Hlavná kontrolórka Obce BORČICE

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám
odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu Obce Borčice za rok 2020.
Návrh bol vyvesený od 11.05.2021 do 2021 na úradnej tabuli obce a zverejnený
na webovom sídle obce .
Návrh záverečného účtu Obce Borčice za rok 2020 bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh
záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z. n. p..
Návrh záverečného účtu obce Borčice je predkladaný v zákonom stanovenej lehote do
30. júna rozpočtového roka.
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce.
Podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si dala obec
overiť audítorom účtovnú závierku v súlade s § 9 , ods. 4 zákona 369/1990 Zb. z.
HK preveril, že Obec Borčice postupovala metodicky správne. Návrh záverečného
účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16, ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy . Obec Borčice splnila zákonné povinnosti v procese zostavenia
záverečného účtu za rok 2020.
HK v stanovisku hodnotí :
1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 ZRPÚS v súlade s rozpočtovou

klasifikáciou
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bilancia aktív a pasív
prehľad o stave a vývoji dlhu
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
hodnotenie plnenia programov obce
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1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Rozpočet na rok 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom 10.12.2019
uznesením č. 50/2019/ OZ.
Schválený rozpočet Obce Borčice bol v priebehu roka zmenený 3 krát:
-

prvá zmena schválená dňa 03.09.2020 uznesením č. 93/2020
druhá zmena schválená dňa 13.10.2020 uznesením č. 116/2020
tretia zmena schválená dňa 29.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020

Rozpočet celkovo
Schválený rozpočet

príjmy celkom
výdavky celkom
Hospodárenie- prebytok

181 340
181 340
0

Schválený
rozpočet po

Skutočné plnenie
príjmov
poslednej zmene k 31.12.2020
205 218
191 762,96
205 218
142 403,34
0
49 359,62

Hrubý výsledok hospodárenia je prebytok 49 359,62 €.

Bežný rozpočet
Schválený rozpočet

bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie-prebytok

171 340
164 885
6 455

Schválený
rozpočet po

Skutočné plnenie
príjmov
poslednej zmene k 31.12.2020
187 498
184 043,96
174 763
132 291,84
12 735
51 752,12

Bežný rozpočet v skutočnosti k 31.12.2020 je prebytkový v sume 51 752,12 €. Prebytok bude
použitý na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Kapitálový rozpočet:
Schválený rozpočet

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie – schodok

0

16 455

Schválený
rozpočet po

Skutočné plnenie
príjmov
poslednej zmene k 31.12.2020
0
0
30 455
10111,50
10111,50

Kapitálový rozpočet v skutočnosti vykazuje schodok hospodárenia 10 111,50 €, ktorý je
krytý prebytkom bežného rozpočtu..
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Finančné operácie:
Schválený rozpočet

príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácia
Hospodárenie- prebytok

10 000
0
0

Upravený
rozpočet
17720
0
0

Čerpanie rozpočtu
7 719
0
7 719

Finančné operácie ako tretia zložka rozpočtu vykazuje v skutočnosti prebytok hospodárenia
7 719 €.
Plnenie rozpočtu príjmov :
100 Daňové príjmy

166 132,99 €

200 Nedaňové príjmy

7 736,38 €
10 174,59 €

300 Granty a transfery
Plnenie rozpočtu výdavkov:
600 Bežné výdavky – obecný úrad

132 291,84€

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery

40 945,06 €
15 591,04 €
73 130,37 €
2 625,37 €

700 Kapitálové výdavky - obec

10 111,50 €

Finančné operácie:
1.

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

2.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

7 719 €
0 €

Výsledok hospodárenia:
bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
finančné operácie
výsledok hospodárenia
-prebytok – hrubý
Vylúčenie z prebytku HČ
Výsledok hospodárenia –
prebytok pre tvorbu R F

Čerpanie rozpočtu
51 752,12
- 10 111,50
7 719,00
49 359,62
-

136,84

49 222,78
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Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a §
10 ods.3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. – prebytok vo výške 49 222,78 €. bude zdrojom tvorby rezervného
fondu.
Stav rezervného fondu:
Zostatok
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2020

21 018,77 €
15 918,88 €
0
36 937,65 €

Stav sociálneho fondu:
230,64 €
397,30 €
586,40 €

Zostatok
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2020

41,54 €

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
1. Bilancia aktív a pasív v €
Ukazovateľ
a
Aktíva obce

Účtovný stav k 31.12.2020
Brutto
Netto
1
2

654 376,36

Konštatujem, že hodnota majetku má vyššiu hodnotu o obežný majetok .

3. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
– zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona 583/2004 Z. z. bola splnená
– zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona 583/2004 Z. z. bola splnená –
zadlženosť je 0 %

4. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
V ICH PÔSOBNOSTI
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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5. PREHĽAD O
POSKYTNUTÝCH
JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

DOTÁCIÁCH

PODĽA

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie , ktoré obec poskytla v súlade so VZN o
podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám na území obce Borčice zo
dňa 01.01.2009.
Príjemca dotácie a účelové určenie
dotácie
Materské centrum Štvorlístok -bežné
výdavky
Katolícka spojená škola-CVČ - bežné
výdavky
Občianske združenie záhradkárov
Podkopčie

Suma
Suma skutočne
poskytnutých
použitých
finančných finančných Rozdiel
prostriedkov
250,250,-

Rozdiel
(stĺ.2 -stĺ.3 )

0,-

50,-

50,-

0,-

200,-

200,-

0,-

6. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI
Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

7. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE
Obec schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry.

ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Borčice za rok 2020 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Riadna účtovná závierka za rok 2020 a hospodárenie obce za rok 2020 v súlade s § 9
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy budú overené audítorom.
Účtovná závierka za rok 2020 bola spracovaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2020 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Borčice k 31.12.2020 a výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
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V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu Obce
Borčice za rok 2020 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad
Návrh na uznesenie O Z
Odporúčam prijať uznesenie:
A) OZ schvaľuje Záverečný účet obce za r. 2020 a celoročné hospodárenie obce bez
výhrad
B) OZ schvaľuje vykázaný prebytok hospodárenia v sume 49 222,81 € ako tvorbu
rezervného fondu v r. 2020

V Borčiciach, dňa 18.05.2021

Mgr. Mária Brezaniová
hlavná kontrolórka obce
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