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Vec : Návrh opatrení v zmysle audítorskej správy 

V zmysle prijatých Uznesení z 24. zasadnutia MsZ konaného dňa 20.6.2013 k plneniu rozpočtu 

príspevkových organizácií bolo uložené štatutárom organizácií predkladáme návrh opatrení v zmysle 

správy audítora. 

Stanovisko audítora : 

„Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Technické služby, mestský podnik Zlaté Moravce 

k 31. decembru 2012 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so 

zákonom o účtovníctve." 

Zdôraznenie skutočnosti : 

„ Bez vplyvu na náš názor upozon1ujeme na skutočnosť, že Spoločnosť dosiahla stratu vo výške -

194 345 E za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2012 a k tomuto dátumu prevyšujú záväzky celkový 

majetok o 29 783 E. Tieto skutočnosti naznačujú existenciu neistoty, ktorá môže vyvolať pochybnosť 

o schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti." 

Návrh opatrení v zmysle audítorskej správy 

V správe o audite audítori zdôrazňujú skutočnosť, že Technické služby mesta boli 

k 31.12.2012 v strate ako v Hlavnej tak aj v Podnikateľskej činnosti. Rozpočet Technických 

služieb na rok 2013 bol zostavovaný ako vyrovnaný a plán nákladov a výnosov Technických 

služieb na rok 2013 bol zostavovaný rovnako vyrovnaný. V roku 2013 Technické služby 

mesta prijali opatrenia aby sa na konci roka nezopakovala situácia z roku 2012 a aby 

neskončili v strate. K 30.6.2013 Technické služby mesta Zlaté Moravce vykazujú zisk. A to 

v Hlavnej činnosti + 107 049 € a v Podnikateľskej činnosti + 123 944 €. 
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