Individuálna výročná správa
Obce Borčany
za rok 2019

..................................
Ing. Jaroslav Kopčan
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Táto výročná správa našej obce nám má dať informácie ako to bolo s uplynulým rokom.
Aj v tomto roku sa v obci uskutočnilo veľa kultúrnych, spoločenských a športových aktivít:
Stavanie mája, Deň Matiek, MDD, Deň otcov, oslavy SNP, Mikuláš. Obec Borčany sa zúčastnila
tradičného podujatia Deň Suchodolia – 18. ročník, tentoraz pod názvom :“Niečo do kotlíka“.
V júni sme začali rekonštruovať kultúrny dom a priestory obecného úradu z prostriedkov dotácie
z Úradu vlády SR a MF SR vo výške 22 000 Eur a z vlastných prostriedkov vo výške 11 272 Eur.
Z tohto dôvodu obec musela zrušiť spoločenské podujatia ako Deň úcty k starším, Halloween párty
a Tradičný vianočný stolnotenisový turnaj, ktoré sa konajú v KD. Chcem poďakovať všetkým
občanom a poslancom, ktorí podali pomocnú ruku pri rekonštrukčných prácach a nasledovnom
upratovaní priestorov obecného úradu a kultúrneho domu. Práce na sále kultúrneho domu a vstupe
do budovy budú pokračovať aj v roku 2020.
Hlavným cieľom DHZ je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území
obce. V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bol DHZ Borčany opäť zaradený do
kategórie „C“ a získali sme dotáciu 1 400 Eur na činnosť. Z dotácie boli zakúpené zásahové
obleky. Družstvo žien DHZ sa zúčastnilo na obvodovom kole a súťažiach a po poctivej príprave
získali v „klasike“ dve 1. miesta, osem 2. miest a jedno 3. miesto, vyskúšali si aj športovú
kategóriu, kde získali jedno 1. miesto a dve 2. miesta. V Hornonitrianskej hasičskej

lige

v kategórii ženy klasika sa umiestnili celkovo na 2. mieste, začo im patrí vďaka, pretože celá
činnosť zboru spočíva v dobrovoľnosti a ochote ľudí obetovať svoj voľný čas v prospech nášho
DHZ.
V rámci programovacieho obdobia 2014-2020 Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaná infraštruktúra bola žiadosť

OP

na projekt ,,WIFI pre Teba“, ktorého cieľom je

vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia pre občanov a návštevníkov obce na verejných
priestranstvách v obci schválená. V budúcom roku plánujeme začať budovať verejnú wifi sieť
a kamerový systém.
Pre zlepšenie ochrany životného prostredia bude treba dôslednejšie dodržiavať platné zákony
o triedení odpadov, preto obec v roku 2020 pristúpi k zmene systému vyrubovania poplatkov za
komunálny odpad, ktorá umožní občanom, ktorí budú zodpovední a budú separovať, znížiť
poplatky.
Na záver mi dovoľte poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí svojou ochotou,
obetavosťou a prácou prispeli k rozvoju našej obce.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Borčany
Sídlo: Obecný úrad Borčany 77, 956 36 Rybany
IČO:

31823050

Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 038/7692382
Mail: obec@borcany.sk

Webová stránka: www.borcany.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Jaroslav Kopčan
Zástupca starostu obce: JUDr. Zuzana Tomášová
Hlavný kontrolór obce: Marta Baginová
Obecné zastupiteľstvo: Ivan Malík, Ľuboš Záhumenský, Ján Luchava, Marian Balažovič,
Komisie: komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie
Zamestnanci obecného úradu: Mária Divékyová, účtovníčka.
Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie a obchodné
spoločnosti nie sú v obci založené.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: je slúžiť obyvateľom, efektívne a transparentne vynakladať zdroje pre rozvoj
obce a rozvíjať obec pri zachovaní jej tradičnej kultúry.
Vízie obce: Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce Borčany vedie cez stanovenie a plnenie
strategických cieľov rozvoja obce. Tieto boli stanovené predovšetkým na základe problémov, ich
príčin a dôsledkov v súčasnom stave obce. Základným predpokladom pre splnenie stanovených
cieľov je získanie potrebných finančných zdrojov. Ide najmä o financie z verejných fondov, resp.
z fondov Európskej únie. Ďalším predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je
dôsledné vypracovanie a predkladanie programových zámerov.
Ciele obce:. Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej
a environmentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov. Zachovávať
kultúrne dedičstvo zabezpečiť príjemný život pre občanov a návštevníkov obce.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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
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o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec nemá zriadenú rozpočtovú ani
príspevkovú organizáciu.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec sa nachádza v oblasti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, patrí do
okresu Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Susedné mestá a obce : Rybany, Pečeňany, Šišov
Celková rozloha obce : 3,11 km2
Nadmorská výška : 197 m.n.m
5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : 250
Hustota : 82,30 obyv./km2
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke náboženstvo 89 %, iné
1%, nezistené a bez vyznania 10 %
Vývoj počtu obyvateľov : mierne klesajúci
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : cca 2 %
Nezamestnanosť v okrese : 3,0 %
Vývoj nezamestnanosti : klesajúci
5.4. Symboly obce
Erb obce : hlavný motív je povrieslom zviazaný žltý snop obilia stojaci na zelenej pažiti v modrom
štíte

Vlajka obce : od použitých farieb v erbe je odvodená aj obecná zástava, ktorú tvoria tri pozdĺžne
pruhy – žltý, zelený a modrý
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Vlajka obce:

Pečať obce :

Symboly obce Borčany sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
5.5. Logo obce
Obec nemá spracované logo.
5.6. História obce
Obec Borčany sa spomína od roku 1113, ohraničený chotár od roku 1208. Názov obce je doložený
z roku 1113 ako Borscan, z roku 1208 ako Bursix, z roku 1417 ako Barchan, Borchan, z roku 1513
ako Borczan, z roku 1773 ako Mele Borczany, z roku 1920 ako Borčany. Obec patrila nitrianskemu
biskupstvu, neskoršie tunajším zemepánom. V roku 1598 mala obec 8 domov, v roku 1784 mala 11
domov, 10 rodín a 103 obyvateľov. Zaoberali sa prevažne poľnohospodárstvom. Za I. ČSR boli
Borčany poľnohospodárskou obcou, časť obyvateľov bola deputátnikmi a poľnohospodárskymi
robotníkmi na veľkostatkoch.
Historické míľniky:
Rok

Udalosť

1113

prvá písomná zmienka o obci

1332

prvá písomná zmienka o existencii kostola v Borčanoch

1417

Mikuláš z Borčian - prvý písomne doložený predok rodu
Borčanských

1532

záznam o zdaňovaní Veľkých Borčian

1608

Borčany spustli, obyvatelia obec opustili

1646

Ján Borčáni - Borčanský predal zvyšok svojich majetkov
v Borčanoch Judite Ujfalušiovej a Ladislavovi Zayovi

1714

Katarína Šándorová a Jozef Kubáni majiteľmi Borčian

1770

urbárska regulácia obce

1780

Borčany sú súčasťou farnosti Šišov

1831

cholerová epidémia
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Rok

Udalosť

1850

rozsiahla oprava kostola

1858

komasačné práce

1892

zlúčenie Malých a Veľkých Borčian, obec súčasťou Trenčianskej
župy

1922

začala fungovať štátna ľudová škola

1.9.1926

v novej školskej budove sa začalo vyučovanie

1928

stavba nového mosta cez Višňový potok

1931

oprava a prestavba interiéru kostola

1.8.1934

povodeň a ľadovec

1935

vysviacka nových zvonov

1935

telefónne a telegrafné spojenie

1937

dokončenie cesty Rybany - Borčany - Šišov

1941

elektrifikácia obce

december 1944

nemecké vojská v obci

február 1945

maďarské vojská v obci

4.4.1945

Červená armáda a rumunské vojská obsadili Borčany

8.7.1946

povodeň na Višňovom potoku

1954
22.9.1956

stará sýpka bola prestavaná na kultúrny dom
založenie JRD v Borčanoch

1966

vznik Telovýchovnej jednoty Družstevník Borčany

1967

vznik ochotníckeho krúžku pre mládež a dospelých

1970

oprava kostola

1971

dokončenie predajne Jednoty

1971

asanácia starého kultúrneho domu a výstavba nového

1973

zrušenie jednotriednej základnej školy

1974

dokončenie nového pohostinstva

1976

zlúčenie obce aj JRD s obcou Rybany, Borčany vytypované za
zánikovú obec

1979

dokončenie domu smútku na cintoríne

február 1991
1999

Borčany sa opäť stávajú samostatnou obcou
plynofikácia obce

10.9.2000

Borčany sa stávajú súčasťou farnosti Rybany

22.2.2009

slávnostná vysviacka obnoveného kostola
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5.7. Pamiatky
Ranogoti,cký rímskokatolícky kostol sv. Havla (Gála z konca 13. storočia je najstaršou
zachovanou stavbou v obci a pre svoje vysoké hodnoty sa právom dostal do zoznamu štátom
chránených národných kultúrnych pamiatok.
5.8. Významné osobnosti obce
Koloman Adda – prírodovedec a geológ (1862 - 1901)
Koloman Petrikovič – lekár a kultúrny pracovník (1876 - 1948)
Jozef Zajko – tanečník, choreograf, pedagóg (1923)

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:
- stavebného poriadku, ochrany životného prostredia a sociálnych služieb zabezpečuje pre
obec Spoločný úrad, ktorý má sídlo v Rybanoch.

6.1. Výchova a vzdelávanie
Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú MŠ, ZŠ v Rybanoch a na Šišove. Na mimoškolské aktivity
je zriadené Centrum voľného času v Bánovciach nad Bebravou.
6.2. Zdravotníctvo
Primárna zdravotná starostlivosť občanov je zabezpečovaná obvodným lekármi na Šišove
a Rybanoch, ambulanciami a nemocnicou v okresnom meste Bánovce nad Bebravou.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby pre občanov zabezpečujú domovy sociálnych služieb v blízkych mestách.
6.4. Kultúra
Obec má kultúrny dom, v ktorom sa organizujú rôzne kultúrne podujatia a stretnutia. Športovospoločenské akcie sa usporadúvajú v areáli zdravia, kde je multifunkčné ihrisko a prístrešok.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Môj obchod, Erika Danišová
- Pneuservis DODNE s.r.o.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : PPD Rybany, AgroLand s.r.o., BIOPLANT,
s.r.o.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.11.2018, uznesením č. 58/2018
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 26.4.2019, RO č. 1, 2, uznesením č. 18/2019,
- druhá zmena schválená dňa 28.6.2019, RO č. 3, uznesením č. 30/2019,
- tretia zmena schválená dňa 30.08.2019, RO č. 4,5, uznesením č. 39/2019,
- štvrtá zmena schválená dňa 15.11.2019, RO č. 6, 7, uznesením č. 55/2019,
- piata zmena schválená dňa 13.12.2019 RO č. 8, uznesením č. 63/2019.
- šiesta zmena schválená dňa 31.12.2019 RO č. 9, starostom obce.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Schválený
rozpočet

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

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
%
čerpania
výdavkov

67 000

107 200

107 248,15

100

66 100
0
900
67 000

91 227
12 850
3 123
107 200

91 274,94
12 851,60
3 121,61
98 149,87

100
100
100
91,56

60 500
6 500
0
0

85 330
21 870
0
0

80 502,23
17 647,64
0
9 098,28

94,34
80,69

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
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/Úprava schodku HČ
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
91 274,94
80 502,23
+ 10 772,71
12 851,60
17 647,64
- 4 796,04
+ 5 976,67
455,17
+ 5 521,50
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Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravené hospodárenie obce

3 121,61
0
+ 3 121,61
107 248,15
98 149,87
+ 9 098,28
455,17
+ 8 643,11

Prebytok rozpočtu v sume 5 976,67 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
sociálneho fondu a podľa osobitných predpisov v sume 455,17 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
5 521,50 EUR
Zostatok finančných operácií 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 neskorších
predpisov v sume 3 121,60 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
3 121,61 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 :
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
(obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 455,17 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
8 643,11 EUR.

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

107 248,15

67 000

67 000

67 000

Bežné príjmy

91 274,94

67 000

67 000

67 000

Kapitálové príjmy

12 851,60

0

0

0

3 121,61

0

0

0

z toho :

Finančné príjmy

10

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

98 149,87

67 000

67 000

67 000

Bežné výdavky

80 502,23

60 500

60 500

60 500

Kapitálové výdavky

17 647,64

6 500

6 500

6 500

Finančné výdavky

0

0

0

0

z toho :

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

235 863,48

246 690,14

226 820,53

232 007,63

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

175 243,27

180 430,37

Dlhodobý finančný majetok

51 577,26

51 577,26

9 042,95

14 682,51

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

0

0

9 042,95

14 682,51

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Finančné účty
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

235 863,48

246 690,14

Vlastné imanie

171 229,52

175 337,85

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

171 229,52

175 337,85

3 093,99

4 197,05

450,00

450,00

0

0

287,61

455,17

2 356,38

3 291,88

0

0

61 539,97

67 155,24

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- zaznamenali sme zvýšenie dlhodobého hmotného majetku, ktoré vzniklo technickým zhodnotením
budovy obecného úradu zaradením do majetku,
- nárast na účtoch časového rozlíšenia oproti minulému roku bola spôsobená zúčtovaním kapitálového
transferu na rekonštrukciu obecného úradu do výnosov budúcich období.

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0

0

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

3 093,99

4 197,05

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Pohľadávky ku koncu roka 2019 neboli žiadne, zaznamenali sme nárast záväzkov oproti minulému
roku o 1 103,06 Eur.
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9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

63 618,34

93 904,35

7 676,39

18 159,43

51 – Služby

17 655,40

25 529,31

52 – Osobné náklady

30 574,73

34 955,29

0

56,88

1 307,90

4 343,33

5 855,00

9 344,00

548,92

822,41

57 – Mimoriadne náklady

0

0

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

0

693,70

0

0

75 834,73

98 012,68

1 848,44

222,80

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

0

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy

65 611,31

74 184,31

2 830,17

3 280,92

400,00

400,00

0

0

0

0

5 144,81

19 924,65

+ 12 216,39

+4 108,33

50 – Spotrebované nákupy

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

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 12 216,39 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Prostriedky výsledku hospodárenia /prebytok/ za účtovné obdobie 2019 vo výške 4 108,33 EUR
budú účtovne vysporiadané v nasledujúcom účtovnom období prostredníctvom účtu 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Na základe vyššie uvedených údajov vidíme, že oproti roku 2018 sú celkové náklady aj celkové
výnosy vyššie. Rozdiely v nákladoch sa najviac prejavili v účtovnej skupine 50 - Spotrebované
nákupy a 51 – Služby, ktoré vznikli rekonštrukciou budovy a 52- Osobné náklady, ktoré vznikli
zvýšením platov. Čo sa týka výnosov, zvýšenie sa prejavilo vyššími podielovými daňami oproti
minulému roku o 6 471,67 Eur a výnosmi z transferov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MV SR
MV SR
MDV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
DPO SR
ÚV SR
MF SR

Účelové určenie grantov a transferov
voľby prezidenta SR - BV
voľby do EP - BV
stavebné konanie - BV
ochrana ŽP - BV
miestne komunikácie - BV
REGOB - BV
register adries - BV
činnosť DHZ - BV
Rekonštrukcia OcÚ - BV
Vybavenie kuchyne a sály KD-KV

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1 061,24
677,44
335,64
24,02
11,10
84,81
32,40
1 400,00
12 000,00
10 000,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
-

Rekonštrukcia budovy KD a OcÚ

-

nákup interiérového zariadenia kuchyne a sály KD

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie v budúcich rokoch:
- vybudovanie verejnej wifi
- kamerový systém
- vybudovanie dažďovej kanalizácie v ulici „Veterná“
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec žiadne riziká neeviduje.

Vypracoval: Mária Divékyová

Schválil: Ing. Jaroslav Kopčan

V Borčanoch, dňa 20.05.2020
Prílohy:
Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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