
 

 

 

Z pera starostu obce Lipovník                                                                                                  

 

 

 

 

 

Vážení občania,  

dovoľte, aby som Vám predstavil výsledky nášho hospodárenia  

v obci za roky 2015 - 2018. 
 

Ing. Robert Anna - starosta obce 

 

 

 

 

Objednávateľ: Ing. Robert Anna, Lipovník 262, 049 42 Lipovník  

Zhotoviteľ: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO:00397610 



Ekonomická oblasť 

 
Tabuľka 1  - Stav finančných prostriedkov ku dňu 1.1.2015 

Pokladňa : 1 608, 31€ 

Bežný účet: 5 557, 50€ 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY SPOLU 7 165, 81€ 

 

Začiatkom roku 2015 sme s touto sumou nastúpili na ďalšie volebné obdobie. Keďže sme 
malá obec a naše prostriedky sú obmedzené, jediná cesta ako pritiahnúť investície je 
neustále podávať rôzne projekty a žiadosti o granty. Vynaložili sme nemalé úsilie, vďaka 
čomu sa nám podarilo získať nasledovné finančné prostriedky.  

 
Tabuľka 2 – Získané finančné prostiedky za roky 2015 - 2018  

ROK NÁZOV PROJEKTU SUMA 

2015 
 

Gastronomický festival  IV. Ročník 
Monografia obce  - kniha 

1 000 € 
3 000 € 

2016 Gastronomický festival  V.ročník 
Tvorivé dielne III. 
Rekonštrukcia budovy obecného úradu 
Modernizácia verejného osvetlenia 

500 € 
500 € 

200 000 € 
65 219, 19 € 

2017 Gastronomický festival  VI. Ročník 
Tvorivé dielne IV. 

500 € 
700 € 

2018 Maďarský divadelný večer  
Tvorivé dielne V. 
Rekonštrukcia budovy MŠ 
Obnova zariadenia kultúrneho domu 
Detské ihrisko 

800 € 
800 € 

145 000 € 
10 500 € 

8 500 € 

 SPOLU  437 019, 19 € 

 

Veľmi nás teší, že máme v obci organizácie, ktoré prispievajú k spoločenskému životu a 
reprezentujú obec na rôznych udalostiach. Neustále sa snažíme vytvárať im vhodné 
podmienky, či už zveľaďovaním ich priestorov alebo finančnou podporou. Podrobný rozpis 
dotácií si môžete prehliadnúť v tabuľke nižšie.  

 

Tabuľka 3 – Poskytnuté dotácie obecným organizáciám ku dňu 20.10.2018 

NÁZOV ORGANIZÁCIE 2015 2016 2017 2018* 

Csemadok 500, 00 € 1 000, 00 € 1 700, 00 € 500, 00 € 

FK Mladosť Lipovník - 1 211, 00 € 1 700, 00 € 1 981, 86 € 

Jednota dôchodcov 400, 00 € 338, 66 € 500, 00 € 489, 79 € 

Margaréta, ZŽ 300, 52 € 82, 21 € 100, 00 € 104, 52 € 

PZ Bukovec 100, 00 € 78, 42 € 100, 00 € - 

Zelené dedičstvo n.o. - - - 100, 00 € 

SPOLU ZA ROK 1 300, 52 € 2 710, 29 € 4 100, 00 € 3 176, 17 € 

 

 



Kultúrna oblasť 
Kultúrne vyžitie našich občanov považujeme za jednu z najdôležitejších oblastí nášho 
spoločenského života.  V predchádzajúcom volebnom období sme založili trádície, na ktoré 
sme sa snažili nadviazať aj v týchto rokoch. Našou hlavnou snahou je spestriť obyvateľom 
vynimočné sviatky, ako aj bežné dni a umožniť im zabudnúť na starosti každodenného 
života aspoň pár dní v roku.  

NOVOROČNÉ STRETNUTIE  
Nový rok začíname  1. januára tradične 
stretnutím občanov v centre obce. Tento 
milý zvyk, ktorý už organizovali naši 
predkovia  každý rok spestríme ukážkou 
ohňostrojov. V januárový chladný večer 
každému dobre padne horúci novoročný 
punč alebo čaj. Pre našich najmenších 
podávame osvedčenú horúcu čokoládu. 

 
Obrázok č. 1  

 

NOVOROČNÝ VÝSTUP NA CHATU 
HUBERTUS 

8. 1. 2011 sa nám podarilo zorganizovať  1. 
Novoročný výstup k poľovníckej chate 
HUBERTUS. Od  tohto dátumu sa stala aj 
táto akcia pravidelná. Každoročne sa na 
nej zúčastňuje 100 až 150 osôb a v roku 
2018 oslavovala už 8. výročie. 

 
Obrázok č. 2 

 

 

MÁJOVÝ TÁBORÁK 

V jarnom období sa každy teší na Májový 
táborak. Posledné roky nám s 
organizovaním pomáhajú futbalisti,  ktorý 
sa s radosťou pustili do tejto činnosti. 
Májový táborák s ich pomocou je vždy 
zárukou dobrej zábavy do skorého rána 
v sprievode živej kapely.  

 
Obrázok č. 3 

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ  
Každý rok venujeme jeden deň len našim 
deťom. Snažíme sa pre našich najmenších 
vymyslieť vždy iný program, aby mali 
nezabudnuteľný zážitok na ktorý budú 
ešte dlho spomínať, veď predsa nie je nič 
krajšie pre rodičov ako vidieť ich malé 
očičká žiariť.  

   
Obrázok č. 4 

 

 

 



STRETNUTIE VETERÁNOV 

V roku 2018 sa nám podarilo pritiahnúť do 
našej obce milovníkov veteránov. Pri 
pohľade na tie krásne autá a motorky si 
mnohí naši občania s láskou zaspomínali 
na časi minulé, keď podobné stroje 
vlastnili aj oni. 

  
    Obrázok č.5. 

KAPUSTOVÝ FESTIVAL 

Vrcholom leta býva už tradičný 
gastronomický festival, zakaždým sa 
snažíme pripraviť zaujímavý kultúrny 
program. Každoročne obyvateľov 
pohostíme rôznymi dobrotami, ktoré pre 
nich pripravujú členovia jednotlivých 
občianskych združení obce. Festival 
organizujeme vo dvore Domu ľudových 
tradicií a  vo večerných hodinách  
pokračujeme  zábavou až do rána.  

 
Obrázok č. 6 

                                                                 
                                                             Obrázok č. 7 

 
Obrázok č. 8 

 
Obrázok č. 9 

 
STRETNUTIE S NAŠIMI SENIORMI 
V rámci mesiaca úcty k starším 
pripravujeme príjemné posedenie pre 
naších seniorov. Naši rodičia a starí rodičia  
si zaslúžia  túto pozornosť  a  poďakovanie 
za ich dlhoročnú prácu. 

 
Obrázok č. 10 
 
 
 

Všetky tieto akcie sa stali v našej obci 
tradíciou a organizujeme ich 
každoročne. V týchto pekných zvykoch 
by sme chceli pokračovať, pretože pre 
utužovanie vzťahov nie je nič lepšie, ako 
stretávanie  sa na obecných akciách 
spojených s príjemným posedením 
a zábavou.  
 

 



Aktivity, ktoré sa nám počas rokov 2015-2018 podarilo zrealizovať:  
 
Obr. č. 11 - OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU 

 
 

Obr. 12 - CHODNÍK K OBECNÉMU ÚRADU 

 

 
Obr. 13 - OSADENIE INFORMAČNÝCH 
TABÚĽ  

 

 
Obr. 14 - MOST CEZ POTOK PRI DOME 
SMÚTKU

 

Obr. 15 - OBNOVA DOMU SMÚTKU – 
PRESTREŠENIE,  SCHODY, FASÁDA  

 
 

Obr. 16 - REALIZÁCIA NOVÉHO 
OPLOTENIA ZA KULTÚRNYM DOMOM  

 

 

Obr. 17 - OPRAVA OPLOTENIA 
A STRECHY NA FUTBALOVOM IHRISKU    

 
 
Obr. 18 - ÚPRAVA OKOLIA STUDNE PRI 
OÚ 

 



Obr. 19 - OPRAVA A ASFALTOVANIE 
CESTY V OBCI 

 
 
Obr. 20 – REKONŠTRUKCIA SÁLY 
KULTÚRNEHO DOMU

 
 
Obr. 21 - OSADENIE NOVÝCH ZÁBRADLÍ 
V OBCI 

 
 
Obr. 22 - ASFALTOVANIE PRÍJAZDOVEJ 
CESTY KU KOSTOLU A REALIZÁCIA 
TRVALKOVÉHO ZÁHONU 

 

Obr. 23 – OBNOVA PRESTREŠENIA NAD 
VCHODOM DO CINTORÍNA 

 
 
Obr. 24 - VYTVORENIE NOVÝCH 
PRIESTOROV PRE MIESTNU 
ORGANIZÁCIU CSEMADOK 

 
 
Obr. 25 - KOSENIE VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV A FARSKEJ ZÁHRADY 

 
 
Obr. 26 - KÚPA POZEMKU 
A PREDPRÍPRAVA NA MULTIFUNKČNÉ 
IHRISKO  

 



Obr. 27 - VÝMENA OSVETLENIA ZA LED 
SVIETIDLÁ A OSADENIE DRŽIAKOV PRE 
VIANOČNÉ OSVETLENIE V OBCI 

 
 
Obr. 28 - PRETVORENIE SKLADU DREVA 
V MŠ NA GARÁŽ PRE ULOŽENIE 
PROTIPOVOĎŇOVÉHO VOZÍKA 

 
 

Obr. 29 - REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV  
KUCHYNE OÚ 

  
 
Obr. 30 - OBNOVA ZASADACEJ 
MIESTNOSTI 

 
 

Obr. 31 - DENNÝ STACIONÁR 

 
 
Obr. 32 - VYČISTENIE KORYTA POTOKA 
DEMÁRKA 

 
 
Obr. 33 – OSADENIE VODNEJ NÁDRŽE NA 
CINTORÍNE 

 
 
Obr. 34 - REKONŠTRUKCIA BUDOVY 
MATERSKEJ ŠKOLY 

 



Na rok 2019 máme rozpracovaný projekt „Voľnočasový areál“ v záhrade materskej  školy. 
Momentálne je v štádiu schvaľovacieho procesu a robíme všetko preto, aby sme aj tento 
projekt dotiahli do úspešného konca.  

V spolupráci so spoločnosťou Air-Optic s.r.o., ktorá v súčasnosti realizuje pripojenie 
domácností na vysokorýchlostný optický internet, pracujeme na rekonštrukcií obecného 
rozhlasu a vytvorení kamerového systému. 

 

Podľa môjho názoru sa nám podarilo zrealizovať mnoho projektov, ktoré prispeli 
k zveľaďovaniu našej obce a touto cestou sa chcem poďakovať všetkým poslancom 
obecného zastupiteľstva, všetkým pracovníkom obecného úradu, pracovníkom aktivačných 
prác a všetkým obyvateľom obce, ktorý sa aktívne zapojili do verejných prác.   

 

V nasledujúcom volebnom období sa taktiež budeme uchádzať o Vašu dôveru. Dovoľte mi 
aby som Vám predstavil naše hlavné ciele:  

• V prvom rade je to dokončenie už spomínaného projektu „Voľnočasový areál“ 
v záhrade materskej škôlky, 

• realizácia multifunkčného ihriska pre mládež, 

• obnova autobusových zastávok, na ktoré už máme pripravené projekty, 

• rekonštrukcia oporného múru pred budovou obecného úradu, 

• postupné asfaltovanie  ciest v obci,  

• pokračovanie postupnej obnovy budovy obecného úradu a to rekonštrukciou  
sociálnych zariadení, 

• dokončenie začatého procesu sceľovania pozemkov,  pomocou ktorého budeme 
vedieť vytvoriť stavebné pozemky, hlavne pre mladých obyvateľov obce, 

• pokračovanie obnovy areálu futbalového ihriska. 

• vybudovanie nového chodníka v obci, na ktorý už máme schválených 15 000 € 

 

Verím, že na základe našich doterajších výsledkov Vás budeme mocť zastupovať aj naďalej.   

     

 

S úctivým pozdravom 

 

     Ing. Robert Anna - starosta obce 

 

 

 

 

 



Költségvetés 

TÁBLÁZAT 1 :  Az község pénzügyi állása  2015. január 1-hez a következő volt : 
Pénztár : 1 608, 31€ 

Folyószámla: 5 557, 50€ 

ÖSSZESEN A PÉNZÜGYI ÁLLÁS 7 165, 81€ 

TÁBLÁZAT 2: A fent említett összeggel kezdtük meg négyéves tevékeysegünket. Mivel 
közsegünk kis létszámú, így egyetlen út a plusz pénhez hozzájutni, ha különböző 
pályázatokat adunk be. A sikeres pályázatok a felvázolt táblázat bizonyít: 

 ÉV A  PÁLYAZAT  MEGNEVEZÉSE ÖSSZEG 

2015 
 

A IV. gastronómiai fesztivál  
A falunkról kiadott könyv 

1 000 € 
3 000 € 

2016 AZ V. gastronómiai fesztivál 
Kézműves tábor     
A községi hivatal és kultúrház felújítása és energiatakarékossá 
tétele 
A közvilágítás korszerűsítése 

500 € 
500 € 

200 000 € 
 

65 219, 19 € 
2017 A VI. gasztronómiai fesztivál 

Kézműves tábor 
500 € 
700 € 

2018 Magyar nyelvű színházi előadás 
Kézműves tábor 
Az óvoda felújítása 
A kultúrterem teljes felújítása és berendezésének kicserélése 
Játszótér   

800 € 
800 € 

145 000 € 
10 500 € 

8 500 € 

 ÖSSZESEN  437 019, 19 € 

TÁBLÁZAT  3:  Közsegünkbe valamennyi szervezet működik. Melyek kellően képviselik és 
hozzájárulnak falunk fejlesztéséért. Az említett szervezetek pénzügyi juttatása a 2015 és 
2018-as években. Kimutatás  2018.október 20-hoz.  

A SZERVEZETEK NEVE 2015 2016 2017 2018* 

Csemadok 500, 00 € 1 000, 00 € 1 700, 00 € 500, 00 € 

Futballklub "MLADOSŤ Hárskút"  - 1 211, 00 € 1 700, 00 € 1 981, 86 € 

Nyudgíjas szervezet 400, 00 € 338, 66 € 500, 00 € 489, 79 € 

Margaréta 300, 52 € 82, 21 € 100, 00 € 104, 52 € 

Vadásztársulat Bukovec 100, 00 € 78, 42 € 100, 00 € - 

Zöldövezet-Zelené dedičstvo - - - 100, 00 € 

ÖSSZESEN -ÉVENKÉNT 1 300, 52 € 2 710, 29 € 4 100, 00 € 3 176, 17 € 

 

A 2019-es  évre előkészületi folyamatban van a „SZABADIDŐKÖZPONT“ kialakítása az óvoda 
kertjében, illetve a  pályázat már a minisztériumban található jóváhagyáson.  
Pillanatnyilag folyik az internetes hállózat megerősítése, a maximális gyorsaság eléréséért. 
 
A kultúra nyomában 
 

• KÉP  1: Az új év köszöntése 
Immár hagyománnyá vált 
községünkben, az új év köszöntése 
a Tájháznál. A lakosok együtt ünneplik 
az év első napját, melyet tűzijátékkal 

teszünk színesebbé. Ėn, mint 
polgármester és a képviselő testület 
többi tagja megszervezett munkával 
járulnak hozzá. A felnőttek részére újévi 
puncs, a gyerekek számára pedig tea és 
forró csoki áll rendelkezésre. 
 



• KÉP 2: Az új év első sétája a Hubertus 
házhoz 
2011. január 8-án volt az első sétánk 
a természetbe, ahol gyönyörködhetünk 
a szép téli tájba és a minket körülvevö 
dombokba, hegyekben. Ez a séta az 
elmúlt 4 évben sem maradt el, sőt évről 
évre sikeresebb és egyre jobban vonza 
a környező falvak lakosait is. A 
résztvevők száma 100 és 150 fő között 
mozog. 
 

• KÉP 3: Tábortűz 
További nagy hagyományunk a májusi 
tábortűz, amit minden éven 
megszervezünk az ifjusággal. 
A rendezvényt élő zenével tesszük 
színesebbé. 
 

• KÉP 4: Nemzetközi gyermeknap 
Ezt a gyönyörű ünnepet a gyerekek 
számára évről évre igyekszünk 
vonzobbá tenni, valamint kölönböző 
helyszínen megszervezni, ahol  . 
finomságokkal és kedves kis 
programmal megvalósítani. Nincs 
nagyobb öröm a szülők, nagyszülők 
számára,  mint látni a gyerekek csillogó 
szemét. 
 

• KÉP 5: Veterán autók találkozója 
2018-as évben sikerült Hárskúton 
megszervezni a  VETERÁN kocsik  

találkozóját. Felidézhettük a régi idők 
hangulatát és visszaemlékezhettünk 
sok szép és kedves pillanatra a múltból. 
 

• KÉP 6,7,8,9: Káposztafesztivál 
Településünk nagyon fontos és 
kihagyhatatlan kultúrális eseménye 
a káposztafesztivál. A sikeres napot a 
tájházunk területén tartjuk, ahol 
mindent megtalálunk ami szem 
szájnak ingere. Ebbe a sikeres 
rendezvénybe belekapcsolódnak a 
településünkön  belül működő 
szervezetek is. Évről évre több 
látogatója van a fesztiválnak, melyet 
a jó szórakozás pecsétel meg. A talp 
alattvalót reggelig élő zenével 
biztosítjuk be. A fesztiválnak nagyon jó 
visszhangja van, amire joggal vagyunk 
büszkék. 

• KÉP 10: Az idősek napja 
Október az idősek hónapja, ezáltal 
nyugdíjas napot szervezünk. Mellyel 
hálánkat fejezzük ki Hárskút község 
nyugdíjas lakosainak. Kultúr 
programmal és csekély ajándékkal 
kedveskedünk a vendégeknek.  

 

 

 

A fent említett rendezvények minden évben megvannak szervezve községünkbe. Ennek 
nyomában szeretnénk  folytatni a munkánkat. Nincs hálásabb feladat mint egymást 
tisztelni, találkozni a közös rendezvényeken, mélyiteni a barátságokat a szép szomszédi 
viszonyokat és új kapcsolatokat kötni.  

  
Beruházások és falufejlesztés 
 A 2014-2018- as években megtörtént beruhásások és falufejlesztés 
 

• KÉP 11 - A községi hivatal és a kultúrház 
felújítása 

• KÉP 12 - Összekötő járda és lepcső a községi 
hivatalhoz 

• KÉP 13 - Tájékoztató táblák elhelyezése 
• KÉP 14 - A híd felújítása és szélesítése a 

halottas háznál 
• KÉP 15 - A hallottas ház bejáratához vezető 

lépcsők befedése 
• KÉP 16 – A kultúrház bekerítése  
• KÉP 17 - A futballpálya kerítésének 

felújítása és az öltözők tetőjének javítása 
• KÉP 18 - Az önkormányzat melleti kút körüli 

terepmunka 

• KÉP 19 - Az út javítása és aszfaltozása 
• KÉP 20 - A kultúrterem teljes felújítása és új 

berendezése 
• KÉP 21 - Új lépcsőkorlátok elhelyezése 
• KÉP 22 - A templom melleti aszfaltozás és 

virágágyasok elhelyezése 
• KÉP 23 - A temető főkapujának befedése 
• KÉP 24 - A Csemadok alapszervezetének 

kialakított új helység 
• KÉP 25 - Rendszeres kaszálás a falu 

területén és az egyház kertjében 
• KÉP 26 - Területvétel és előkészületek a 

multifunkcionális pálya kialakítására 



• KÉP 27 - A közkivilágitás kicserélése LED 
takarékos lámpára és  karácsonyi 
kivilágitásra felhelyezett új díszek 

• KÉP 28 - Az óvoda területén lévő fatartó 
átalakítása 

• KÉP 29 – A kultúrházi konyha teljes 
átalakítása 

• KÉP 30 A tanácstermek felújítása 
• KÉP 31 – Nappali nyugdíjas központ 
• KÉP 32 - A Demárka-rész kitisztítása 
• KÉP 33 -  Víztartáj elhelyezése a temető 

területén 
• KÉP 34 – Óvoda felújítása 

  
 

 

Köszönetnyilvánítás 
 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden képviselőnek a segítséget az elmúlt 
vállasztási időszakban. Továbbá minden közmunkásnak, valamennyi szervezetnek és 
minden lakosnak aki segítségével hozzájárult a falu fejlesztéséhez. 
   
 A következő választási ciklusban újra pályázunk az Önök bizalmáért. Szeretném bemutatni 
terveimet, melyeket szeretnék megvalósítani:  

• a most folyamatban lévő "Szabadidőközpont" pályázat befejezése, melyet az óvoda 
kertjében valósítunk meg,  

• multifunkcionális sportpálya kialakítása az ifjúság számára, 

• a buszmegállók felújítása, amire már most tervrajzzal készültünk fel, 

• a községi hivatal előtti támfal felújitása, 

• az útburkolat kicserélése a község területén, 

• a kultúrház területén lévő szociális helységek felújitása, 

• a közterületen lévő területek jogi elintézése, ezzel házhelyeket alakítanánk ki fiatal 
családok számára,  

• folytatni a futballpálya újítását. 

• Új járda építése a faluba, melyre 15 000 €  van jóvá hagyva 

 Bízom benne, hogy az eddig elért céljaim bizonyítottak, ezáltal tovább is képviselhetem   
Önöket.  

        Tisztelettel     

                  

 

Anna Robert mérnök-polgármester 

 


