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Uznesenie č. /2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
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Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a k Výročnej správe 
Mesta Zlaté Moravce  za rok 2012 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
1. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce  

za rok 2012 

2. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou 
závierkou Mesta Zlaté Moravce  za rok 2012 

b e r i e    n a   v e d o m i e 
1. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce  

za rok 2012 

2. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou 
závierkou Mesta Zlaté Moravce  za rok 2012 

 
 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 12.12.2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Dôvodová správa 

 

Konsolidovanú účtovnú závierku mesta zostavuje mesto za seba a za ním zriadené 
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie na základe ich individuálnych účtovných 
závierok podľa § 22a zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Konsolidovanú účtovnú závierku a jej súlad s konsolidovanou výročnou správou mesta musí 
overiť audítor do 1 roka od skončenia účtovného obdobia. 

Mesto ako účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku má 
povinnosť zostaviť konsolidovanú výročnú správu. Ak má účtovná jednotka povinnosť 
zostaviť aj individuálnu výročnú správu, môže údaje z individuálnej výročnej správy uviesť v 
konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nezostavovať ako samostatný 
dokument. 

V súlade s § 22a ods. 6 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov bola Konsolidovaná výročná správa Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 predložená 
na rokovanie 17. zasadnutia MZ konanom dňa 20.06.2013. Schválená bola uznesením č. 
576/2013. 

 
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke (ďalej len KÚZ) 

a konsolidovanej výročnej správe (ďalej len KVS) nebola predložená spolu s Konsolidovanou 
výročnou správou z dôvodu, že k uvedenému dátumu nebol ukončený audit v príspevkovej 
organizácii MsN. Dňa 20.08.2013 vydal auditor správu ku KÚZ a KVS s odmietnutím 
stanoviska s tým, že po overení účtovnej závierky MsN audítorom vydajú stanovisko. Na 
základe dodatku k zmluve o vykonaní auditu uzatvoreného medzi Mestom Zlaté Moravce a 
audítorskou spoločnosťou LEX AUDIT, spol. s r.o. bola vykonaná previerka účtovnej 
závierky v MsN, o čom bola predložená správa z previerky zo dňa 08.11.2013. Súčasne bol 
vykonaný audit účtovnej závierky v MsN audítorskou spoločnosťou GemerAudit, spol. s r.o., 
o čom bola predložená správa nezávislého audítora zo dňa 12.11.2013. Na základe zistení z 
previerky a auditu v MsN bola vydaná Správa nezávislého audítora ku KÚZ a KVS za rok 
2012 so záporným stanoviskom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


