnú, mzdovú agendu a daňovú agendu...

3. Rozpočet na rok 2013 a jeho plnenie
3. 1 Rozpočet – všeobecné informácie
Základom finančného hospodárenia obce Borčice je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje
na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie s
finančnými prostriedkami obce v zmysle schváleného rozpočtu obce sa riadi platnými
zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
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Terminológia
Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov
samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových
zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových
prostriedkov. Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania,
rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými
zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami
realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. Ako
synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo
rozpočtovanie orientované na výkonnosť.
Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (ďalej len „programový rozpočet“) je
rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho
častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných
výstupov a výsledkov.
Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne
vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru vo
všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).
Program je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok)
vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne
považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt
samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod). Program sa vo všeobecnosti
delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „ časti programu “).
Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má
priradený stručný, výstižný názov.
Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity
(napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a
Podprogram základné školy). Podprogram teda môžeme považujeme za štruktúru, ktorá
zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny
programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý
podprogram má priradený stručný, výstižný názov.
Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej
sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť
Podprogram základné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na
informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky). Každý
prvok má priradený stručný, výstižný názov.
Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu.
Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom
aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý
projekt má priradený stručný, výstižný názov.
Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej
fungovania.
Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).
Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných
cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou
programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).
Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa
dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.
Výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn.
tovary a služby produkované subjektom samosprávy.
Krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité
výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka)
ako priamy efekt pôsobenia výstupov.
Strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky,
ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.
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Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú
definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie
kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o
seniorov alebo zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych
služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných
svetelných bodov) a pod.
Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú
dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú
definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad:
zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie
(výskytu)
protispoločenskej
činnosti/zvýšenie
bezpečnosti,
zníženie
dopravnej
nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, pokles
zadlženosti mesta per capita a pod.
Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp.
nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných
informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa
využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie
plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho
realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať
monitorovanie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.
Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií
relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či
stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch
a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej
správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.
Relevantnosť je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov
programov.
Účinnosť je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj
neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
Efektívnosť a hospodárnosť je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým
výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či
bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
Užitočnosť a dopad je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov
programu s potrebami cieľovej skupiny.
Stabilita a udržateľnosť je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných
zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné
zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).

Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o
programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky
buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním,
zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi,
výstupovými cieľmi a vstupmi programu.
3. 2. Programový rozpočet obce Borčice na rok 2013
Programový rozpočet obce Borčice na rok 2013 bol schválený uznesením č. 9/2012
Obeného zastupiteľstva v Borčiciach zo dňa 18.12.2012. Rozpočet bol zostavený
ako prebytkový, pričom celková výška rozpočtovaných príjmov po zapojení
príjmových finančných operácií bola rovná rozpočtovaným výdavkom po zapojení
výdavkových finančných operácií, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje prebytok
xxxx.€.
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V priebehu roka 2013 boli schválené zmeny rozpočtu.
Upravený Programový rozpočet obce Borčice na rok 2013 po zapracovaní
všetkých zmien bol schválený ako prebytkový. Výška skutočnýh príjmov po zapojení
príjmových finančných operácií je 212 906,09 € a výška skutočných výdavkov po
zapojení výdavkových finančných operácií je 197 856,99 €, čo znamená, že obec za
rok 2013 vykazuje prebytok hospodárenia vo výške 15 049,10 €..
Výška
schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa
programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená
v tabuľkovej časti záverečného účtu – sumarizácia.
v€
Schválený
rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
PRÍJMY SPOLU:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
VÝDAVKY SPOLU:

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Upravený
rozpočet

69 931
0
0

89 052
109 077
4 722

69 931

202 851

67 278
0
0

74 956
9 200
113 800

67 278

197 956

2 653

4 895

Index
upravený/schválený
rozpočet
99 106,09
109 077,58
4 722,42

212 906,09
74 856,99
9 200
113 800

197 856,99

15 049,10

Hospodárenie obce Borčice za rok 2013
Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch obce Borčice ku
koncu roka 2012 bol zostatok na bankových účtoch 6 948,57 a ku koncu roka 2013
bol 136 284,82 € (v zostatku je čiastka dotácie na splatenie prekleňovacieho úveru).
Rozpočet obce Borčice po zmenách bol v roku 2013 plnený v nasledujúcej štruktúre:
Bežný rozpočet je prebytkový vo výške + 14 096 €,
Kapitálový rozpočet je prebytkový vo výške + 99 877€,
Finančné operácie sú schodkové – bola splatená istina prekleňovacieho úveru t.j.
– 109 078 € (kryté prebytkom kapitálového rozpočtu – dotáciou a prebytko m
bežného rozpočtu).
Bežný rozpočet bol splnený na 111,29% rozpočtovaných bežných príjmov, resp. na
99,86% rozpočtovaných bežných výdavkov, čím sa dosiahol prebytok bežného
rozpočtu vo výške + 14 096 € oproti rozpočtovanému prebytku 14 096 €..
Kapitálový rozpočet bol splnený na 100% rozpočtovaných kapitálových príjmov,
resp. na 100% rozpočtovaných kapitálových výdavkov, čím vznikol prebytok 99 877€
kapitálového rozpočtu .
Finančné operácie zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov
z minulých rokov do rozpočtu obce, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov
financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2013 realizované v zmysle
schváleného rozpočtu.
Príjmové finančné operácie – obec Borčice v roku 2013 použila prevody
z minulých rokov vo výške 4 722 €.
Výdavkové finančné operácie – splácanie istín z poskytnutých úverov neboli
realizované v roku 2013 vo výške 113 800 €.
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Rozdelenie hospodárskeho výsledku - súčasťou Záverečného účtu obce Borčice
za rok 2013 je Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku obce Borčice za rok 2013.

Tvorba rezervného fondu
výške 15 049,10 €.

- celý prebytok hospodárenia vo

4. Účtovná závierka za rok 2013
Na základe zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, Opatrenia MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31 a jeho novely zo 17.
decembra 2008 č. MF/25189/2008-311, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto
predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
fondy, obce a vyššie územné celky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) ako aj
Metodické usmernenie MF SR z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, Dodatok č. 1 z 15.
novembra 2007 č. MF/28525/2007-311 a Opatrenie MF SR zo 17. decembra 2008 č.
MF/27059/2008-311, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob,
termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely
hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Ročnú účtovnú závierku tvoria výkazy:
- súvaha Uč ROPO SFOV 1-01
- výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
- poznámky
Finančné výkazy v súlade s Opatrením MF SR z 8.11.2007 č. MF/20414/2007-31 v znení
Opatrenia MF SR zo 17.12.2008 č. MF/27059/2008-311, ktorým sa ustanovuje usporiadanie,
obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva
a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
- FIN 1-04 – Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy - štvrťročný
- FIN 7-04 – Finančný výkaz o prírastku/úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu
verejnej správy - štvrťročný
- FIN 2-04 – Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy –
štvrťročný – nie k 31.12.
Výkazy boli spracované v eurách.

Výkazy tvoria prílohu výročnej správy.
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Bilancia aktív a pasív :
Súvaha obce Borčice za rok 2013 v Eurách:
Stav k 31.12.2013
Ukazovateľ
1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
3. Dlhodobý finančný majetok
4. Zásoby
5. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
6.
7.
8.
9.
10.

Pohľadávky
Finančný majetok
Návratné fin. výpomoce
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

Aktíva celkom
10. Oceňovacie rozdiely

brutto

korekcia

netto

54696
850855
48140
0

19961
340563
0
0

34735
521138
48146
586

0
2089
137075
884
4
0
1102744

0
0
0
0
0
0
360524

0
8740
8988
1766
217
0
624317

-6

0

11. Výsledok hospodárenia (výnosy – náklady)

404988

167100

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

1477
0
412
1629
0
333718
0

521
0
547
3261
0
339087
113800

742219

624317

Rezervy
Zúčtovanie medzi sugjektami verej. Správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Výdavky budúcih období
Výnosy budúcich období
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci

Pasíva celkom

5. Predpokladaný budúci vývoj obce Borčice
Od 1. 1. 2005 platí nový systém financovania územnej samosprávy cez podielové dane.
Účinnosť nadobudli zákony:
- Zákon MF SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosov dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení
- Zákon MF SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení
- Zákon MF SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení
- Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov platenej fyzickými
osobami územnej samosprávy č.668/2004 Z. z.
- Zákon MF SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnení
Obec Borčice nemá zriadené ani založené žiadne organizácie s právnou subjektivitou.
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Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Účtovná závierka bola odovzdaná na Daňový úrad v Prievidzi v zákonom stanovenom
termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Borčiciach 30.11.2014
Vypracovala:
Ľubica Perza, pracovníčka obce
....................................
Anton Fabuš, starosta obce

Príloha:
Výkazy účtovnej závierky
.

