
Dodatok správy audítora o overení súladu 
výročnej správy s účtovnou závierkou 

v zmysle § 23 odsek 5) zákona č. 540/2007 Z.z. 

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Zlaté Moravce.: 

Overili sme konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Zlaté Moravce (ďalej len „Skupina") k 31. decembru 
2012, ku ktorej srne dňa l 1. novembra 2013 vydali správu audítora v nasledujúcom znení: 

/7,úklad pre zúporné stanovisko 

.\'účasťou konsolidovaného celku za ktmý lvfesto Zlaté Moravce zostavuje konsolidovanú zíčtovnzí 
zál'ierku ľ<!rejnej .<iprávy je Mestská nemocnica pre!/ MUDr. Rudo!fa Korca. Dr,)'c„ so sídlom: 
fkmolúkorn ../. 9 5 3 O l Zlaté ľvforavce, IČO: 17 336015, ktorej individuálna účtovná závierka za 
rok končiaci 31. decembra 2012 nebola overená nezávislým audítorom. Z uvedeného dôrndu 
a11díi0r konsolidovaného celku uskutočnil preverenie účtovných výkazov Mestskej nemocnice prof.' 
JfU})r Rudo/já Korca, Dr5ľc. za rok končiaci 31. decembra 2012, v zmysle Medzinárodného 
famdardu pre zákazky na preverenie (ISA 2400). Pri preverovaní účtovných iýkazov sme zistili 
vý::namné skutoc:nosti: 

!. Podľa prezentovaných údajov účtovníctva Mestskej nemocnice prof MUDr. Rudo/ťa Korrn. 
/JrSC 7/até Moravce bankový účet č. 292U\71651/JJOO vedenom v Tatra banke. a.s. 
i:ykazuje k 31.12.2012 konečný zostatok 197.607,- EUR. Konfirmácia od Tatra banky, o.s. 
pre ukazuje, že stav pcňažn_vch prolriedkov na bankovom účte č. 29 218716511 1100 
k 31.12. 2012 je> 52. 68 EUR. Rozdiel medzi skutočn_ým stavom peňažných prostriedkov na 
predmetnom hankovnm účte a stavom prezentovaným v účtovníctve predstavuje 
k 3112.2012 schodok peňažných prostriedkov v rnme 197.55../,32 EUR. 

7 Mestská 11emocnirn prof.' MUDr. Rudoljá Korca. DrSC Zlaté Moravce nepreukázala 
uskutočnenie obchodných lrnnsakcií (nedoložila ohchodné zmluvy, objednávky, dodacie 
listy, preberacie protokoly, dodávatel'.s·ké faktúry) v súvislosti s konečným zostatkom „ účtu 
139 - Tovar na ceste" v sume 57.490.- EUR a nepreukázala fýzické dodanie - prevzatie 
oh.\taram;ho majetku. Záväzky súvisiace s ohstaraným majetkom holi zo strany mestskej 
nemocnice dodávateľom uhradené. 

3. A1estská nemocnica prof. MUDr. Rudol:fá Korca, DrSC Zlaté Moravce nevysvetlila 
preúčtovanie zostatku „účtu 261 - Peniaze na ceste" vo výške 57.790,- EUR na ťarchu 
11ákladov na základe príkazu riaditeľa č. 112013 zo dňa 23.1.2013 a nedoložila účtovné 
doklw(v preukazujúce uskutočnenie súvisiacich obchodných transakcií zaúčtovan)xh 

v priehehu účtovného obdobia na „ účte 261 -- Peniaze na cesie" 

/v'a -~úklade vplyvu skutočností uvedených v predchádzajúcom odseku na účtovné i:vkazy Mestskej 
nemocnice prof.' A1UDr. Rudolfa Korca, DrSc„ Zlaté Moravce sme do,speli k názoru. že účtovné 
V)~kazy /\Jestskej nemocnice prof MUDr. Rudol/á Korca. DrSc., Zlaté Moravce nevyjadrujú vo 
i\frfkJ~ch významných súvislostiach pravdivý a objektívny pohľad v súlade w ::úkonom 
o účtovníctve. 

äíporn(' stanovisko 

Podľa ná.fho názoru, :.: dôvodov uvedených v odseku Základ pre záporné stanovisko. konsolidowmá 
zíaovnú závierku účtovnej jednotky venť/l't'j sprúiy. ktorú za konsolidovaný celok :::ostavila 
mur 1.'rsktí spoločnosť ,\fesft> Zlaté Aforuvce. t>evyjadruje verne vo v.frtkých významných súvislostiach 
tin1: 1áuí 'ituáciu u l'_ľ.,/edok hosr1ortáre11iu kunsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31. 
dl\ťcmhr:l 2012. v súlade so -::ákonom o účtovníctve č. 431 /2002 Z z. v platnom znení. 
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Iné skutočnosti - vydanie novej audítorskej správy 

Upozorňujeme na skutočnost'. že sme dňa 20. auguta 2013 vydali správu nezávislého audítora. 
\'ktorej sme ne\'yjadrili názor ku konsolidn· i'./101 nej závierke Mesta Zlaté Moravce zostavenej 
za rok. ktor;~· sa skončil 31. decembra 2012 z dôvodu obmedzenej možnosti získania dostatočnj·ch 
a rhodn.ých audítorsk;~ch dôkazov. ktoré Dy nu'n pwkytli základ pre audítorské stanovisko. Vvdaním 
tejto .\prái~r pornžujeme predchádzajúcu správu nezávislého audítora s dátumom vrdania 20. 
augusta 2013 ::a právne irelevantnú. 

Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtoynou závierkou. Za správnosť zostavenia 
výTočnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Mesta. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o 
súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. 

Cherenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, 
aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo 
výročnej správe. ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke. sú vo všetkých významných 
súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili 
s informáciami m edenýrni v účtovnej závierke k 31. decembru 2012. Iné údaje a informácie. ako účtovné 
informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané 
overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora. 

Pod ľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých vý niamný ch 
súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Mesta Zlaté Moravce k 3 1. decembru 2012. 

Upozorňujeme na skutočnosť. že sme dňa 20. auguta 2013 vydali „Dodatok sprá\ y audítora o 
overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou", v ktorom sme nevyjadrili názor na súlad 
v)'ročncj správy s konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta Zlaté Moravce zostavenej za rok. 
ktorý sa skončil 31. decemhra 2012 z dôvodu obmedzenej možnosti získania dostatočných 

a vhodných audítorských dôkazov, ktoré by nám poskytli základ pre audítorské stanovisko. 
Vydaním tohto „Dodatku správy audítora" považujeme predchádzajúci „Dodatok správy audítora o 
overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou" s dátumom vydania 20. augusta 2013 za 
právne irelevantný. 

V Nitre, 1 ! .novembra 2013 

LEX-AUDIT, spol. s r. o. 
Damborského 3, 949O1 Nitra 
Licencia SKAU č. 259 
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Íl /,; I / _;L& kť1.-,.__ 
v'· '"í?lv . 
Ing. Milan Chovan 
Zodpovedný audítor 
Licencia SKAU č. 897 
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