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NÁVRH NA UZNESENIE: 

  

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie a) Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 

a k výročnej správe Obce Zemné za hospodársky rok 2021 

 

b) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej 

závierke a k výročnej správe Obce Zemné za hospodársky rok 2021 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

 

Povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky miest a obcí ustanovuje § 9 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. („Obec vedie účtovníctvo 

podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj 

ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.“) 

Štatutárny audit je zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov definovaný ako 

overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky 

a overovanie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy. 

Údaje ekonomického, resp. finančného charakteru predstavuje najmä účtovná závierka, ktorá 

je prílohou k výročnej správe, a komentár k vybraným účtovným údajom v textovej časti 

výročnej správy. 

Za nefinančné informácie možno považovať opis činnosti organizácie, jej pôsobnosť v rámci 

verejnej správy alebo v danom regióne, o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej 

jednotky, o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, 

o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená a podobne. 

Povinnosť vypracovať výročnú správu sa týka len niektorých subjektov verejnej správy. 

Podmienkou je, že daná účtovná jednotka musí mať účtovnú závierku overenú 

audítorom podľa § 19 alebo podľa § 22a zákona o účtovníctve. Z uvedeného vyplýva, že 

výročnú správu k individuálnej účtovnej závierke zostavuje: 

 obec, 

 vyšší územný celok, štátny fond (podľa príslušného zákona), 

 nezisková organizácia, ostatný subjekt podľa príslušnej legislatívy, 
 

a výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavuje subjekt, ktorým je: 

 správca kapitoly, 

 obec, 

 vyšší územný celok. 

Výročnú správu k účtovnej závierke nezostavujú rozpočtové a príspevkové organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, vyšších územných celkov a ústrednej správy. Tie 

nemajú povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky. 

 

V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky za hospodársky rok 2021, 

konsolidujúcej účtovnej jednotke Obce Zemné za podmienok dané zákonom spracovala 

informácie v konsolidovanej výročnej správe podľa požiadaviek zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v z.n.p. bola spracovaná spoločná – konsolidovaná výročná správa. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898366&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898366&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4465505&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1020274&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2802278-2802312&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2802491&f=3


 

Podľa stanoviska nezávislého audítora konsolidovaná účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku 

a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k 31.12.2021.  

Ďalej bolo posúdené, že konsolidovaná výročná správa konsolidujúcej účtovnej jednotky, 

Obce Zemné obsahuje: 

 informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve 

 informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú 

v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok 


