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1. Základná charakteristika obce Borčice
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.

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

OBEC BORČICE
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.
Zo západu a severozápadu sú Biele Karpaty a na severovýchode 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.
Nadmorská výška:
Rozloha obce:

228 – 486 metrov nad morom
412 ha

Územie obce sa nachádza v miernom klimatickom pásme.
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1.3 Demografické údaje
Počet obyvateľov:
Z toho mužov:
Žien:
Narodených:
Zomrelo:
Novoprihlásených:

708 (k 31.12.2020)
347
361
10
6
59

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

1.4 Symboly obce
Erb obce
V modrom štíte na zelenom trávnatom návrší medzi dvoma striebornými listnatými stromami
strieborná čierno-murovaná kaplnka s dvojitým krížom na makovici.
Motív kaplnky medzi stromami používali Borčice v niekoľkých svojich pečatiach, erb
vychádza z najmladšej z nich z roku 1877.

Vlajka obce
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Pečať
Obecnú pečať tvorí obecný erb s kruhopisom

1.5 História obce
Prvou listinou dôležitou pre obec Borčice je listina, ktorá spomína založenie opátstva na Skalke,
vymedzuje patronátne právo nitrianskeho biskupstva a určuje vzťahy opátstva s Borčicami,
Piechovom a Bolešovom.
V archívnych prameňoch sa uvádza fundácia opátstva na Skalke nitrianskym biskupom
Jakubom z roku 1224. Jej prepis urobil biskup Paschasius roku 1297 a ten bol overený roku
1701. Túto listinu teda možno považovať za prvú písomnú zmienku o osade Borčice.
Druhou listinou závažného charakteru, ktorá sa zachovala v odpisoch, je darovacia listina
z roku 1193, ktorou uhorský kráľ Béla III. Daroval veliteľovi hradnej posádky v Trenčíne
Vrazlovi dva veľké chotáre – Kameničany a Predmier.
Pozemky veliteľa Vrazlu zasahovali až do Nemšovej a pritom hraničili s chotárom Borčíc.
Neskoršie sa s názvom obce stretávame podľa rokov nasledovne: rok 1193-Bork, niekedy
nesprávne Stolk, rok 1224-Bork, Rok 1412-Borsicz, pričom všetky názvy uvádza Nagy I. vo
svojej práci Magyar orság családok.
Obec bola súčasťou Trenčianskeho hradného panstva, neskoršie vo vlastníctve viacerých
zemianskych rodín.
V roku 1238 je uvádzaná v historických prameňoch pod názvom Villa Bork. V listinách
pochádzajúcich zo 14. storočia je úvedený zemiansky rod Borčickovcov. Zemania zastávali
v stredoveku vysoké funkcie v stoličnej správe Trenčianskej stolice.
Známy je Peter z Borčíc ako stoličný notár (1479), Bartolomeus Borčický (1536), trenčiansky
slúžny Ján Borčický, ktorý sa stal aj stoličným slúžnym (1571). Ako služobníci cirkvi vynikli
nitriansky kanonik Jeremiáš z Borčíc (1520 – 1529). Štefan Borčický bol administrátorom
(správcom) levického tridsiatku aj provizorom Šášovského hradu.
Na sklonku 15. storočia, ako sa píše v Lexikóne erbov Trenčianskej stolice mal Peter z Borčíc
štyroch synov, z ktorých Juraj a Albert založili základné rodové línie Borčickovcov. Majetok
Borčickovci rozšírili o Bolešov, neskoršie získali aj majetky v Drietome, Podskalí a v
Preseľanoch. Erb rodu Borčickovcov vydal kráľ Ľudovít II. 25. januára 1520. Najstaršou
zachovanou pečaťou je pečať Martina Borčického (1528).
Na cintoríne stojí neskorobaroková kaplnka z r. 1754, postavená Krištofom Ugronovičom a
socha sv. Jána Nepomuckého z 18. stor. Pôvodne barokový kaštieľ vyhorel v roku 1815.
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V obci bol v r. 1912 postavený liehovar, majiteľom bol Gustáv Sipeky, nájomcom Imrich
Schlesinger, majiteľ časti borčickej pôdy. V r. 1961 boli vlastníkmi liehovaru Slovenské
škrobárne Trnava, závod Chynorany.
V roku 1979 bola obec Borčice pričlenená k obci Bolešov, v roku 1990 bola obec
osamostatnená .
1.5.1 Významné šľachtické rody
Od roku 1376 do roku 1918 bol významným rodom rod Borčických z Borčíc a z Bolešova.
Rodina sa často viedla súdne spory o majetky medzi sebou a občanmi. Členovia tohto rodu boli
vynikajúcimi odborníkom v liehovarníctve .
Od roku 1468 do roku 1981 to bol rod Šipekyovcov a od roku 1662 do roku 1740 rod
Ugronovičovcov .
1.5.2 Kultúrne a historické dedičstvo obce Borčice
Medzi významné pamiatky patrí Borčický kaštieľ, je to klasicistický kaštieľ postavený v roku
1815 a kaplnka s kryptou pri cintoríne z roku 1740. Ďalej socha sv. Jána Nepomuckého
postavená v roku 1775 zemepánom Jánom Borčickým z Borčíc a Bolešova
a Borčický park, ktorý patrí medzi najmenšie v okrese, je rozdelený cestnou komunikáciou na
západnú a východnú časť a vznikol pri miestnom kaštieli.
1.6 Výchova a vzdelávanie
Obec Borčice nemá materskú školu ani základnú školu. Deti chodia do Nemšovej alebo do
Bolešova.
1.7 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť je dostupná mimo územia obce v zdravotných strediskách v okolitých
obciach Pruské, Nemšová a v Nemocnici s poliklinikou v Ilave. Lekárne sú dostupné v mestách
Ilava, Nemšová a v obci Pruské.
1.8 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby sú dostupné v okolitých obciach.
Obec každoročne organizuje posedenie pre občanov -seniorov nad 60 rokov
1.9 Kultúra, šport
Na podporu rozvoja kultúrneho a spoločenského života v obci Borčice slúži kultúrny dom,
ktorý je kapacitne aj priestorovo vhodný na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských
akcií. V obci sú k dispozícii dve detské ihriská, multifunkčné ihrisko, asfaltové ihrisko
a futbalový štadión TJ ISKRA Borčice, ktorý je na veľmi dobrej úrovni a spĺňa nároky vyšších
futbalových súťaží v SR.
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1.10 Hospodárstvo
Medzi poskytovateľom služieb a zamestnávateľov v obci patria:
Potraviny
Pohostinstvo ISKRA
Považská pálenica
Reštaurácia v kaštieli

2. Orgány obce Borčice
Orgánmi obce Borčice sú starostka a obecné zastupiteľstvo:
Starostka obce: Ľubica Hasidlová
Zástupca starostu obce: Daniela Králiková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Gabriela Savková do 03.09.2021, od 29.10.2020 Mgr. Mária
Brezaniová
Obecné zastupiteľstvo:
Daniela Králiková
Andrej Haliak
Jozef Sekula
Rastislav Srnec
Boris Bobot – do 16.1.2020
Ing. Monika Šupáková – od 29.04.2020 do 23.09.2020
Ing. Igor Bartoš – od 26.11.2020
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je
verejná funkcia. Postavenie starostu upravuje § 13 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe
všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie.
Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich
uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým
osobám a fyzickým osobám; vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu
a poriadok odmeňovania zamestnancov obce podľa § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z.
z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov; rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú
zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
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.
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Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach je zložené z piatich poslancov. 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 obecného zastupiteľstva obyvateľ obce, rozhodne o tom obecné zastupiteľstvo
hlasovaním.
Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie obecného zastupiteľstva 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.

3. 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2019 uznesením č. 50/2019,
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- 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
3.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

181 340

205 218

191 762,96

93,44

171 340

187 498

184 043,96

98,16

10 000
181 340

17 720
205 218

7 719,00
142 403,34

43,56
69,39

164 885
16 455

174 763
30 455

132 291,84
10 111,50

75,70
33,20

0

0

49 359,62
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Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19.
V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :
v príjmových finančných operáciách:
- prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 7 719 EUR
V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :
- v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie :
- rúšok, oblekov, ochranných prostriedkov, respirátorov, rukavíc, dezinfekčných
prostriedkov, čistiacich prostriedkov vo výške 1 668,60 EUR
3.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
184 043,96
132 291,84
51 752,12
0,00
10 111,50
- 10 111,50
41 640,62
136,84
41 503,78
7 719,00
0,00

7 719,00
191 762,96
VÝDAVKY SPOLU
142 403,34
Hospodárenie obce
49 359,62
Vylúčenie z prebytku HČ
136,84
Upravené hospodárenie obce
49 222,78
Prebytok rozpočtu v sume 41 640,62 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 136,84 EUR navrhujeme použi
tvorbu rezervného fondu
41 503,78 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 136,84 EUR, a to na sčítanie domov
a bytov
-
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Zostatok finančných operácií v sume 7 719,00 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností bola tvorba rezervného fondu za rok 2020 vo výške
49 222,78 EUR.
3.3 Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

191 762,96

205 330

183 110

184 110

184 043,96

188 890

183 110

184 110

7 719,00

16 440

0

0

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

142 403,34

205 330

183 110

184 110

132 291,84
10 111,50

158 830
46 500

158 520
24 590

159 520
24 590

Finančné výdavky

4 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
4.1 Majetok
Skutočnosť
k 31.12.2019
640 282,50

Skutočnosť
k 31.12.2020
654 376,36

598 703,46

564 999,37

15 826,23

13 847,23

Dlhodobý hmotný majetok

534 737,31

503 012,22

Dlhodobý finančný majetok

48 139,92

48 139,92

Obežný majetok spolu

41 432,41

88 983,29

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

2 659,25
41 432,41

86 324,04

146,63

393,70

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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4.2 Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2019
640 282,50

Skutočnosť
k 31.12.2020
654 376,36

373 249,19

405 961,33

373 249,19

405961,33

15 445,86

18 500,17

600,00

600,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

136,84

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

230,64

41,54

14 615,22

10 002,79

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7 719,00
251 587,45

229 914,86

- v súvislosti s pandémiou COVID – 19 prijatá návratná finančných výpomoci z MF SR
4.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

2 659,25

4.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2020

14 845,86

10 044,33

Záväzky po lehote splatnosti

5. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

171 792,89

175 041,47

50 – Spotrebované nákupy

20 070,74

18 481,07

51 – Služby

26 036,16

23 604,55
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52 – Osobné náklady

66 559,70

70 577,10

53 – Dane a poplatky

11 110,00

14 030,74

1 160,10

2 894,32

45 301,00

44 415,59

605,19

538,10

500,00

950,00

196 188,56

207 753,61

238,86

1 648,08

166 364,53

173 514,49

4 767,68

1 366,05

400,00

600,00

30 624,99

24 417,49

24 395,67

32 712,14

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
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 32 712,14 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Nárast nákladov bol spôsobený v dôsledku pandémie COVID-19, vyššími nákladmi na energie.
Nárast výnosov bol spôsobený zvýšenými výnosmi za daň z nehnuteľnosti v dôsledku aktívnej
výstavby v obci, poskytnutou dotáciou na opatrovateľskú službu, COVID-19 a sčítanie
obyvateľov.
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6. Ostatné dôležité informácie
6.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo dopravy a výstavby
Ministerstvo dopravy a výstavby
Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny - IA

Ministerstvo vnútra
Štatistický úrad SR
Environmentálny fond

Účelové určenie grantov a transferov

Ochrana životného prostredia
Register obyvateľov
Register adries
Stavebný úrad
Miestne komunikácie
Opatrovateľská služba
Voľby do NR SR
Sčítanie domov a bytov
Odpadové hospodárstvo

Suma v EUR
59,84
207,90
35,60
919,74
27,22
3 869,46
846,82
2 096,00
443,41

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Účelové určenie grantov a transferov Suma v EUR
Ministerstvo vnútra
Výdavky v súvislosti s COVID-19
1 668,60
6.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č...... o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v
EUR

Materské centrum Štvorlístok

Bežné výdavky

250,00

Katolícka spojená škola-CVČ

Bežné výdavky

50,00

Občianske združenie
záhradkárov Podkopčie

Bežné výdavky

200,00

6.3 Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
- Doplnenie verejného osvetlenia, vetva 1,2,3
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci
- Revitalizácia okolia pred obecným úradom
- Zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu
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6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

6.6

Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce: Na
konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V
prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho
krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na
jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú
v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe
ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným
obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov
zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné
poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

7. Záver
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
Vypracovala: Erika Vasková

Schválil: Ľubica Hasidlová, starostka obce

V Borčiciach dňa 25.10.2021
Prílohy:
•
•

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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