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NÁVRH NA UZNESENIE: 
 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie    Správu nezávislého audítora za audit finančných 
výkazov konsolidovanej účtovnej závierky  za hospodárky rok 2015 

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA: 
 V zmysle ustanovenia §22a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008 č. 
MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie 
vo verejnej správa a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej 
účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov. 

Vnútorný predpis pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky obce definuje základné 
pojmy  konsolidácie, z ktorého v súlade so zákonom č. 431/2002  o účtovníctve v zn.np. 
vyplýva, že materská účtovná jednotka verejnej správy  je obec, ak má v zriaďovateľskej 
pôsobnosti rozpočtovú organizáciu, príspevkové alebo dcérske účtovné jednotky. Obec Zemné 
je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, Základnej školy 
v Zemnom vyučovacím jazykom slovenským a Základnej školy A. Jedlika v Zemnom, 
vyučovacím jazykom maďarským. 

Cieľom konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej len KÚZ)  je poskytnúť informácie 
o konsolidovanom  celku ako o jednej fiktívnej ekonomickej   jednotke,  ako keby účtovné 
jednotky do nej zahrňované boli jednou ekonomickou jednotkou napriek tomu, že v skutočnosti 
sú samostatnými právnickými osobami. Použitie zásad fiktívnej ekonomickej jednotky sa 
prejaví pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky s vylúčením  vynechaním 
eliminovaním, zrušením v zmysle zákona predpísaných vzájomných zostatkov a transakcií 
medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku. 

Konsolidovaná účtovná závierka  bola spracovaná podľa harmonogramu práce po ukončení 
účtovného obdobia, zverejnená 15. 06. 2016, prispôsobené účtovných výkazov na základe 
dodatočne uvedeného do prevádzky  IS  DEUS prevodového mostíka vydaného MF SR,  
z výstupu programového IS Vema a dodávateľskou firmou Andra n.o. Galanta, ktorá bola ako  
opätovný externý spracovateľ  KÚZ  ( v roku 2014 )  

V roku 2016 sa konal  audit konsolidovanej účtovnej  závierky Obce Zemné za rok 2015, ktorá 
obsahovala súvahu zostavenú k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za minulý rok 
a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a metód. Audit bol 
zrealizovaný nezávislým audítorom, ktorého zodpovednosťou bolo vyjadriť stanovisko k danej 
účtovnej závierke na základe auditu, v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi.  

Podľa stanoviska nezávislého audítora účtovná závierka predložená finančným referátom OU 
Zemné poskytuje  pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Obce Zemné  k 
31. 12. 2015 a výsledku jej hospodárenia za minulý rok  2015 v súlade so zákonom 
o účtovníctve.  

Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke bola cez informačný systém MF SR RisSam 
odoslaná a zverejnená v RUZ, t.j.    v registri závierok dňa 28. 11. 2016. Predkladanie údajov 
prostredníctvom systému  RISSAM.výkazy je v súlade s metodickým usmernením č. 
MF/008110/2015-315 pre predkladanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015. 


