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Správa o preverení 

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Zlaté '.\'loravce 

t .,J·trnčrii!i sme prevereme prill1ženej súvah) účtovnej j~dnotky Mesbká nemocnica prof. 

\1:. Dr. Rlldolfa Korca"' Dr~k k 3112.201~. súvisiaceho \'ýkazu ziskov a strát za rok ktor) sa 

k u'. l'Ôenónu dátumu s.l<ončiL Za účtovné v\: kaz.\ je zodpovedné \ .:dentť spoločnosti. '\ašou 

• 1dpnvednosťo11 .! c na základe výsledkov pre\ erenia vydať správu l) tychto účtovných 

',·kaz111..h. 

Prl"VťrerHe sme uskutočnili v súlade s Medzinárodný-rní audítorsk~·rni štandardmi 

ipliko,ateľnými na zákazky na preverenie. Podľa t)·chto štandardm máme previerku 

1·•:iplánovaľ a vykonať tak. aby sme získali uistenie stredného stupňa. že finančni.: výkaz; 

n·:nhsahuju 'ýznamné nespravnosti Preverenie sa obmedzuje najmä na získavaníe informácií 

,,j pr:m:n. niku\ spoločnosti a na anal;1ické postupy aplikuvr.1n~ na finančné údaje. a preto 

t'('"kytuje menšie uisteme ako audiL Predmetom preverovama holi a1 vybrané \ZOrky 

. :(! uvn\·ch dokladov /dodávatd'skť faktúr.;. odberatel\k.é faktúry. interné doklady. 

r<ikladni(~n..': dok\adv. \·ýpisv z bankovych účtov 1 • externá bank(ná konfirmácia. Audit srne 
;1,·\) konali. a preto nevyj<:u.irujeme názor audítora. Preverenie účtovn)ch v~·kazo\ Mestskej 

!Jt.'.mocnice prof '.\1UDr. Rudolfa Korca, DrSc. sme uskutočnili \ SÚ\ islosti s auditom 

~'"'nsolido\anej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správ;. ktorú zostavuie Mesto 

/late \lora\ce. 

l 'r; pn.:verO\ aní účtovn~·ch „ ýkazov sme zistili významné skutočnosti: 

Podľa prezentovaných údajov účtovníctva Mestskej nemocnice prof. \11 U Dr Rudolfa 

Korca. DrSC. Zlaté 1v1oravce bankový účet č. 2q2l8716~l!1100 vedenom v Tatra 

banke. a.s V') kazujc k 31.12.2012 konečný zostatok 197.607.- Et.R. Konfirmácia od 

Tatra banky. a.<: preukazuje, že stav peňažn)·ch protricdko\' na bankovom učte č. 

_2((2187165lť1100 k3Ll2.2012 je 52,68 EUR Rm:díei medzi skutočn)·m stavom 

pťňažn~d1 prostnt:dkov na predmetnom bankovom účte a :-tavom prezentovaným 

" učwvrnct\e pr~dstavuje k 31.12.2012 schodok peňažn)·ch prostríedk<'\ " sume 
i 97 . .554 . .., EL 1R. 
Mt:stská n..:mocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSC. liate rAoravce nepreukázala 

uskutučncr;íe uhchodn:\·ch transakcií (nedoložila obchodné zmluvy, ohjednávky. 

doJacic 1 · :7rt:bera•„1.e protokoly, dod,hatd\.ké faktúry·' \ súvislosti s konečným 

/Ostatkorn . '' l 39 ·· Tovar na ceste" ,. ;;ume 57.490,- CUR a nepreukázala fyzické 

dodaniť · :~r·.>' z:o.Li.;.~ obstaraného majetku. Záväzky súvisiace s ohstaraný1n majetkom 

boli z;,,• ~;t: Jr:.' 1nestskej nemocnice dodávateľom uhradené. 
1 "v1estska nernncnica prof MUDr. Rudolfä. K.orca. DrSC. Zlate \loravn: r~C\)svetlila 

preúčtovanie zostatku „účtu 261 - Peniaze na ceste'' vo výšk;: "7. 790.- !·J R na ťarchu 



• 

nákladov na základe príkazu riaditeľ8'. č. l :( 113 zo dna 23. 1.2013 a nedoložila účtovné 

doklady preukazujúce uskut0,.x, < .. ,; <;icicb ohchodn)ch transakcií zaúčtovaných 

v priebehu účtovného ohdoi'1ia !'ia „učiť !n l P~nia;rť na ceste" 

"a 1ákiade nášho preverenia. pretože vplyv t.álcžitostí uvedených v predchádzajúcom odseku 

''·' úNovné v~·kazy JC pn'.važujúc;, pripoiené účtovné v)kazy neposkytujú pravdiv) 

j •.• ~1F~ktívm pohľad\· súlade so zákonom o účtovníctve„ 
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