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Záverečný účet obce za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2020 uznesením č. 147/2020.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 26.05.2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 – významné
zmeny boli hlavne:
- v príjmovej časti: navýšenie podielových daní o sumu 4 440 EUR, dotácia na COVID19 v sume 13 870 EUR, dotácia na sčítanie obyvateľov v sume 3 120 EUR.
- vo výdavkovej časti: výdavky na COVID-19 v sume 13 870 €, výdavky na sčítanie
obyvateľov v sume 3 120, oprava oplotenia v sume 6 790 EUR
- druhá zmena schválená dňa 20.10.2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021 – významné
zmeny boli hlavne:
- v príjmovej časti navýšenie dane zo stavieb v sume 1 380 EUR, poplatku za komunálne
odpady v sume 1 630 EUR, miestneho poplatku za rozvoj v sume 970 EUR.
- vo výdavkovej časti údržba miestnych komunikácii v sume 1 000 EUR, uloženie
a zneškodnenie odpadu v sume 1 000 EUR, preprava veľkoobjemových kontajnerov
v sume 1 000 EUR
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2021 rozpočtovým opatrením č.3/2021- významné
zmeny boli hlavne:
- v príjmovej časti: navýšenie podielových daní o sumu 3 850 EUR
- vo výdavkovej časti : navýšenie obstarania verejného osvetlenia v sume 8 940 EUR
Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

205 330

243 980

223 995,44

91,81

188 890
0
16 440
205 330

227 070
330
16 580
243 980

223 528,60
330,00
136,84
206 247,13

98,44
100
0,83
84,53

158 830
46 500

186 680
57 300

168 017,51
38 229,62

90
66,72

0

0

17 748,31

Schválený
rozpočet

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

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
243 980

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

223 995,44

91,81

Z rozpočtovaných celkových príjmov 243 980 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
223 995,44 EUR, čo predstavuje 91,81 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
227 070
Čerpanie jednotlivých
Záverečného účtu.

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

223 528,60

98,44

kategórií rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
187 510

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

186 739,09

99,59

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 152 540 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 152 387,87 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,90 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16 080 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 15 631,34 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,21 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 382,33 EUR, príjmy
dane zo stavieb v sume 7 145,46 EUR a príjmy dane z bytov v sume 103,55 EUR
Daň za psa
Z rozpočtovaných 640 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 640 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR
Miestny poplatok za rozvoj
Z rozpočtovaných 970 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 965,80 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,57 %
Poplatok za komunálny odpad
Z rozpočtovaných 17 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17 114,08 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,50 %
K 31.12.2021 obec eviduje nasledujúce pohľadávky:
Daň z nehnuteľností
Dobropisy za elektrickú energiu
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Enviropol SK-odobraté chladničky, malé zariadenia

25,74 EUR
164,61 EUR
87,60 EUR
4,80 EUR
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
12 720

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

10 038,06

78,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 998,68 EUR, čo je
83,28 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu kultúrneho domu v sume 82,50
EUR, ktorý nebol z dôvodu pandémie COVID-19 naplnený, priestorov a objektov – plynárenské
zariadenie, vodovod v sume 1 880,18 EUR a príjem z prenajatých obrusov v sume 36,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky- overovanie podpisov, listín, rybárske lístky,
poplatky súvisiace s výstavbou :
Z rozpočtovaných 1 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 352,00 EUR, čo je
75,11 % plnenie.
Poplatky a platby- vyhlášky v rozhlase, príjem opatrovateľská služba, výmena smetnej nádoby,
elektroodpad, príjem nebol naplnený hlavne z dôvodu ukončenia pracovného pomeru
opatrovateľky k 30.09.2021, čím zanikol príjem od opatrovaného:
Z rozpočtovaných 4 780 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 918,00 EUR, čo je
61,05 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Príjmy z dobropisov, vratiek a za dobývací priestor
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 740 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3 769,38 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
26 840

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

26 751,45

88,49

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo dopravy a výstavby
Ministerstvo dopravy a výstavby
Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny-IA

Štatistický úrad SR
Environmentálny fond

Suma v EUR
64,20
216,15
46,80
848,75
28,30
8 070,00
3 111,68
500,57

Účel
Ochrana životného prostredia
Register obyvateľov
Register adries
Stavebný úrad
Miestne komunikácie
Opatrovateľská služba
Sčítanie obyvateľov
Odpadové hospodárstvo

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Suma v EUR
Účel
Ministerstvo vnútra
13 865,00 Výdavky v súvislosti s COVID-19
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
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2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
330
Čerpanie jednotlivých
Záverečného účtu.

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

330

100

kategórií rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou

Príjem na základe kúpnej zmluvy s Regionálnou vodárenskou spoločnosťou Vlára-Váh, s.r.o.
v sume 330 €, pozemok parcela č. CKN 85/2 o výmere 33 m².
3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
16 580
Čerpanie jednotlivých
Záverečného účtu.

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

136,84

0,83

kategórií rozpočtových položiek finančných operácií

je prílohou

Do roku 2021 bol presunutý zostatok dotácie z predchádzajúceho roka za sčítanie domov
a bytov. Z rozpočtovaných 140 EUR bolo použitie v sume 136,84 EUR, čo je 97,74 % čerpanie.
Na základe schváleného rozpočtu bolo použitie rezervného fondu v sume 16 440 EUR.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 0,00 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec Borčice nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
243 980

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

206 247,13

84,53

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 243 980 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 206 247,13 EUR, čo predstavuje 84,53 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
186 680
Čerpanie jednotlivých
Záverečného účtu.

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

168 017,51

90

kategórií rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
6

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 46 070 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
45 183,43 EUR, čo je 98,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníčky stavebnej správy a opatrovateľky.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 22 527 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
21 013,55 EUR, čo je 93,28 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 115 303 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
99 530,43 EUR, čo je 86, 32 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby. Úspora čerpania výdavkov bola predovšetkým na energiách, údržbe budov,
špeciálnych službách - geometrické plány, údržbe miestnych komunikácií, zimnej údržbe,
reprezentačnom v rámci kultúrnych akcií.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 2 780 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 290,10
EUR, čo predstavuje 82,38 % čerpanie. Ide o členské príspevky, nemocenské dávky, transfer
stavebnému úradu, príspevok pri narodení dieťaťa, transfer mestu za vypracovanie posudkov.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
57 300

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

38 229,62

66,72

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 57 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 38 229,62 EUR, čo predstavuje 66,72 % čerpanie. Zo schválených prostriedkov nebolo
žiadne čerpanie výdavkoch na dobudovanie vody a kanalizácie, kde bol schválený rozpočet po
úprave vo výške 16 440 EUR. Spomaľovače a dopravné značenie nebolo dočerpané do výšky
3 500 EUR.
Čerpanie jednotlivých
Záverečného účtu.

kategórií rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou

Medzi významné položky čerpania kapitálového rozpočtu patrí:
a) Spomaľovače a dopravné značenie.
880,20 EUR
b) Projekt – rozšírenie kanalizácie Borčice
400,00 EUR
c) Verejné osvetlenie
17 935,98 EUR
d) Cintorín – priechod
4 660,04 EUR
e) Výmena dverí – kultúrny dom
14 353,40 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Obec Borčice v roku 2021 nevykázala žiadne výdavkové finančné operácie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec Borčice nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

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
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ
Upravené hospodárenie obce

223 528,60
168 017,51
55 511,09
330,00
38 229,62
- 37 899,62
17 611,47
965,80
16 645,67
136,84
0,00

136,84
223 995,44
206 247,13
17 748,31
965,80
16 782,51

Prebytok rozpočtu v sume 17 611,47 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 miestny poplatok za rozvoj
v sume 965,80 EUR , navrhujeme použiť na
- tvorbu rezervného fondu
16 645,67 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 z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 965,80
EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 136,84 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 navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
16 782,51 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021

Suma v EUR
36 937,65
8

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu
KZ k 31.12.2021

49 222,78
86 160,43

Na základe schváleného rozpočtu na rok 2021, bolo navrhnuté čerpanie rezervného fondu vo
výške 16 440 EUR na dobudovanie vody a kanalizácie, dobudovanie vody a kanalizácie sa
presunulo do nasledujúceho roka z dôvodu nedokončených príprav na realizáciu, prostriedky
neboli čerpané.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel Úbytky - stravné lístky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
41,54
415,47
313,40
143,61

1,05 %

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
654 376,36
681 989,35
564 999,37
576 836,41
13 847,23
503 012,22
48 139,92
88 983,29

11 868,55
516 827,94
48 139,92
104 490,48
141,84

2 659,25
86 324,04

282,75
104 065,89

393,70

662,46

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
654 376,36
681 989,35
405 961,33
455 772,53

405 961,33
18 500,17

455 772,53
17 285,92

600,00
136,84

600,00
0,00
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

41,54
10 002,79
7 719,00
229 914,86

143,61
8 823,31
7 719,00
208 930,90

V majetku obce bol vykázaný prírastok hlavne v nasledujúcich položkách - priechod pre
chodcov – 4 660,04 €, dopravné značenie – 880,20 € a výmena dverí KD Borčice – 14 353,40 €,
pozemok nadobudnutý v roku 2018 a nezachytený v majetku, ani v účtovníctve - 12 100,01 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

Druh záväzkov voči:
štátnemu rozpočtu
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2021

0,00
2 014,27
3 696,94
2 405,43
706,67
143,61
8 966,92

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

0,00
2 014,27
3 696,94
2 405,43
706,67
143,61
8 966,92

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

184 043,96
7 719,00
7 719,00
7 719,00

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

7 719,00

184 043,96

4,19 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, dotácie zo ŠR
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia

Suma v EUR

184 043,96
10 174,59
173 869,37
0,00
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

173 869,37

%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2021 poskytla dotácie 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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-2-

Katolícka spojená škola-CVČ-bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

100,00

100,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o
podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám na území obce Borčice zo
dňa 01.01.2009.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej právnickej osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Účelové určenie grantu,
transferu

Poskytovateľ

-1-

-2-

Ministerstvo životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra

Register obyvateľov
Register adries
Stavebný úrad

Ministerstvo dopravy a výstavby
Ministerstvo dopravy a výstavby
Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny-IA

Miestne komunikácie
Opatrovateľská služba

Štatistický úrad SR
Environmentálny fond

Sčítanie obyvateľov
Odpadové hospodárstvo

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

64,20
216,15
46,80
848,75
28,30
8 070,00
3 111,68
500,57

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

64,20
216,15
46,80
848,75
28,30
8 070,00
3 111,68
500,57

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Pruské

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

848,75

848,75

0,00

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry.
Na základe schváleného rozpočtu na rok 2022, v kategórií investičných akcií, bola schválená
celková suma 69 000 EUR. Z rezervného fondu je plánovaná projektová dokumentácia vo
výške 11 000 EUR a z vlastných príjmov obce projektová dokumentácia vo výške 19 000 EUR.
Dobudovanie vody a kanalizácie je plánované vo výške 30 000 EUR z vlastných prostriedkov
obce.
Kamerový systém obce je plánovaný vo výške 6 000 EUR z vlastných prostriedkov obce.
Projektová dokumentácia cyklotrasa je plánovaná vo výške 3 000 EUR z vlastných prostriedkov
obce.
13. Návrh uznesení:
Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu obce za rok 2021.
1. Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje Záverečný účet obce Borčice za rok 2021 a celoročné
hospodárenie obce bez výhrad.
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2. Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach schvaľuje:
a) prebytok hospodárenia obce za rok 2021 v sume 16 782,51 € 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 z.n.p.
b) použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 100% t.j. 16 782,51 €.
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