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Obec L i p o v é
Individuálna výročná správa za rok 2016

1.) Úvodné slovo starostky obce

Individuálna výročná správa Obce Lipové za rok 2016 je zostavená na základe výsledkov
ekonomických  ukazovateľov,  počas  celého  roku  2016.  Obec  skončila  s  kladným  výsledkom
hospodárenia  a  to  aj  napriek  väčšej  investičnej  akcie  ako  bola  rekonštrukcia  a  modernizácia
verejného osvetlenia obce. 

V priebehu roka sa okrem plnenia normatívnych funkcií obce, vykonávali hlavne udžiavacie
práce na majetku obce a úprava verejnej zelene. 

Okrem uvedených činností bolo vykonané ďalšie doplnenie zariadenia kancelárie referenta a
starostky o policové zostavy. 

V roku 2016 bola vykonaná už vyššie spomenutá rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v samotnej obci Lipové, tak ako rok predošlý na osade Rákytie.  Výmenou osvetlenia
sleduje  okrem  úspoy  elektrickej  energie  aj  efektivity  svietenia  a  predchádza  vandalizmu  a
krádežiam a zvýšeniu bezpečnosti na cestách.

V budove kultúrneho domu boli vytvorené podružné merania spotreby plynu a elektrickej
energie pre prenajímané priestory.  

Na  vyššie  uvedené  akcie  bolo  obecným zastupiteľstvom  schválené  čerpanie  finančných
prostriedkov z rezervného fondu obce Lipové. 

Údržba verejného priestranstva sa vykonávala buď formou zamestnania siedmych dlhodobo
nezamestnachý uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu MPSVR SR “Šanca na zamestnanie”,
alebo aktivačnou činnosťou 2 resp. 3 uchádzačov o zamestnanie na malých obecných službách a 2
uchádzačov v rámci dobrovoľníckej činnosti. Mzdové a odvodové náklady v rámci programu Šanca
na zamestnaie” boli v zmysle dohody s ÚPSVR v Komárne hradené vo výške 95% z prostriedkou
štátneho rozpočtu (15% z celkových poskytnutých prostriedkov) a Európskeho sociálneho fondu
(85% z celkových poskytnutých prostriedkov).

Obec Lipové v roku 2016 zabezpečovala aj konanie volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky.

Obec Lipové sa v roku 2015 zapojila do programu Dátové centrum obcí a miest, ktoré bude
slúžiť  na  lepšiu  informatizáciu  obyvateľstva.  Z  tohoto  dôvodu  vznikli  náklady na  aktualizáciu
softvéru. 

V roku 2016 stále prebiehala tvorba Programu  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Lipové na roky 2016 - 2022, ktorého  dokončenie sa z dôvodu oneskorenia spracovateľom, t.j.
Regionálnou rozvojovou agentúrou Komárno, presúva na rok 2017.  

Okrem hospodárskej  činnosti  obec  vykonávala  prostredníctvom svojej  kultúrnej  komisie
tradičné  podujatia  (deň  matiek,  jubilanti,  deň  dôchodcov,  mikulášske  oslavy,  lipovské  hodové
slavnosti, oslava jesene a súťaž vo varení guľáša a iné), ktoré mali dobrú odozvu medzi občanmi,
chalupármi a ostatnými náštevníkmi našej obce. 

V roku 2016 obec podala viacero žiadostí o poskytnutie dotácií, pričom v dvoch prípadoch
bola úspešná. 

Prostredníctvom  Slovenskej  agentúry  životného  prostredia  z  finančných  prostriedkov  z
Evirinmentálneho fondu bol v rámci “Programu obnovy dediny” realizovaný projekt “Obnova alejí
ako významných prvkov zelenej infraštruktúry obce Lipové” Projekt zahrňoval obnovu čerešňovej
aleje zo železničnej stanice zo Zemianskej Olče snerom na Lipové, vysadenie lipovej aleje pred
vstupom do dediny ošetrenie platana javorolistého arboretistom a osadenie lavičky a informačnej
tabule.  

Druhým úspešným projektom bol projekt  “Poznaj našu obec”, na ktorú poskytol finančné
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prostriedky  Nitriansky  samosprávny  kraj  v  rámci  programu  “Podpory  cestovného  ruchu”  Za
poskytnuté finančné prostriedky boli vytvorené a osadené dve informačné tabule, jedna z textom
histórii obce Lipové a druhá o chránenom vtáčom území Ostrovné lúky. Tiež bolo vytvorené mólo a
zakúpené dve veslice, ktoré budú môcť využívať občania a návštevníci obce na spoznávanie okolia
obce. Tiež bol vytvorený propagačný materiál o našej obce. 

2.) Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Lipové
adresa pre poštový styk: Obecný úrad,  Lipové č.  59,  946 14 Zemianska

Olča
Tel.:   035/7796184
e-mail: obec@lipove.sk
web:    www.lipove.sk
Okres: Komárno
IČO: 00306541
DIČ: 2021014787
Právna forma: právnická osoba - obec (801)
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov a Ústavou SR

3.) Orgánizačná štruktúra obce:

1. obecné zastupiteľstvo 
2. starosta obce

3.1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014 na obdobie 4 rokov v počte 5.
Poslanci obecného zastupiteľstva:

· Eva Kašičková, bytom Lipové  (náhradníčka od 22.2.2016)
· Jozef Pastír, bytom Lipové 
· Zdenka Pavleová, bytom Lipové
· JUDr. Zuzana Smatanová, bytom Lipové – zástupca starostky (od 07.12.2015) a
· Eva Tóthová, bytom Lipové  (náhradníčka od 7.12.2015)

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života
obce. Zasadnutia sa konali v dňoch 22.2.2016; 8.3.2016; 13.6.2016, 30.09.2016 a 13.12.2016.
Každé zasadnutie  OZ sa  konalo  v zasadačke obecného úradu.  Pozvánka  na  zasadnutie  bola
zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Každé zasadnutie bolo
verejné.

3.2. Starostka
Dáša Kovácsová, Lipové  - zvolená v priamych voľbách, ktoré sa konali 15.11.2014 na

štvorročné obdobie, sa ujala svojej funkcie dňa 02.05.2015.

 3.3. Hlavný kontrolór
     Richard Nagy, bytom Lipové, 946 14 Zemianska Olča, zvolený do funkcie OZ v Lipovom

uznesením č. 83-17/2014 zo dňa 16. 04. 2014. Pracovný pomer bol uzavretý odo dňa 22.04.2014
na obdobie 6 rokov. 
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3.4. Komisie Obecného zastupiteľstva v Lipovom 
OZ má od 02. 01. 2015 zriadené  komisie:
-Komisia  pre  kultúru  a sociálne  záležitosti–  predseda  komisie:  Zdenka  Pavleová  (od

07.12.2015) a
-Komisia pre ekonomiku a verejný poriadok  – predseda komisie:  JUDr. Zuzana Smatanová

(od 07.12.2015) 
3.5.  Obecný  úrad je  výkonným  orgánom  obecného  zastupiteľstva  a starostu  obce,
zabezpečuje  organizačné  a administratívne  veci.  Prácu  obecného  úradu  organizuje  starostka
obce.
Zamestnanec obecného úradu:
· Ján Belan, bytom Lipové č. 94 – samostatný odborný referent, zamestnaný od 1.12.1992 

V priebehu roka 2016 na obecnom úrade pôsobili  v rámci  aktivačnej  činnosti  či  už formou
malých obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti  prostredníctvom ÚPSVR v Komárne
piati pomocní robotníci
· Helena Chvostálová, bytom Lipové, (MOS),
· Ladislav Molnár,  bytom Lipové (MOS),
· Ján Križan, bytom Lipové (MOS od 01.10.2016),
· Ján Kašička, bytom Lipové (Dobrovoľnícka činnosť) a 
· Dávid Nagy, bytom Lipové (Dobrovoľnícka činnosť)

 a v rámci programu Šanca na zamestnanie prostredníctvom ÚPSVR v Komárne 7 pomocní
robotníci od 01.01.2016 do 30.09.2016
· Anna Elogová, bytom Lipové,
· Darina Fábriková, bytom Lipové,
· Ján Križan, bytom Lipové,
· Eva Kudlicsková, Bodza,
· Viola Mišáková, bytom Lipové,
· Mária Tutková, bytom Lipové a
· Viera Vasiová, bytom Lipové. 

Pre  vykonanie niektorých špecifických prác  boli  v  priebehu roka 2016 uzavreté  nasledovné
dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti:
· Vlastimil Buček ml., bytom Lipové – „nahadzovanie“ ističov verejného osvetlenia,
· Ján Belan, bytom Lipové – vedenie pamätnej knihy obce Lipové,
· Ján Belan, bytom Lipové – vykonávanie organizačno - technického zabezpečenia volieb 
· Ján Belan, bytom Lipové – roznos oznámení o čase a mieste konania volieb,
· Anna Hocková, bytom Bratislava – činnosť ATB, technik požiarnej ochrany a dohľad nad
pracovnými podmienkami zamestnancov.

V priebehu roka 2016 sa pre voľby do NR SR zúčastnili ako členovia okrskovej komisie pre
voľby delegovaní politickými stranami alebo hnutiami, alebo menovaný starostkou obce:
· Ján Belan, bytom Lipové,
· Vlastimil Buček ml., bytom Lipové,
· Darina Fábriková, bytom Lipové
· Kovácsová Marta Ing., bytom Lipové,
· Pavle Štefan Ing., bytom Lipové,
· Erik Szabó, bytom Komárno,
· Daniela Szabóová, bytom Lipové a 
· Szendiová Viera, bytom Veľké Kosihy
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3.6. Spoločný obecný úrad na úseku stavebnej správy je zriadený na základe dohody
obcí Zemianska Olča, Lipové a Trávnik pre výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku
stavebnej správy. Náklady na chod úradu vyúčtováva koncoročne Obec Zemianska Olča podľa
počtu obyvateľov jednotlivých obcí.

Sídlo: Obecný úrad v Zemianskej Olči, Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča. 

Zamestnanci spoločného obecného úradu na úseku stavebnej správy:
· Ing. Silvester Vida, bytom Komárno

4.) Poslanie, vízie, ciele

4.1. Poslanie obce
Základnou  úlohou  obce  pri  výkone  samosprávy je  starostlivosť  o  všestranný rozvoj  jej

územia  a o potreby jej  obyvateľov.  Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných
príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich
úloh môže použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje. 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného
majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy obce. 

Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. 
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Dotácie  na  úhradu  nákladov  preneseného  výkonu  štátnej  správy  sa  zabezpečujú

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. 

Ďalšie  dotácie  v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

Obec,  ako  subjekt  verejnej  správy  zadefinovaný  v  §  3  zákona  č.  523/2004  Z.z.  o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001
Z.z. o štátnej štatistike. 

Všeobecnou  legislatívnou  normou  upravujúcou  účtovníctvo  vrátane  účtovnej  závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.

Obec  ako  samostatný  územný samosprávny celok  sa  riadi  zákonom  č.  369/1990  Zb.  o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. 

Základnými  dokumentmi  strategického  plánovania  Obce  Lipové,  bude  Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Lipové ako strednodobý strategický dokument, ktorý
bude určovať smerovanie samosprávy. PHSR bude dopracovaný a schválený v roku 2017.
4.2. Vízie obce
-  Formovať  obec ako vidiecke centrum,  ktoré využíva  svoje ľudské,  materiálne,  prírodné a
ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce.
- Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a
ostatným subjektom.
- Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov
do riešenia vecí verejných.
- Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti, občanov obce.
- Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života , poľnohospodárskej výroby. 
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4.3. Ciele obce
Cieľom  obce  je  budovať  infraštruktúru  v  obci  tak,  aby  plnila  úlohu  pre  sídelnú,

ekonomickú ,kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci . 
Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje Obec Lipové nasledovné zásady:

- plnenie právnych a ostatných požiadaviek, 
- zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom, 
- zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho
  povedomia a kvality života.

5.) Základná charakteristika obce Lipové

5.1.) Geografické údaje  : Rozloha obce: 1058 ha
Obec leží na rovine Žitného ostrova v plytkej nížine s nadmorskou výškou od 105 do 109 m

n. m.,. Má odlesnený rovinný chotár, štrky, piesky kollárovskej formácie s vrstvami riečnych,
dunajských uloženín. Má lužné a nivné, miestami zasolené pôdy. Nachádza sa neďaleko jazera
Zsemlékes. 

Obec sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Komárno, neďaleko hlavnej cesty z Komárna
do Bratislavy (najbližší  prístup cez obec Tôň). Kataster obce je tvorený rovinou  porastenou
hlavne kultúrnymi  plodinami  a  malými pozostatkami  lužných lesov.  Cez  katastrálne  územie
obce preteká pomerne hustá sieť kanálov.

Kataster obce hraničí s katastrami obcí Bodza, Bodzianske Lúky, Sokolce, Tôň a Zemianska
Olča.

5.2.) Demografické údaje  :
Počet obyvateľov k 31.12.2016:        138
 - z toho: muži          73

ženy          65
Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2016:                                   42,91
- Priemerný vek mužov k 31.12.2016:                                        42,68
- Priemerný vek žien k 31.12.2016:                                            47,40
- Hustota obyvateľov na km2:                                                     130,04 
- Vývoj počtu obyvateľov:                        v roku 2016 nárast o 1 obyvateľa 
    
Kategória Spolu Muži Ženy

Vek od 0 – 3 rokov 3 2 1

Vek od 4 – 6 rokov 3 1 2

Vek od 7 – 14 rokov 8 3 5

Vek od 15 – 17 rokov 1 1 0

Vek od 18 – 60 rokov 89 51 38

Vek nad 60 rokov 34 15 19

Spolu 138 73 65

Z náboženského  hľadiska  sa  obyvateľstvo  delí  asi  po  polovici  na  katolíkov  a evanjelikov,
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s malým zastúpením veriacich reformovanej cirkvi. Z národnostného hľadiska je, podľa údajov
vedených  v  evidencii  obyvateľstva  obce  Lipové  väčšina  obyvateľov  slovenskej  národnosti.
(80,13 % slovenskej, 14,74 % maďarskej, 3,21% českej, 1,28 % rómskej a 0,64% moravskej).

5.3.) Zamestnanosť
V priebehu roka evidoval ÚPSVR v Komárne z obce Lipové od 3 (01/2016)  do 5 (12/2016)

dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, z čoho bolo k 31. 12. 2016  dlhodobo
evidovaných uchádzačov o zamestnanie v počte 5.

6.) Symboly obce

Erb obce: Vlajka obce:

Štandarda starostu obce:

Poznámka:
Erb obce vychádza z pôvodnej pečate obce, ešte pod názvom Hodžovo z roku 1921. 
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Na erbe obce na modrom pozadí sú zobrazené – zlatý/žltý snop obilia a strieborný/biely
lemeš  z  pluhu,  ktoré  charakterizujú  skutočnosť,  že  obyvatelia  obce  sa  zaoberali  hlavne
poľnohospodárskou výrobou.

Erb obce je názvoslovný, t.j. že v erbe je zvýraznený názov obce – zlaté/žlté lipové ratolesti
so striebornými/bielymi kvetmi,  ktoré sú umiestnené pod snopom obilia a lemešom. Erb bol
prijatý do Heraldického registra Slovenskej republiky dňa 4.8.2000 č. OZ 10,40/2000 HR: L-
127/2000.

Erb  vyhotovila  na  základe  objednávky obce  Lipové  v  roku  2000  akademická  maliarka
Dragica Vrtelová. Licenciu na jeho komerčné používanie obec získala v roku 2006. 

7.) História obce

Prvá zmienka o tejto oblasti, o jazere  Zsemlékes ako Semleus, je z roku 1265 v darovacej
listine kráľa Belu IV.

Prvá zmienka o obci Lipové pochádza z roku 1921, keď ju po pozemkovej reforme,  ešte
pod  názvom   Hodžovo  (názov  dostala  podľa  bývalého  predsedu  vlády 1.  Československej
republiky),  založili  tzv.  „kolonisti“  z celého  Slovenska  (pôvodne  cca  69  rodín)  -  z Oravy,
Kysúc, od Trenčína, Topoľčian či Humenného, ale aj z Moravy, a to na mieste troch majerov -
Zsemlékes, Terem a Rakotás, ktoré patrili do vlastníctva grófa Kálnokyho. 

Obec bola oficiálne založená dňa 21. januára 1926. 
Prví obyvatelia si kupovali nehnuteľnosti - ornú pôdu a domy - od Stavebného bytového

družstva kolonistov na Slovensku, čím vytvorili samotnú obec s osadou Rákytie, ktorú domáci
nazývajú  tiež  „Rakotáš“  V dvadsiatych  rokoch -  okolo  roku  1928 -  boli  postavené budovy
základných  škôl  či  už  v samotnej  obci  ako  i  v osade  Rákytie  (v  obci  v tridsiatych  rokoch
pôsobila  určitá  forma  strednej  poľnohospodárskej  školy),  bol  založený cintorín  a  postavená
evanjelická zvonica. V roku 1938 bola dokončená stavba rímskokatolíckeho kostola. V tomto
období sa v obci viedol aj čulý  kultúrny a spolkový život, a to až do roku 1938 - Viedenská
arbitráž - keď boli tunajší obyvatelia nútení opustiť svoje domovy a odísť na  Slovensko.
 Po  skončení  II.  svetovej  vojny  sa  väčšina  obyvateľov  vrátila  naspäť  do  obce.  Bola
dobudovaná asfaltová cesta z Hodžova do susednej obce Zemianska Olča. Bola plánovaná aj
stavba  evanjelického  kostola,  ktorá  sa  však  pre  udalosti  vo  februári  roku  1948  a  následnú
vnútropolitickú  situáciu  v Československu  už  nemohla  zrealizovať.  V  50-tych  rokoch  bolo
najprv  na  osade  Rákytie,  potom  aj  v samotnej  obci  založené  Jednotné  roľnícke  družstvo,
v ktorom následne pracovala väčšina obyvateľstva obce. V roku 1965 bol postavený kultúrny
dom. 

Ďalším prelomovým rokom obce bol rok 1965, a to povodeň na Dunaji. Po opadnutí vôd sa
obyvatelia vrátili  do svojich obydlí,  ktoré však boli značne poškodené, a ktoré si za pomoci
rôznych organizácií z celého Slovenska, no hlavne z okresu Topoľčany, museli opravovať. Tiež
sa realizovala stavba budovy Predajne potravín a hostinca JEDNOTY, bol vybudovaný verejný
vodovod, verejné osvetlenie a miestny rozhlas. Neskôr, v 70-tych rokoch sa podarila zrealizovať
stavba spevnenej  cesty do osady Rákytie.  Toto obdobie však možno považovať  za začiatok
úpadku dediny a to z dvoch dôvodov: 

1.) Došlo k zlúčeniu JRD v Lipovom s JRD v Zemianskej  Olči, čím nastalo preferovanie
v prijímaní  zamestnancov  z obyvateľov  Zemianskej  Olče.  Tým  sa  podnietil  veľký  odchod
mladých ľudí z obce do Komárna, Bratislavy či inde na Slovensko.

2.) Vznikom strediskových obcí   sa  veľmi  obmedzili  finančné príjmy obce a  tiež  sa  tu
zastavila  akákoľvek  investičná  činnosť.  Obec Lipové bola  vyhlásená  za  obec  zánikovú  so
stavebnou uzáverou.

Toto všetko malo za následok, že v obci ako takej sa úplne zastavil akýkoľvek spoločenský a
kultúrny život, ktorý do tej doby bol veľmi bohatý. Tiež to spôsobilo, že sa začalo rapídne meniť
demografické zloženie obyvateľstva v prospech starých a prestárlych občanov.
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V 80-tych rokoch sa realizovala len jedna investičná činnosť, a to výstavba Domu smútku v
rámci  akcie  „Z“,  ktorý však  zostal  v podstate  nevybavený základnými  prostriedkami  až  do
ponovembrového obdobia.

Zlomovými rokmi pre obec boli roky 1989 (zmena politického systému v Československu),
1992 (osamostatnenie PPD Lipové od spoločného JRD v Zemianskej Olči – 10.04.1992) a rok
1993, kedy vošli do účinnosti nové daňové zákony. Pre obec mal význam hlavne zákon o dani
z nehnuteľností,  čo  znamenalo  podstatné  zvýšenie  príjmov  obce.  Od  tejto  doby  sa  v obci
realizovala rada investičných akcií, z ktorých najvýznamnejšie boli: 

v roku 1992: - vybudovanie oceľovej lávky na hornom konci obce
v roku 1993: - vybudovanie detského parku 
v roku 1994: - plynofikácia obce Lipové

- vybudovanie verejného osvetlenia na miestnom cintoríne
v roku 1996: - napojenie vodovodu obce na skupinový vodovod SKV Gabčíkovo
v roku 1997: - vybudovanie parku pri evanjelickej zvonici
v roku 1999: - rekonštrukcia strechy kultúrneho domu

- rekonštrukcia miestnej cesty na hornom konci po pravej strane kanála
v roku 2000: - výtvarné vytvorenie erbu obce Lipové
v roku 2001: - zaokrúhlenie miestneho vodovodu na hornom konci – premostenie kanála
v roku 2002: - zastrešenie domu smútku

- vybudovanie sociálneho zariadenia v budove kultúrneho domu
v roku 2003: - rekonštrukcia kostola

- vybavenie evanjelickej modlitebne v priestoroch budovy obecného úradu
v roku 2004: - výmena okien na budove obecného úradu za okná plastové

- vybudovanie chodníka – zámocká dlažba cez park kultúrneho domu
v roku 2006: - zateplenie a rekonštrukcia fasády obecného úradu
v roku 2008: - vybudovanie parkoviska pred budovou kultúrneho domu 
v roku 2010: - výstavba multifunkčného ihriska v strede obce (1. etapa – hrubá stavba)
v roku 2011: - rekonštrukcia bývalej požiarnej zbrojnice a jej následné určenie na 

   hospodársku budovu, súčasť športového multifunkčného ihriska
v roku 2015: - výmena vybavenia kancelárie referenta obecného úradu

- zakúpenie malotraktora s kosačkou
- modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia na osade Rákytie 

v roku 2016: - modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia v samotnej obci Lipové
- výmena vybavenia kancelárie starostky obce

V  roku  2005  bola  zlikvidovaná  veľká  divoká  skládka  odpadu  v  lokalite  „Hájik“  a  to
spoločnosťou HARD FERIT, s.r.o (pred tým FERIT EURO, s. r.o.), ktorá na uvedenom mieste
zriadila  zberňu druhotných surovín.   Od roku 2011 zberňu prevádzkuje firma DAREC,  a.s.
Dunajská Streda.

V  roku  2010  (01.07.2010)  zaniklo  Poľnohospodárske  podielové  družstvo  v  Lipovom
zlúčením sa s Poľnohospodárskym družstvom v Sokolciach.  

8.) Kultúrne pamiatky:

Vzhľadom na skutočnosť, že obec bola založená len v roku 1921, sa na jej území nachádza
len malé množstvo historických či kultúrnych pamiatok.
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a.)  Rímsko-katolícky  kostol  „Nanebovstúpenie  Panny  Márie“  dokončený  v  roku  1938  vo
funkcionalistickom slohu:

 b.) Cintorínsky kríž z roku 1926:
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c.) Kovová evanjelická a.v. zvonica postavená v 20.-tych rokoch 20.-teho storočia, 

d.) Kálnokyovská kúria a sýpka na Tereme postavené ešte v 19.-tom storočí.
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9.) Plnenie funkcií obce:

9.1.) Výchova a vzdelávanie
V obci bola základná škola prvého stupňa zrušená v roku 1978 a v súčasnosti nie je v obci

žiadna škola a ani iné školské alebo predškolské zariadenie.
Vzdelanie a výchovu pre deti obce poskytujú materské a iné školy v obci Zemianska Olča:

- Materská škola s 1 triedou vyučovacím jazykom slovenským a s tromi triedami s vyučovacím
jazykom maďarským,

- Základná  škola  s  vyučovacím  jazykom  slovenským  (riaditeľka  školy  Mgr.  Földesová
Gabriela) 

- Základná škola F. Móru  s vyučovacím jazykom maďarským (riaditeľka školy Mgr. Majer
Anna),

- Špeciálna základná škola  s vyučovacím jazykom maďarským Kolárovo, vysunuté  pracovisko
Zemianska Olča

- Základná umelecká škola Kolárovo, vysunuté pracovisko Zemianska Olča

9.2.) Zdravotníctvo
Zdravotnú  starostlivosť  pre  obyvateľov  obce  primárne  poskytuje  Obvodné  zdravotné

stredisko v Zemianske Olči, v ktorom sú zastúpené nasledovné lekárske starostlivosti:
- praktická lekárka pre dospelých: MUDr. Mária Princzkelová
- detský lekár: MUDr. Milada Vansová
- gynekológ: MUDR. Ján Kurucz
- stomatológ: MUDr. Katarína Orsovicsová
- lekáreň: Pharm Dr. Katarína Dallosová

V administratívnej  budove družstva  Zemianska  Olča sídli  rýchla záchranná služba  IRS,
s.r.o. Bratislava.

9.3.) Sociálne zabezpečenie
Obec zabezpečovala do roku 2012 opatrovateľskú službu pre občanov obce v byte. V roku

2012 bola opatrovateľská služba zrušená. 

9.4.) Kultúra a spoločenské udalosti  :
Spoločenská  a  kultúrny  život  v  obci  zabezpečuje  Obec  Lipové  konaním  kultúrnych  a
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spoločenských akcií ako deň matiek, deň úcty k starším, oslavy jubilantov, deň detí, Mikulášske
oslavy, súťaž vo varení guľáša, súťaž o Lipovskú maškrtu,  hody a iné. Konanie týchto akcií
zabezpečuje obec prostredníctvo kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva v Lipovom. 

Na základe analýzy sa očakáva, že kultúrny a spoločenský život v obci sa bude orientovať na
usporiadanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov, kultúrne vyžitie detí a mládeže.

9.5.) Hospodárstvo
Obyvateľstvo  obce  sa  od  jej  počiatku,  vzhľadom  na  prírodné  podmienky,  zaoberalo

poľnohospodárstvom. Do 30.06.2010 pôsobilo v obci Poľnohospodárske podielové družstvo,
v ktorom pracovala väčšina pracovne aktívneho obyvateľstva obce.  Po uvedenom dátume sa
družstvo  zlúčilo  s  Poľnohospodárskym  družstvom  Sokolce.  V  obci  ostal   nevyužívaný
hospodársky dvor.

V obci  pôsobí  aj  niekoľko  samostatne  hospodariacich  roľníkov.  Či  družstvo  alebo
samostatne  hospodáriaci  roľníci,  všetci  sa  orientovali  hlavne  na  pestovanie  obilnín  a  chov
ošípaných a hovädzieho dobytka. Dnes už hlavne len rastlinnú výrobu.

Keďže  v obci  sa  nenachádza  žiadna  priemyselná  či  iná  organizácia  ostatní  obyvatelia
pracujú resp. pracovali mimo obce, a to buď v Slovenských lodeniciach v Komárne, vo firme
Volkswagen v Bratislave. 

V obci pôsobí niekoľko podnikateľov, ktorí prevádzkujú:
- Jana Szabóová, hostinec na adrese Lipové 93 
- Silvia Válek – INTERNETTO, predajňa potravín na adrese Lipové 93
- AnpefTrans s.r.o., (autodoprava), na adrese Lipové 117 
- Imrich Nagy - CSUMI, Lipové 56 
Na k.  ú.  Lipové leží  bývalé štrkovisko, situované bezprostredne vedľa obce Zemianska

Olča, ktoré si po odkúpení jeho vlastník (Igor Janits - INFOSTAR, Ružová č. 999, Zemianska
Olča)  zmenil  na  rybársky revír  –  CARP PARADISE,  na  ktorom podniká  chovom rýb pre
rekreačný rybolov. 

Od roku 2011 prevádzkuje v lokalite „Hájik“ zberňu druhotných surovín firma DAREC,
a.s.  Dunajská Streda.

Na  území  obce  Lipové  okrem  malých  poľnohospodárov  (SHR),  obhospodarujú  pôdu
Poľnohospodárske družstvo Sokolce, združenie Gazdaspol Sokolce, firma N-Lél, Veľký Lél a
AGREVA s.r.o..

9.6.) Ostatné oblasti
Obec Lipové patrí k poštovému úradu v Zemianskej Olči (946 14) a k Daňovému úradu

Nitra, kontaktné pracovisko v Kolárove (Dlhá 2, 946 03 Kolárovo).
Na časť katastrálneho územia obce Lipové zasahuje intravilán obce Zemianska Olča, kde sa

okrem časti zastavanej rodinnými domami nachádzajú: 

- Železničná stanica Zemianska Olča  (pred tým Lipové) – trať Bratislava - Komárno
- BAGIN GATTER - píla p. Zsolta Bagina, Školská 256, Zemianska Olča
- JOCY, s.r.o. Veľký Meder;
- Gabriel Frühvald - Stavebniny, Topoľníky 
- budova pohostinstva vo vlastníctve manželov Garaiových, bytom Imeľ,
- Zberné suroviny, a.s. Žilina,  
- hasičská zbrojnica obce Zemianska Olča.
- vodovodný  hydroglóbus  patriaci  obciam  Zemianska  Olča,  Tôň  a  Okoličná  na

Ostrove.

Katastrálne územie obce na severe hraničí so štátnou prírodnou rezervácia Dropie.
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10.) Charakteristika účtovnej jednotky

Obec Lipové je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združujúci osoby, ktoré majú na jej 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 jej
územia a o potreby jej obyvateľov.

 Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania
a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce
alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu.
Svoje  úlohy  môže  obec  financovať  aj  z prostriedkov  združených  s inými  obcami,  so
samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami. 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie  úloh  obce,  má  sa  zveľaďovať  a zhodnocovať  a vo  svojej  celkovej  hodnote  zásadne
nezmenšený zachovať.  Darovanie  nehnuteľného majetku  obce  je  neprípustné.  Majetok  obce
možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady
hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do
správy rozpočtovej  organizácii,  ktorú môže  zriadiť  podľa zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže
zo svojho majetku založiť  právnickú osobu. Obec môže upustiť  od vymáhania majetkových
práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom
obce.

 Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotácie  na  úhradu  nákladov  preneseného  výkonu  štátnej  správy  sa  zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej  správy,  ktorý  sa  preniesol  na  obec  (Ministerstvo  dopravy,  výstavby  a  regionálneho
rozvoja na úseku stavebnej správy a miestnych komunikácii, Okresný úrad životného prostredia
Nitra a Ministerstvo vnútra prostredníctvom Obvodného úradu v Komárne na úseku registra
obyvateľov). Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov
ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.

Dalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.

Obec,  ako  subjekt  verejnej  správy  zadefinovaný  v  §  3  zákona  č.  523/2004  Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou
zapísanou v registri  organizácií  vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001
Z.z. o štátnej štatistike.

Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovnú závierku vo všeobecnosti  upravuje zákon o účtovníctve v znení  neskorších
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predpisov  a definuje  ju  ako  štruktúrovanú  prezentáciu  skutočností,  ktoré  sú  predmetom
účtovníctva,  poskytovanú osobám,  ktoré tieto informácie  vyžadujú,  pričom účtovná závierka
tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí  a z jednotlivých súčastí  – súvahy,
výkazu ziskov a strát, poznámok.

 Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie  v účtovnej  závierke  sú  užitočné,  ak  sú  posudzované  z hľadiska  významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.

Zákon  o účtovníctve  v znení  neskorších  predpisov  stanovuje  povinnosť  overenia
individuálnej  účtovnej  závierky  a vyhotovenie  výročnej  správy,  ktorej  súlad  s účtovnou
závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.

Účtovná  závierka  predstavuje  kontinuálny proces  činností,  ktorých  výsledkom  je
zostavenie  účtovných  výkazov,  vypracovanie  poznámok  a následné  predloženie  účtovnej
závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska
charakteru  ich  môžeme  rozčleniť  na  účtovnú  závierku  pozostávajúcu  z prípravných
prác,  uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.

Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností:
 - inventarizáciu, 

 - kontrolu bilančnej kontinuity,

 - kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,

 - zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,

 - kontrolu účtu výsledku hospodárenia,

 - kontrola zaúčtovania odpisov,

 - doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,

 - kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:

 - zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,

 - zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia, 

 - zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Obec Lipové od 1.1.2009 účtuje v mene Euro.

Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú a ani príspevkovú organizáciu.

Obec Lipové je od 04.11.2001 akcionárom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
a.s. Nitra, IČO 36 550 949, so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Obec sa
stala akcionárom vložením majetku obce – obecného vodovodu – do spoločnosti.

- podiel na základnom imaní spoločnosti k 31.12.2016 v %:    0,01

- počet akcií v nominálnej hodnote 33,19 € za akciu 577

11.) Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

11.1) Rozpočet obce a základné činnosti obce v roku 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce mal byť rozpočet obce na rok 2016,

ktorý  mal  byť  zostavený  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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol
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schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2015 uznesením č. 35-06/2015 a bol štyrikrát
upravovaný:
 prvá zmena vykonaná ku dňu 23.02.2016 uznesením OZ v Lipovom č. 39-07/2016 zo dňa
23.02.2016  v  zmysle  Internej  smernice  č.  1/2008  „Zásady  finančného  hospodárenia  Obce
Lipové“, ktorá bola schválená uznesením OZ v Lipovom č. 49-12/2008/II. 
 druhá zmena vykonaná ku dňu 13.06.2016 uznesením OZ v Lipovom č. 48-09/2016 zo dňa
13.06.2016  v  zmysle  Internej  smernice  č.  1/2008  „Zásady  finančného  hospodárenia  Obce
Lipové“, ktorá bola schválená uznesením OZ v Lipovom č. 49-12/2008/II. 
 tretia  zmena  vykonaná  ku  dňu  30.09.2016  rozpočtovými  opatreniami  starostky obce  v
zmysle Internej smernice č. 1/2008 „Zásady finančného hospodárenia Obce Lipové“, ktorá bola
schválená  uznesením OZ v Lipovom č.  49-12/2008/II  a  následne   vzatá  na  vedomie  OZ v
Lipovom uznesením č. 55-10/2016 dňa 30.09.2016.
 štvrtá  zmena  vykonaná  ku  dňu  30.12.2016  rozpočtovými  opatreniami  starostky obce  v
zmysle Internej smernice č. 1/2008 „Zásady finančného hospodárenia Obce Lipové“, ktorá bola
schválená uznesením OZ v Lipovom č. 49-12/2008/II a následne vzatá na vedomie OZ.
 

V  roku  2016  Obec  Lipové  zabezpečovala  hlavne  normatívne  funkcie  ako  odvoz
komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, chod domu smútku, čistenie miestnych komunikácií a
pomocou aktivačných činností  z ÚPSVR v Komárne aj  starostlivosť o verejné priestranstvá,
cintorín a verejnú zeleň. 

Okrem normatívnych povinností bolo vykonané doplnenie zariadenia kancelárií staostky a
referenta, modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia v samotnej obci Lipové. 

V budove kultúrneho domu boli vytvorené podružné merania spotreby plynu a elektrickej
energie pre prenajímané priestory. 

Samotný obecný úrad okrem všetkých vlastných ako i prenesených kompetencii (na úseku
životného  prostredia,  registra  obyvateľstva,  stavebného konania  a  pozemných komunikácií),
zabezpečoval  organizáciu  a  vykonanie  referenda.  Niektoré  funkcie  preneseného  výkonu  na
úseku  stavebného  konania  zabezpečoval  prostredníctvom  Spoločného  obecného  úradu  v
Zemianskej Olči na úseku stavebnej správy.

Na  kultúrnom  úseku  obec  zabezpečovala  konanie  ako  už  tradičných  ale  aj  niektorých
nových či jednorázových akcií ako oslavu Dňa matiek, Dňa detí, oslavy Jubilantov, oslavy Dňa
dôchodcov, Mikulášske oslavy, Súťaž vo varení guľáša, Oslava jesene, Silvestrovská zábava.

11.2.) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

 Schválený k
14.12.2015

Úprava k
31.12.2016

Skutočnosť k
31.12.2016

    0 0  

Príjmy celkom: 101 909 108 869 107 369,25

z toho:   

  Bežné príjmy 93 699 103 519 102 020,51

 100 Daňové príjmy 70 090 71 451 70 415,86

  110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 23 200 244 500 24 461,48

  120 Dane z majetku 43 760 43 718 42 949,57
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  130 Dane za tovary a služby 3 130 3 233 3 004,81

 200 Nedaňové príjmy 4 280 6 963 6 500,70

  210 Príjmy z podnikania a vlastníctva 3 463 2 709 2 343,23

  220 Administratívne poplatky a iné poplatky 277 711 633,16

  240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 2 2 1,24

  290 Iné nedaňové príjmy 538 3 541 3 523,07

 300 Granty a transfery 19 329 25 105 25 103,95

  310 Tuzemské bežné granty a transfery 19 329 25 105 25 103,95

    

  Kapitálové príjmy

    0 0 0,00

  Príjmové finančné operácie 8 210 5 350 5 348,74

 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a čerpanie z RF 8 210 5 350 5 348,74

  450 Z ostatných finančných operácií (čerpanie z RF) 8 210 5 350 5 348,74

    

  Príjmy RO s právnou subjektivitou – obec Lipové nemá 0 0 0,00

    

Výdavky celkom: 101 681 108 869 100 857,06

z toho:   

  Bežné výdavky 93 471 99 913 91 904,04

 600 Bežné výdavky 93 471 99 913 91 904,04

  610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 35 023 35 439 35 405,06

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 14 304 14 960 13 459,10

  630 Tovary a služby 41 699 47 214 41 155,46

  640 Bežné transféry 2 445 2 300 1 884,42

    

  Kapitálové výdavky 8 210 8 956 8 953,02

 700 Kapitálové výdavky 8 210 8 956 8 953,02

  710 Obstaranie kapitálových aktív 8 210 8 956 8 953,02
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  Výdavkové finančné operácie 0 0 0,00

    

11.3.) Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

 I. Celkový prebytok / schodok (vrátane finančných operácií) Schválený k
14.12.2015

Úprava k
31.12.2016

Skutočnosť k
31.12.2016

Celkový príjem  101 909 108 869 107 369,25

Celkové výdavky 101 681 108 869 100 857,06

Celkový prebytok / schodok 228 0 6 512,19

 II. Celkový prebytok /schodok (po vylúčení finančných 
operácií)

Schválený k
14.12.2015

Úprava k
31.12.2016

Skutočnosť k
31.12.2016

Celkový príjem  93 699 103 519 102 020,51

Celkové výdavky 101 681 108 869 100 857,06

Celkový prebytok / schodok -7 982 -5 350 1 163,45

III. Bežný pebytok / schodok Schválený k
14.12.2015

Úprava k
31.12.2016

Skutočnosť k
31.12.2016

Celkový príjem  93 699 103 519 102 020,51

Celkové výdavky 93 471 99 913 91 904,04

Celkový prebytok/ schodok 228 3 606 10 116,47

Skutočnosť rozpočtu obce Lipové za rok 2016 po vylúčení finančných operácií je po uzavretí
účtovného  obdobia  prebytkový,  celkom  vo  výške  =1.163,45  eur,  ktorý  spočíva  z  prebytku
bežného „rozpočtu“  vo  výške =10.116,47 eur  a  schodku kapitálového  „rozpočtu“  vo  výške
=8.953,02  eur.  Podľa  ustanovenia  §  16  ods.  8  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o  rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa navrhuje previesť konečný prebytok rozpočtu obce Lipové za rok 2016 v sume
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=1.163,45 eur do Rezervného fondu obce Lipové pre rok 2017 v celej výške. . 

11.4.) Rozpočet na roky 2016 – 2018

Návrhy  rozpočtov  na  rok  2017  –  2018  vzalo  Obené  zastupiteľstvo  v  Lipovom  len  na
vedomie.

 
2016

schválný

2017

návrh

2018

návrh

Príjmy celkom: 101 909 71 355 93 699

z toho:   

  Bežné príjmy 93 699 71 355 93 699

  Kapitálové príjmy 0 0 0

  Príjmové finančné operácie 8 210 0 0

  Príjmy RO s právnou subjektivitou – obec Lipové nemá 0 0 0

    

Výdavky celkom: 101 681 58 040 93 471

z toho:   

  Bežné výdavky 93 471 58 040 93 471

  Kapitálové výdavky 8 210 0 0

  Výdavkové finančné operácie 0 0 0

  Výdavky RO s právnou subjektivitou– obec Lipové nemá 0 0 0

Účtovný prebytok / schhodok 228 13 315 228

Schodok / prebytok hospodárenia obce po vylúčení FO -7 982 13 315 228

11.5.) Programový rozpočet 
Obec Lipové na v zmysle ustanovenia § 4 odsek 5) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov  a   uznesenia  Obecného  zastupiteľstva  v  Lipovom  č.  08-02/2015  nezostavuje
programový rozpočet.
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12.) Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

12.1.) Majetok (Aktíva)

    KZ k 01.01.2016 KZ k 31.12.2016

Neobežný majetok spolu 394 175,20 386 120,68

Dlhodobý majetok nehmotný 0,00 0,00

Dlhodobý majetok hmotný 375 024,57 366 970,05

Finančný majetok 19 150,63 19 150,63

Obežný majetok spolu 33 451,30 37 324,33

Zásoby   0,00 0,00

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0,00 0,00

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00

Krátkodobé pohľadávky 2 047,48 4 540,88

Finančné účty 31 403,82 32 783,45

 Z toho: Pokladnica 0,00 0,00

   Ceniny 85,05 85,05

   Základný bežný účet vo VÚB 31 209,09 32 372,54

   Účet Sociálneho fondu 109,68 325,86

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0,00 0,00

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 0,00 0,00

Časové rozlíšenia 359,37 677,13

Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 0,00 0,00

Spolu:  427 985,87 424 122,14
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12.2.) Zdroje krytia (Pasíva)

    KZ k 01.01.2016 KZ k 31.12.2016

Vlastné imanie 357 721,83 354 536,17

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00

Fondy   0,00 0,00

Výsledok hospodárenia 357 721,83 354 536,17

 Z toho: Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 353 083,78 357 524,55

   Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 638,05 -2 988,38

Záväzky  6 688,27 7 472,70

Rezervy  1 880,05 2 513,12

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0,00 0,00

Dlhodobé záväzky (zo sociálneho fondu) 109,68 325,86

Krátkodobé záväzky 4698,54 4 633,72

 Z toho: Dodávatelia 429,69 1 041,32

   Ostatné záväzky 1 988,08 53,98

   Nevyfaktúrované dodávky 93,81 390,74

   Iné záväzky 50,50 50,50

   Zamestnanci 1 099,73 1 399,85

   Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poist. 843,12 1 328,42

   Daň z príjmov 35,82 6,00

   Ostatné priame dane 157,79 362,91

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00

Časové rozlíšenia 63 575,77 62 113,27

Výdavky budúcich období 0,00 0,00

Výnosy budúcich období 63 575,77 62 113,27

Spolu:  427 985,87 424 122,14

Rozdiel medzi aktívami a pasívami: 0,00 0,00
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12.3.) Pohľadávky

    KZ k 01.01.2016 KZ k 31.12.2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti 0,00 0,00

Pohľadávky po lehoty splatnosti 2 047,48 4540,88

Pohľadávky celkom: 2 047,48 4540,88

12.4.) Záväzky

    KZ k 01.01.2016 KZ k 31.12.2016

Záväzky do lehoty splatnosti 4 808,22 4959,58

Záväzky po lehoty splatnosti 0,00 0,00

Pohľadávky celkom: 4 808,22 4959,58

Anylýza významných položiek z účtovnej závierky: 
 podstatná  časť  pohľadávok  tvorili  neuhradené  dane  z  nehnuteľností  zaniknutých

daňovníkov.
 podstatná časť záväzkov tvorili neuhradené faktúry, mzdy, odvody a odstupné za obdobie

12/2015 a 12/2016.

13.)  Hospodársky  výsledok  za  rok  2016  –  vývoj  nákladov  a
výnosov

 Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúc

e obdobie Hlavná
činnosť

Podnikateľsk
á činnosť

Spolu

50 Spotrebované nákupy 24 609,82 24 609,82 17 856,78

51 Služby 18 049,29 18 049,29 14 220,22

52 Osobné náklady 55 363,53 55 363,53 39 251,84

53 Dane a poplatky 0,00

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 54,46 54,46 115,15

55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádz.a 
fin.činn.

14 752,32 14 752,32 13 526,73

56 Finančné náklady 746,07 746,07 660,42

57 Mimoriadne náklady 0,00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 0,00

Náklady spolu 113 575,49 0,00 113 575,49 85 631,14
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60 Tržby 3 930,64 3 930,64 3 540,57

61 Zmena stavu vnútorných zásob 0,00

62 Aktivácia 0,00

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 72 182,51 72 182,51 69 274,93

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 4 964,00 4 964,00 2 889,55

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 
prevádz.činn.

2 102,51 2 102,51 1 888,58

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 
finan.činn.

0,00

66 Finančné výnosy 1,24 1,24 1,83

67 Mimoriadne výnosy 0,00

68 Výnosy z transferov a rozp.príj.v št.rozp.org.a 
príspev.org.

0,00

69 Výnosy z transferov a rozp.príj.v obciach, VÚC a 
RO a PO

27 412,21 27 412,21 12 709,55

Výnosy spolu 110 593,11 0,00 110 593,11 90 305,01

Výsledok hospodárenia pred zdanením -2 982,38 0,00 -2 982,38 4 673,87

591 Splatná daň z príjmov 6,00 6,00 35,82

595 Dodatočne platená daň z príjmov 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-) -2 988,38 -2 988,38 4 638,05

Záporný hospodársky výsledok v sume -2988,38 eur bude v roku 2017 zaúčtovaný na účet
428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Anylýza  významných  položiek  nákladov  a  výnosov  s  minulým  rokom  a  s  vysvetlením
významných rozdielov:

Významný nárast nákladov v rok 2016 oproti roku 2015 bol hlavne v nákladových účtoch
tried 50 – Spotrebované nákupy, 51 – Služby a 52 – Osobné náklady, a to z dôvodu realizovania
projektov na podporu zamestananosti z ÚPSVR, na podporu cestovného ruchu z NSK a projektu
z Programu obnovy dediny z Environmetálneho fondu.

Významný nárast výnosov za rok 2016 oproti roku 2015 bolo hlavne z dôvodu poskytnutia a
čerpania účelových dotácií na realizáciu vyššie uvedených projektov.
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14.) Ostatné dôležité informácie

14.1.) Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ Účelové určenie transferu

Suma
poskytnutých
prostriedkov v
roku 2016 v €

Suma
použitých

prostriedkov v
roku 2016 v €

Rozdiel v €

ŠR, MDVRR SR
Prenesený výkon štátnej správy 
na úseku cestnej dopravy a 
miestnych komunikácií

6,26 6,26 0,00

ŠR, MDVRR SR
Prenesený výkon štátnej správy 
na úseku stavebnej správy

134,85 134,85 0,00

ŠR, OkÚŽP Nitra
Prenesený výkon štátnej správy 
na úseku životného prostredia

13,56 13,56 0,00

ŠR, MV SR, OkÚ Komárno
Prenesený výkon štátnej správy 
na úseku registra obyvateľov

47,85 47,85 0,00

ŠR, MV SR, OkÚ Komárno
Prenesený výkon štátnej správy 
na úseku registra adries

9,00 9,00 0,00

ŠR, MV SR, ObÚ Komárno* Voľby do NR SR 665,92 467,15 198,77

ŠR, MPSVR SR, ÚPSVR 
Komárno

Podpora zamestnanosti v rámci 
programu Šanca na zamestnanie

18 111,85 18 111,85 0,00

ŠR, MPSVR SR, ÚPSVR 
Komárno

Podpora zamestnanosti v rámci 
dobrovoľníckej činnosti

901,46 901,46 0,00

Recyklačný fond
Krytie výdavkov separovaného 
zberu komunálneho odpadu

129,00 129,00 0,00

Environmentálny fond

Program obnovy dediny: 
Obnova alejí ako významných 
prvkov zelenej infraštruktúry 
obce Lipové

3 426,97 3 426,97 0,00

Nitriansky samosprávny kraj
Podpora cestovného ruchu: 
Poznaj našu obec

1 800,00 1 800,00 0,00

 Spolu: 25 246,72 25 047,95 198,77

*    Vrátené dňa 15.04.2016 dokladom 004/2016 VUB

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
V  roku  2015  boli  prijaté  bežné  transfery  na  výkon  prenesených  kompetencií,  pokyrtie

výdavkov na voľby do NR SR. 
Prostredníctvom  ÚPSVR  v  Komárne  bol  v  rámci  programu  Šanca  na  zamestnanie  a

dobrovoľníckej  činnosti  poskytnutý  obci   príspevok  na  podporu  zamestnávania  dlhodobých
uchádzačov o zamestnanie. 

Obci  boli  tiež  poskytnuté  príspevky z  Environmetálneho  fondu  a  rozpočtu  Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
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Kapitálové transfery neboli priajté žiadne.

14.2.) Poskytnuté dotácie

V roku 2016 obec neposkytla žiadne dotácie.

14.3.) Významné investičné akcie v roku 2016

V roku 2016 bolo vykonané:
 rekonštrukcia verejného osvetlenia celkom v sume 5348,74 €;
 doplnenie zariadenia kancelárií starostky obce a referenta obecného úradu v sume

590,00 €;
 zaobstaranie  benzínovej  píly  v  sume  499,89  €,  z  prostredkov  NSK  v  programe

LEADER prostredníctvom MAS Dolný Žitný ostrov, ktoré boli obci poskytnuté dňa 02.01.2017;
 zaobstaranie dvoch krovinorezov celkom v sume 1173,81 €,  z  toho krovinorez v

sume 489,90 zaobstaraný z prostriedkov Environmentálneho fondu;
 zaobstaranie dvoch veslíc a vyhotovenie móla pre veslice celkom v sume 1750,00 €

zaobstarané z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja;
 zaobstaranie vonkajších drevených lavíc a stola v sume 1199,40 €; 
 obnova čerešňovej aleje okolo štátnej cesty zo zemianskej Olče a vytvorenie lipovej

aleje pred vstupom do obce Lipové v sume 3117,44 € a
 vybavenie  budovy  kultúrneho  domu  dvomi  podružnými  meračmi  odberu  plynu

celkom v sume 630,48 € a

14.4.) Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

 Rekonštrukcia a modernizácia priestorov obecného úradu
 Údržba vybavenia parkov a cintorína, výsadba verejnej zelene
 Rekonštrukcia a údržba priestorov kultúrneho domu
 Dopracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové 
 Zapojenie  sa  obce  do  čerpania  eurofondov  podľa  aktuálnych  výziev  (Program obnovy

dediny –  obnova obecnej aleje.

14.5.) Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia
.

14.6.) Významné riziká a neistoty, ktorými je účtovná jednotka vystavená

Obec nevedie žiadny súdny spor.
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Vypracoval: Ján Belan, referent

Schválil:         Dáša  K o v á c s o v á
              starostka obce

Príloha: 

 individuálna účtovná závierky: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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Obrázková časť k projektom

1.) Poznaj našu obec
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2.) Obnova alejí ako významných prvkov zelenej infraštruktúry obce Lipové
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