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1. Úvodné slovo starostu obce   

       

V kalendárnom roku 2019 obec Lipovník zrealizovala viaceré projekty, ktorých 

prioritným cieľom  bolo zabezpečiť všestranný trvalo udržateľný rozvoj obce 

a zlepšenie kvality života občanov. Bola dobudovaná športovo - oddychová zóna 

„Matulka“ , určená k aktívnemu odpočinku, voľno - časové  spoločenské 

aktivity a kultúrne - športové vyžitie občanov s dôrazom na mladšie vekové 

skupiny. Na miestnom cintoríne bola zrealizovaná druhá časť  stavebných úprav 

chodníka v časti starý cintorín, bola riešená zimná údržba miestnych 

komunikácií opravou starých a nákupom nových mechanizmov. V lokalite 

„Podjarčie“ bol zrealizovaný v súčinnosti vlastníkov s obcou Lipovník projekt 

jednoduchých pozemkových úprav, s cieľom majetkového usporiadania nových 

stavebných pozemkov. V roku 2019 sa začala realizácia rekonštrukcie 

a modernizácie obecnej budovy MŠ č.112 z prostriedkov štátneho rozpočtu 

i vlastných zdrojov. Základným predpokladom rozvoja obce zostáva 

zabezpečenie dodávky kvalitnej pitnej vody do každej domácnosti,  v roku 2019 

prostredníctvom ZsVS, a. s. bola plánovaná akcia zaradená do plánu investícií 

pod názvom „Prívod a rozvod pitnej vody v obciach Blesovce a Lipovník“ 

a začalo sa s realizáciou prívodu z obce Vozokany v zmysle platného stavebného 

povolenia. 

                    Zároveň chcem  poďakovať poslancom Obecného zastupiteľstva a 

všetkým aktívnym občanom za pomoc a spoluprácu pri riešení veci verejných 

a vysloviť presvedčenie, že spoločným úsilím postupne dosiahneme všeobecnú 

prosperitu. 

 

                                                        Dušan Turčan, starosta obce Lipovník 
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2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: Obec Lipovník      

Sídlo: Obecný úrad č. 113     

IČO: 00310662      

Právna forma: právnická osoba – obec 801                                              

Štatutárny orgán: Dušan Turčan   

Telefón: 038/537 33 06 

E-mail: obeclipovnik@wircom.sk 

Stránka: www.lipovnik.eu 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce: Dušan Turčan / od roku 2002/ 

Zástupca starostu obce:  Miroslav Šlik od   14.12.2018 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Adrián Kuník  od 01.06. 2013 do 31.05.2019 

                                          Bc. Eva Andacká   od  01.06.2019 do 31.05. 2025 

Obecné zastupiteľstvo:  je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov zvolených v priamych 

voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov.  Volebné 

pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením 

sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Svojich funkcií sa poslanci OZ ujali na 

ustanovujúcom zasadnutí ktoré sa konalo dňa 29.11.2018.  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  

 Jana Šliková   do 31.05. 2019 / vzdala sa mandátu z rodinných dôvodov/ 

 Ľubomír Pajgert  od 23.08. 2019 / zložil sľub ako 1. náhradník/ 

 Maroš Držik  

 Miroslav Šlik  

 Igor Páleník  

 Viktor Roman 

 

Komisie:  

 komisia na prijímanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

starostu obce a ostatných funkcionárov  v znení platnej legislatívy 

 komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a ochrany pred povodňami.  

 

Komisie obce Lipovník boli schválené dňa: 29.11.2018, uznesením č. 1.7/2018 – ustanovujúce 

zasadnutie novozvolených poslancov OZ po uskutočnených komunálnych voľbách dňa 10.11.2018. 

V každej komisii je predsedom poslanec OZ a členovia sú poslanci OZ i odborníci z radov občanov  

obce podľa riešenej problematiky.  

http://www.lipovnik.eu/


 

 

 

 Individuálna výročná správa obce Lipovník za rok 2019 

 

Obecný úrad 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného  zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.  

 

Zamestnanci obecného úradu 

Ing. Zuzana Jančovičová -  samostatný odborný referent, zamestnaná od 01.01.2013 – náplň práce je 

určená schváleným pracovným poriadkom /agenda obecného úradu - prenesený výkon štátnej správy, 

majetok, financovanie, účtovná, mzdová a personálna agenda, fakturácia, obecné služby, organizačná a 

vnútorná správa, registratúra, dane a poplatky, evidencia obyvateľstva/  

  

Hlavný kontrolór obce  

Ing. Adrián Kuník – do 31.05.2019, /ukončenie funkčného obdobia/ 

Bc. Eva Andacká bola zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce  obecným zastupiteľstvom  na 

obdobie 6 rokov, dňa 24.5. 2019.  Funkciu hlavného kontrolóra obce vykonáva na úväzok :  0,05 %.    

V roku 2019 hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2019  

schváleného obecným zastupiteľstvom.  

 

Rozpočtové organizácie obce 

Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.  

 

Príspevkové organizácie obce 

Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.  

 

Neziskové organizácie založené obcou  

Obec nemá založené žiadne neziskové organizácie.  

 

Obchodné spoločnosti založené obcou  

Obec nemá založené žiadne obchodné spoločnosti.  
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   Organizačná štruktúra obce Lipovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá 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. 

 

Poslanie obce 

 

Základným poslaním  obce Lipovník ako samosprávy je zabezpečenie všestranného rozvoja územia 

obce a uspokojenie verejných potrieb jeho obyvateľov. 

 

Vízie obce: 

 

 Zvýšenie kvality života miestnych obyvateľov  

 Zatraktívnenie celkového vzhľadu obce  

 Eliminácia estetických nedostatkov a environmentálnych záťaží obce 

 Vytvorenie atraktívnych podmienok pre podnikanie a investovanie 

 Zvýšenie možností trávenia voľného času obyvateľov obce  

 Zvýšenie spolupráce a komunikácie obecného úradu a občanov  

 Regenerácia životného prostredia  

 

               OBEC 

           LIPOVNÍK  

Obecné 

Zastupiteľstvo 

 

Starosta obce 

Komisie 
Hlavný 

kontrolór 

Zástupca 

starostu  

 

Obecný  

úrad  
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Ciele obce: 

 

 Rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry 

a dobudovanie absentujúcej infraštruktúry 

 Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva  

 Vybudovanie verejného vodovodu  

 Podpora rozvoja turistickej infraštruktúry  

 Revitalizovanie verejných priestranstiev  

5. Základná charakteristika obce  

 

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, 

všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony 

podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Obec združuje 

osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jej 

katastrálne územie. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi 

predpismi. 

 

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce  

a) orgánmi obce,  

b) hlasovaním obyvateľov obce,  

c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.    

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce  

Obec Lipovník sa nachádza v severozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny, pri juhovýchodnom 

úpätí Považského Inovca v údolí potoka Hlavinka, ktorý pramení pod vrchom Marhát (748 m) na 

hranici katastrálnych území obcí Lipovník, Vozokany a Hubina. Administratívne je obec zaradená 

do obvodu Topoľčany, územného celku Nitrianskeho samosprávneho kraja a do NUTS II. Západné 

Slovensko. 

 

Susedné mestá a obce  

Obec leží 15 km od okresného mesta Topoľčany a 20 km od okresného mesta Piešťany. Susedné 

obce: Bojná, Vozokany, Blesovce  

 

Celková rozloha obce :  644,29 ha 

Nadmorská výška  

Nadmorská výška v strede obce je 265 m  n. m., v katastrálnom území sa nadmorská výška 

pohybuje v rozpätí 216 – 578 m n.m. 
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5.2. Demografické údaje 

Počet obyvateľov k 31.12.2019:    327 obyvateľov  

Z toho :   

dospelí:    279 

mužov: 132 

žien:             147 

mládež od 15 – 18 rokov: 12 

deti do 15 rokov:  36 

 

Priemerný vek občanov: 42,92 roka 

 

Národnostná štruktúra : 

Národnosť slovenská:  325 občanov 

Národnosť iná:  2 občania  

 

Zmeny v stave obyvateľov obce za obdobie od 01.01.2019 – 31.12.2019:  

 

Prihlásených: 12 

Narodených: 3 

Odhlásených: 3 

Zomrelých: 7 

 

Celkový prírastok:   2 

 

Vývoj počtu obyvateľov v obci za obdobie rokov od 2001 - 2019 
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5.3. Ekonomické  údaje 

Nezamestnanosť predstavuje jeden z najvážnejších ekonomických, ale i sociálnych problémov 

dnešnej spoločnosti, ktorý zasahuje do takmer všetkých stránok života. Nie je iba problémom 

jednotlivca a jeho blízkych, ale jej negatívne dôsledky spojené s rastúcim sociálnym napätím a 

sociálnymi krízami pociťuje spoločnosť ako celok. Nezamestnanosť podáva informácie o celkovej 

situácií v ekonomickej aktivite obyvateľstva obce. 

 

Vývoj nezamestnanosti v obci za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

5.4. Symboly obce  

 

                                       
 

Erb obce  

V červenom štíte po zlatej oblej pažiti bežiaci strieborný kôň so zlatou hrivou, chvostom a 

kopytami, za ním strom lipy so zlatým kmeňom a striebornými listami.  

 

Vlajka obce 

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/8), bielej (1/8), 

červenej (2/8), žltej (1/8) a červenej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. 

dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky. 

 

Pečať obce  

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LIPOVNÍK. 

 

Symboly obce Lipovník sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou L-

51/95. 

 

 

Mesiac  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Ženy  5 4 4 5 4 4 6 5 4 3 4 5 

Muži  1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 3 

Spolu  6 5 5 8 7 5 7 6 5 5 6 8 
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5.5.  Logo obce 

 

Obec Lipovník nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sú používané oficiálne symboly 

obce a oficiálny názov obce. 

5.6. História obce  

 

Po prvýkrát sa obec spomína ako Lipolnuk v roku 1283. Od roku 1808 má súčasné 

pomenovanie  Lipovník. Vlastníkmi obce boli rôzne rody. Medzi posledné patria Steigerovci a 

Stumerovci. Ďalšie historické mená obce sú: 1283 Lypoľnuk, 1317 Lipolnok a  1808 Lipovník. 

5.7.  Pamiatky  

 

Rímskokatolícky kostol sv. Imricha  

V roku 1771 ho dal postaviť od základov správca blatnickej fary kňaz vdp. Andrej Jantulík. Bol to 

rodák z Turzovky a vo farnosti pôsobil v rokoch l764-1780. Kostol bol zasvätený sv. Imrichovi a je, 

najstaršou pamiatkou obce. Lipovník ako filiálka viac storočí patrila k fare Nitrianska Blatnica. Na 

základe rozhodnutia biskupského úradu bola obec Lipovník pričlenená k fare Bojná. Lipovnícky 

kostol dvakrát navštívil arcibiskup mons. Ján Sokol, rodák z Jacoviec. Prvý raz v roku 1988 a druhý 

29. 2. 2004 pri zmene farnosti. Nitriansky biskup mons. Viliam Judák opätovne vysvätil kostol po 

jeho vnútornej rekonštrukcii malieb interiéru. 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie  

Stará schátralá kaplnka stála pri blesovskej ceste ešte počas prvej svetovej vojny (19l4-l9l8). Nová 

kaplnka bola postavená medzi Malým a Veľkým Lipovníkom na farskej roli pri štátnej hradskej na 

pamiatku padlých občanov Lipovníka v prvej svetovej vojne. Kaplnka podľa školskej kroniky, 

ktorú viedol vtedajší riaditeľ školy Gejza Boc, bola postavená v roku 1929. Posviacka sa konala 

14.8.1929. Od tej doby každoročne chodí procesia z kostola ku kaplnke na sviatok Sedembolestnej 

Panny Márie (15. sept.) Táto tradícia nebola prerušená ani za predošlého režimu. 

 

Lurdská jaskyňa  

Postavila sa v roku 1960. Bola budovaná spolu s betónovou ohradou okolo kostola. Dňa 2. júla 

1961 ju vysvätil správca farnosti vdp. Štefan Smolík, ktorý v Lipovníku pôsobil v rokoch 1957 až 

_1964. V jaskyni. je umiestnená socha Lurdskej P. Márie. 
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

Výchovu a vzdelávanie detí obce zabezpečuje podľa určenia školského obvodu prevažne Základná 

škola s materskou školou Bojná, nakoľko obec Lipovník nemá na svojom území obce zradené 

žiadne vlastné školské zariadenia. Deti tam navštevujú školské zariadenia, a to materskú školu 

a základnú školu a za povinnou školskou dochádzkou musia tak dochádzať denne pár kilometrov 

mimo územia svojej obce.  

6.2. Zdravotníctvo   

Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce sa vzhľadom na jej veľkosť priamo v obci 

neposkytuje. Občanom ju predovšetkým poskytuje pediatrická ambulancia, ambulancia pre 

dospelých a zubná ambulancia ktoré sa nachádzajú v obci Bojná, vzdialenej od obce Lipovník  4 

km.  

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci je pripravená zabezpečovať obec a to prostredníctvom opatrovateľskej 

služby opatrovaním v domácnosti. Za týmto účelom obec zamestnáva jednu pracovníčku na 

opatrovanie seniorov v domácnosti. Obec na uvedenom úseku však vykonáva taktiež vyhľadávaciu 

činnosť a vedie evidenciu potenciálnych záujemcov o tento druh služby. Zariadenia sociálnych 

služieb v obci neexistujú a súčasný stav obyvateľstva tieto ani nevyžaduje. 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje prevažne obecný úrad a to organizovaním 

kultúrnych a spoločenských aktivít, na tieto účely má obec k dispozícií vlastný kultúrny dom 

a športový areál – ihrisko. Obecný úrad pravidelne, t. j. každoročne organizuje podujatia a to 

stavanie mája, v mesiaci november organizuje tradičnú hodovú zábavu, v mesiaci december 

organizuje tradičné Jasličkové slávnosti. Obecná knižnica na území obce sa k 31.12.2015 vedie ako 

stagnujúca – nevykonáva sa žiadna činnosť obecnej knižnice. V obci Lipovník bola od roku 2013 

pozastavená činnosť futbalistov, ktorý vystupujú pod názvom TJ Lipovník. V obci je zriadený 

i dobrovoľný hasičský zbor ktorý má 25 členov. 
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6.5. Hospodárstvo  

V obci Lipovník je poskytovaných viacero služieb: Slovenská pošta – poskytuje služby pre občanov 

obce v obci Bojná v ktorej má sídlo a je vzdialená od obce Lipovník 4 km.  V obci Lipovník 

vystupuje viacero podnikateľov a živnostníkov. Ďalej sa v obci nachádzajú aj rôzne iné predajne 

ako sú:  

- ČSPHL – predajňa pohonných hmôt JOPI TRADE, s.r.o. Vlčany, prevádzka Lipovník 

- Miroslav Šlik – výroba a šitie sedacích súprav  

- LWA Marián Paškrta – drevovýroba  

- Predajňa autosúčiastok – J. Kollár 

Občerstvenie v obci zabezpečuje miestne pohostinstvo „Pohostinstvo les“ –  Spoločnosť TO – FI, 

 s. r. o.,  Zásobovanie obyvateľstva potravinami a ďalším tovarom zabezpečuje 1. predajňa COOP 

Jednota Topoľčany . 

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 13.12.2018 uznesením č. 2.6/2018 

Rozpočet bol zmenený  štyrikrát:  

- prvá zmena   schválená dňa  08.03.2019 uznesením č. 3.7. /2019. 

- druhá zmena schválená  dňa  24.05.2019 uznesením č. 4.6./2019. 

- tretia zmena   schválená dňa  23.08.2019 uznesením č. 5.7 /2019. 

               -     štvrtá zmena schválená  dňa  06.12.2019 uznesením č. 6.10/2019 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

  

Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 177 540 181 165 

z toho :   

Bežné príjmy 97 540 103 165 

Kapitálové príjmy 19 000 7 000 

Finančné operácie - príjmy 61 000 71 000 

Výdavky celkom 177 540  181 165 

z toho :   

Bežné výdavky 86 540 91 915 

Kapitálové výdavky 91 000 89 250 

Finančné výdavky - výdavky 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019 

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 177 540,00 181 165,00 115 400,48 63,70 

z toho :     

Bežné príjmy 97 540 103 165 104 249,17 100,98 

Kapitálové príjmy 19 000 7 000 7 000,00 100,00 

Finančné príjmy 61 000 71 000 4 151,31 5,84 

Výdavky celkom 177 540,00  181 165,00 98 913,40 54,59 

z toho :     

Bežné výdavky 86 540 91 915 87 560,44 95,26 

Kapitálové výdavky 91 000 89 250 11 352,96 12,72 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hospodárenie obce  0,00 0,00 +16 487,08  

 

 

 

Rozbor plnenia príjmov a výdavkov  za rok 2019 

 

Bežné príjmy – 104 249,17 

BP - Príjmy celkom v eurách 

Schválený rozpočet  97 540,00 

Upravený rozpočet  103 165,00 

Skutočnosť k 31.12.2019 104 249,17 

% plnenia k upravenému 

rozpočtu  

101,05 

 

Hlavná kategória Text Upravený rozpočet Skutočnosť 

k 31.12.2019 

% plnenia  

 Príjmy celkom  103 165,00 104 249,17 101,05 

100 Daňové príjmy  89 950,00 90 606,67 101,17 

200 Nedaňové príjmy 10 750,00 11 021,49 102,52 

300 Granty, transfery  2 915,00 2 621,01 89,91 
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Kapitálové príjmy –  7 000,00 € 

 

KP - Príjmy celkom v eurách 

Schválený rozpočet  19 000,00 

Upravený rozpočet  7 000,00 

Skutočnosť k 31.12.2019 7 000,00 

% plnenia k upravenému 

rozpočtu  

100,00 

 

Obci Lipovník v roku 2019 bol poskytnutý kapitálový transfer z Ministerstva financií SR, ktorý bol 

účelovo poskytnutý na individuálne potreby obcí – Rekonštrukcia a modernizácia obecnej budovy 

MŠ číslo 112. V roku 2019 dané finančné prostriedky boli vynaložené na výmenu okien za 

plastové, na zmenu vykurovania z elektrického na plynové kúrenie, rekonštrukciu vnútornej 

elektroinštalácie, výmena vnútorných omietok a maliarske a natieračské práce. KT od MF bol 

spotrebovaný vo výške 7 000,00 €  . V modernizačných prácach sa plánuje pokračovať aj v ďalších 

obdobiach. 

 

Príjmové finančné operácie – 4 151,31 € 

PFO - Príjmy celkom v eurách 

Schválený rozpočet  61 000,00 

Upravený rozpočet 71 000,00 

Skutočné plnenie k 31.12.2019 4 151,31 

Percento plnenia 5,84 

 

V roku 2019 bolo použitých  4 151,31 € prevod prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie 

výdavkov kapitálového rozpočtu určených na plnenie rozvojových programov obce. 

 

Bežné výdavky (600)  -  69 297,02  € 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

91 915,00 87 560,44 95,26 

 

v tom:  

Funkčná klasifikácia – vlastné a cudzie zdroje  Rozpočet 

po zmene  
Skutočnosť 

k 31.12.2019 
% 

plnenia 

01.1.1. Výdavky verejnej správy - obce  73 460,00 59 541,97 81,05 

01.1.2.  Finančná a rozpočt. oblasť  630,00 631,21 100,19 

01.6.0.  Všeobec. verej. služby a in.  1 730,00 1 713,74 99,06 

02.2.0.  Civilná ochrana  135,00 128,48 95,17 

03.2.0.  Ochrana pred požiarmi  800,00 697,00 87,13 

03.6.0 Verejný poriadok  10,00 0,00 0,00 

04.1.2.  Všeob. pracovná oblasť  280,00 0,00 0,00 

04.2.1. Vodné hospodárstvo  0,00 0,00 0,00 
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04.5.1.  Cestná doprava  1 420,00 1 274,31 89,74 

05.1.0.  Nakladanie s odpadmi  7 045,00 6 454,45 91,62 

05.2.0.  Nakladanie s odpadovými vodami  100,00 98,00 98,00 

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 110,00 0,00 0,00 

05.6.0.  Ochrana životného prostredia  365,00 22,91 8,19 

06.1.0. Rozvoj bývania  30,00 0,00 0,00 

06.2.0  Rozvoj obcí   2 760,00 2 639,40 95,63 

06.3.0. Zásobovanie vodou  80,00 0,00 0,00 

06.4.0.  Verejné osvetlenie  2 330,00 2 354,68 101,06 

08.1.0.  Rekreačné a športové služby  2 970,00 2 675,96 95,23 

08.2.0.  Kultúrne služby  5 265,00 4 503,64 85,54 

08.3.0.  Vysielacie a vydav. služby  310,00 123,80 39,94 

08.4.0.  Nábož. a iné spoločenské služby  965,00 443,94 46,00 

09.1.1.  Predškolská výchova  50,00 0,00 0,00 

09.1.2.  Základné vzdelanie  50,00 0,00 0,00 

10.2.0. Ďalšie soc.služby – staroba  3 880,00 4 006,55 103,26 

10.4.0. Rodina a deti 300,00 243,40 81,13 

  Bežný rozpočet spolu:  91 915,00 87 560,44 95,26 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 35 121,75 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní:  13 221,72 € 

630 Tovary a služby: 37 295,02 € 

640 Bežné transfery: 1 921,95 € 

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami  a návratnými finančnými  

        výpomocami 0,00 €  

 

Kapitálové výdavky /700/     11 352,96  € 

 

Obec v roku 2019 vynaložila kapitálové výdavky na dobudovanie  druhej časti  stavebných úprav 

okolia domu smútku na miestnom cintoríne, kde boli dokončené práce na novom chodníku v časti 

starý cintorín vo výške 2 161,31 € /z rezervného fondu/,  stavebná akcia: Rekonštrukcia  

a modernizácia obecnej budovy č.112 MŠ vo výške 7 201,65 € / 7 000,00 € zdroj 111 MF SR IPO 

2019, 201,65  € vlastné FP z RF/. Z prostriedkov RF 1 990,00 bola zakúpená snežná fréza na zimnú 

údržbu MK. 

 

Výdavkové finančné operácie /821/ - 0,00 € 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

89 250,00 11 352,96 12,72 
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Obec Lipovník v roku 2019 nerozpočtovala a  nevynaložila žiadne plnenie z výdavkových 

finančných operácií..  

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schodok kapitálového rozpočtu v sume – 4 352,96 € 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. bol v rozpočtovom roku 2018 usporiadaný : 

- z prebytku bežného rozpočtu vo výške                                0,00 € 

- nevyčerpané prostriedky predchádzajúcich rokov             0,00 € 

- prostriedky z rezervného fondu obce                             4 352,96 €  

SPOLU                                                                                 4 352,96 €  

 

Prebytok rozpočtu v sume 16 487,08 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa 

osobitných predpisov v sume 0,00  €  navrhujeme použiť na: 

   

- tvorbu rezervného fondu                  vo výške                   16 487,08  €        

Hospodárenie obce  Skutočnosť k 31.12.2019 

 Bežné príjmy spolu  104 249,17 

z toho : bežné príjmy obce    104 249,17 

Bežné výdavky spolu  87 560,44 

z toho : bežné výdavky  obce   87 560,44 

Bežný rozpočet  - rozdiel  + 16 688,73 

Kapitálové  príjmy spolu  7 000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce   7 000,00 

Kapitálové  výdavky spolu  11 352,96 

z toho : kapitálové  výdavky  obce   11 352,96 

Kapitálový rozpočet  - rozdiel  - 4 352,96 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  + 12 335,77 

Vylúčenie z prebytku   0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  + 12 335,77 

Príjmy z finančných operácií  4 151,31 

Výdavky z finančných operácií  0,00 

Rozdiel finančných operácií   + 4 151,31 

PRÍJMY SPOLU    115 400,48 

VÝDAVKY SPOLU  98 913,40 

Hospodárenie obce   + 16 487,08 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravené hospodárenie obce  + 16 487,08 
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Zostatky  finančných prostriedkov  k 31.12.2019 na bankových účtoch a v pokladni  spolu  vo 

výške : 177 603,19   €   /bankové účty -221 a pokladňa -211/,    z toho :   

   

Účet               Suma v €  

211 –     Pokladnica  295,61 

221 –   Základný bežný účet             177 474,71 

 Z toho: VÚB č. účtu        11 524 192 /0200 bežný       2 760,45 

             Prima-banka – č. účtu    084 756 3001/5600 -  bežný                   13 525,91 

             VÚB - č. účtu     1736890151/0200 – dotačný         33,59 

             VUB – č. účtu     2126228456/0200 – rezervný fond                159 546,78 

             VÚB - č. účtu     1488270956/0200 - sociálny  fond     1 607,98 

             Depozit – na mzdy 12/2019 / analytika/    128,48 

 

7.3. Rozpočet na roky 2020 – 2022 

 

 Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet  

na rok 2022 

Príjmy celkom 207 165,00 211 415,00 215 215,00 

z toho :    

Bežné príjmy 106 165,00 110 415,00 114 215,00 

Kapitálové príjmy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Finančné príjmy 81 000,00 81 000,00 81 000,00 

 

 

 

 Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

na rok 2022 

Výdavky  celkom 207 165,00 211 415,00 215 215,00 

z toho :    

Bežné výdavky 106 165,00 110 415,00 114 215,00 

Kapitálové výdavky 101 000,00 101 000,00 101 000,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1.  Majetok  

 

Názov Skutočnosť  

k 31.12.2018 

Skutočnosť  

k 31.12.2019 

Majetok spolu 453 566,00 469  394,57 

Neobežný majetok spolu 285 002,22 288 301,63 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 216 232,54 219 351,95 

Dlhodobý finančný majetok 68 769,68 68 769,68 

Obežný majetok spolu 167 903,14 180 309,36 

z toho :   

Zásoby 695,76 1 153,20 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 2 126,77 1 385,84 

Finančné účty 165 080,61 177 770,32 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 660,64 723,58 

Náklady budúcich období 660,64 723,58 

Komplexné náklady budúcich období 0,00 0,00 

Príjmy budúcich období 0,00 0,00 

 

Obec Lipovník v roku 2019 celkovo zvýšila svoj majetok o 15 828,57 €.  V roku 2019 obec 

zrealizovala investičnú akciu stavebná úprava okolia DS – 2. časť vo výške 2 161,31 €, nákup 

zimnej frézy na zimnú údržbu MK – 1990,00 €, investičná akcia Rekonštrukcia a modernizácia MŠ 

112 investícia vo výške 7 201,65 € - stavba nebola ešte ukončená, predpoklad ukončenia je v roku 

2020.  
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8.2. Zdroje krytia  

  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť  

k 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 453 566,00 469 334,57 

Vlastné imanie  409 683,54 418 086,92 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  409 683,54 

 

418 086,92 

Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia 

minulých rokov  

389 923,52 409 683,54 

Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie  

19 760,02 8 403,38 

Záväzky 6 244,11 8 208,29 

z toho :   

Rezervy  400,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 

 

0,00 

Dlhodobé záväzky 1 259,66 1 629,01 

Krátkodobé záväzky 4 584,45 6 079,28 

Časové rozlíšenie 37 638,35 43 039,36 

Výdavky budúcich období  21,38 28,03 

Výnosy budúcich období  37 616,97 43 011,33 

 

 

 

 

Obec v roku 2019 prijala kapitálový transfer  od MF SR -  Individuálne potreby obcí – 

Modernizácia a rekonštrukcia obecnej budovy č. 112 MŠ, daný transfer bol k 31.12.2019 

spotrebovaný v celkovej výške 7 000,00 €,  zostatok k 31.12.2019 je 0,00 € 
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8.3. Pohľadávky  

 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2 126,77 1 385,84 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Ide o tieto krátkodobé pohľadávky:  

 SPP – obecný úrad preplatok 518,26 €, kabíny TJ – preplatok 329,06 €, MŠ 112 preplatok 

425,84 €, spolu 1 273,16 €    

 Spoločný obecný úrad TO – preplatok – stavebný úsek 105,80 a CDaPK  - 6,88 € spolu 

112,68 € 

8.4. Záväzky   

 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   6 244,11 8 208,29 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Obec Lipovník k 31.12.2019 eviduje nasledovný stav záväzkov:  

 

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v 

EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po 

lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 1 146,32 1 146,32  

- zamestnancom 2 688,34 2 688,34  

- poisťovniam  1 759,63 1 759,63  

- daňovému úradu    476,62    476,62  

- ostatné krátkodobé rezervy     500,00    500,00  

- sociálny fond  1 629,01 1 629,01  

Záväzky spolu k 31.12.2019 8 208,29 8 208,29 0,00 

 

Opis jednotlivých záväzkov k 31.12.2019:  

 

1. Dodávatelia /321/ - v celkovej výške 1 146,32 € - zostatok na účte dodávateľov tvoria prijaté 

došlé faktúry za dodávky tovarov a služieb za mesiac december 2019. Tieto faktúry boli riadne 

uhradené v mesiaci január 2020. 

 

2. Zamestnanci /331/ - v celkovej výške 2 688,34 €, konečný stav na účte tvoria mzdové záväzky 

voči zamestnancom obce /starosta obce, administratívna pracovníčka, hlavný kontrolór obce, 
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odmeny poslancom a skladníkovi CO/ za mesiac december 2019. Všetky záväzky voči jednotlivým 

zamestnancom boli riadne vyplatené v mesiaci január 2020.  

 

3. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia /336/ - účet 336 k 31.12.2019 

vykazuje zostatok v celkovej výške 1 759,63 €, ide o odvody do poistných fondov z miezd 

zamestnancov obce za mesiac 12/2019. Ide o odvody poisťovniam /VŠZP, Dôvera, Sociálna 

poisťovňa a poisťovňa UNION/, ktoré boli v mesiaci január 2020 riadne uhradené.   

 

4. Ostatné priame dane /342/ - v celkovej výške 476,62 €, ide o preddavkovú daň z príjmov zo 

závislej činnosti zamestnancov obce Lipovník zo mzdy za mesiac 12/2019. Preddavková daň 

v mesiaci január 2020 bola riadne vyrovnaná.  

 

5. Ostatné krátkodobé rezervy /323/ - obec Lipovník k 31.12.2019 vytvorila rezervu vo výške 

500,00 € na overenie účtovnej závierky – služby audítora za rok 2019. Táto rezerva bude riadne 

rozpustená v roku 2020 po uskutočnení auditu účtovnej závierky.  

 

6. Sociálny fond /472/ - vo výške 1 629,01 €, ide o prostriedky sociálneho fondu ktoré obec vytvára 

z HM zamestnancov. Finančné prostriedky môže obec použiť na regeneráciu pracovných síl, môže 

poskytnúť zamestnancom príspevok na stravovanie. Tieto prostriedky budú zúčtované 

v kalendárnom roku 2020 alebo v nasledujúcich rokoch.  

 

Stav úverov k 31.12.2019 – obec Lipovník k 31.12.2019 nemá poskytnutý žiadny dlhodobý úver 

a nemá ani uzatvorenú žiadnu zmluvu o poskytnutí úveru.  

 

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.  
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9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 77 992,31 95 399,89 

50 – Spotrebované nákupy 11 919,01 13 664,70 

51 – Služby 9 764,59 12 811,96 

52 – Osobné náklady 45 535,61 56 939,36 

53 – Dane a  poplatky 171,18 196,08 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

512,48 499,44 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

7 584,72 8 553,55 

56 – Finančné náklady 1 325,20 1 417,88 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

1179,52 1 316,42 

59 – Dane z príjmov 0,08 0,08 

Výnosy 97 752,41 103 803,27 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 385,50 451,00 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 

služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

86 079,02 91 249,91 

64 – Ostatné výnosy 8 510,61 7 747,91 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

500,00 400,00 

66 – Finančné výnosy 18,13 11,80 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

2 259,15 3 942,65 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+ 19 760,02 + 8 403,38 
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Celková výška nákladov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 95 399,89 €, čo predstavuje 

nárast nákladov oproti roku 2018, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške  

77 992,31 €. Nárast nákladov bol spôsobený zvýšením spotrebovaných nákupov, služieb 

a osobných nákladov. 

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  

- mzdové náklady vo výške  41 825,63 € 

- sociálne náklady vo výške 15 113,73  € 

- služby za zabezpečenie samosprávnych funkcií obce vo výške 12 811,96 €   

- odpisy vo výške 8 053,55 € 

- tvorba rezerv na vykonanie auditu účtovnej závierky vo výške 500,00 € 

- náklady na transfery RO/PO vo výške    0,00 € (účet 584) 

- náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo VS (účet 585) vo výške 1 266,42 €  

- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 50,00 € (účet 586) 

- náklady z odvodu príjmov RO vo výške  0,00 € (účet 588, 589) 

 

 

Celková výška výnosov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 103 803,27 €, čo predstavuje 

nárast výnosov oproti roku 2018, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 97 752,41  

€. Nárast výnosov bol spôsobený najmä nárastom daňových príjmov samospráv z dane z príjmov 

poukázaný územnej samospráve. 

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

- podielové dane vo výške  73 925,40 € 

- daň z nehnuteľnosti vo výške 11 587,77 € 

- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 4 705,00 € 

- poplatok za rozvoj vo výške  0,00 € 

- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 2 675,65 € (účet 693) 

- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 1 267,00 € (účet    

-  694) 

- výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške 0,00 € (účet 691) 

- výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa vo výške 0,0 € (účet 692) 

 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch 

účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 ( okrem účtov 591 – splatná 

daň z príjmov a 595 – dodatočne platená daň z príjmov ).  

 

Trieda 6. Výnosy          103 803,27 €  

Trieda 5. Náklady           95 399,89 € 

Výsledok hospodárenia pred zdanením            8 403,38 € 

591 Splatná daň z príjmov         0,00 € 

Účtovný výsledok hospodárenia (po zdanení)                      8 403,38 € 

Celkový výsledok hospodárenia obce Lipovník za rok 2019 je vo výške :  8 403,38 € 

 

Nakoľko obec v roku 2019 mala vyššie výnosy ako náklady  vznikol kladný výsledok hospodárenia.  

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2018 – zisk, bol v roku 2019 zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, nasledovne : 

 

usporiadanie kladného  výsledku hospodárenia : 431/428  
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10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery   

 

Obec Lipovník v roku 2019 prijala nasledovné bežné transfery :  

 

 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom a boli riadne zúčtované 

v termínoch a za podmienok určených poskytovateľmi.  

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2019 poskytla dotáciu v súlade so VZN obce o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel. – ZRPŠ Bojná – výlet najlepších žiakov vo výške 50,00 €, - 

úhrada časti nákladov - BT bol zúčtovaný v súlade s VZN. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

 

Obec Lipovník v roku 2019 celkovo zvýšila svoj majetok o 15 828,57 €.  V roku 2019 obec 

dokončila a zaradila do majetku univerzálny prístrešok a spevnenú plochu „Matulka“, zrealizovala 

investičnú akciu stavebná úprava okolia DS – 2. časť vo výške 2 161,31 €, nákup zimnej frézy na 

zimnú údržbu MK – 1990,00 €, investičná akcia Rekonštrukcia a modernizácia MŠ 112 investícia 

vo výške 7 201,65 € - stavba nebola ešte ukončená, predpoklad ukončenia je v roku 2020. 

P. č. Poskytovateľ Účel Suma € 

1. Okresný úrad TO  PVŠS – skladník CO 107,60 

2. Ministerstvo vnútra SR  PVŠS – REGOB 105,60 

3. Ministerstvo vnútra SR 

Okresný úrad TO 

Register adries    18,00 

4. Okresný úrad Nitra  

Odbor starostlivosť o ŽP 

PVŠS – ŽP 29,91 

5. Ministerstvo dopravy, výstavby 

a RR SR  

PVŠS – stavebný úsek  355,20+62,72 

417,92 

6. Ministerstvo dopravy, 

výstavby a RR SR  

PVŠS – CD a PK 13,82 

7. Ministerstvo vnútra SR 

Okresný úrad Topoľčany  

Finančné prostriedky  

Voľby do EP 

Voľby prezidenta SR 

1. kolo 

2. kolo  

275,00 

295,62 

 

490,62 

623,52   1 684,76 

8. Ministerstvo financií SR BA  KT – IPO – Rekonštrukcia 

a modernizácia MŠ 112  
7 000,00  

 SPOLU  9 035,76 
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Z hľadiska budúcich cieľov obec Lipovník bude aj naďalej prostredníctvom svojich orgánov plniť 

hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy tak, ako je 

stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obec. Obec Lipovník aj v budúcom období sa bude snažiť hlavne o to aby zvýšila kvalitu života 

svojich občanov a ďalej má v záujme naďalej sa starať a jej trvalo udržateľný rozvoj.  

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Obec zaznamenala udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia – rozšírenie 

COVID - 19, s predpokladaným negatívnym dosahom na zdravotný stav obyvateľstva  a verejné 

financie v roku 2020 a ďalšie obdobia. 

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

 

Rozšírenie pandémie COVID- 19 predstavuje významné riziká a neistoty, ktorými by bola účtovná 

jednotka vystavená v ďalších obdobiach.  

 

Vypracoval:   Dušan Turčan – starosta obce                                         

Schválil: Dušan Turčan – starosta obce  

 

V Lipovníku, dňa: 15. apríla 2020 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


