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Dôvodová správa: V zmysle zákona 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 a uznesenia číslo 

14/2020/V zo dňa 05.05.2020, ktorým MsZ schválilo ročnú účtovnú závierku, záverečný účet 

a výročnú správu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií je mesto 

povinné overiť individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 audítorom. 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 26.11.2020 po prerokovaní 

Správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Šamorín 

A/ Berie na vedomie 

Predloženú správu audítora bez výhrad 

 

https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-o-statutarnom-audite-a-o-zmene-a-doplneni-zakona-c-4312002-z-z-o-uctovnictve-v-zneni-neskorsich-predpisov-1363.html
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Audítor ln .  Milan Varchola slavská 586

1

040 16  Košice

v zozname audítorov od  evid. č.  698

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDĺTORA

o oveľení individuálnej účtovnej závieľky za rok 2019

mesta

ŠAMORĺN

V Šamorie, dňa 22.9.2020



spRÁVADHzáTĽSLÉHOAĽDÍTORA

pre štatutámy orgán a mesffizisqífeľstvo Mesta Šamorín

1.   Správa z auditu účtovnej závierb

Názor

Uskutočnil som audit účtomej závierky Mesta Šamorín (d'alej  „mesto"), ktorá obsahuje súvahu k 31.
decembru 2019,  výkaz ziskov a strát za rok končiaci  sa kuvedenému  dátmu,  apozmámky,  ktoré
obsahujúsúhmvýznamnýchúčtovnýchzásadaúčtouýchmetód.

Ľoeg;:gíhooázko#,.pdr:lcoež::Íuúžtoo|Tázúysi|eeräpjoe:1#su;eoärá::žýz:::kmžoonbč:gciTamkč::u:äig:i:
dátumupodl'azákonač.431/2002Z.z.oúčtovníctvevzneníneskoršíchpredpisov(ďalejlen„zákono
účtovníctve").

`rzffiond  podi'a medzinárodných  audítorských  štandardov  antemational  Standards  on

áuud#:Ťag,z:saá)d.itMú?Í:áoeípzoáv;grní;s.ťop:dá:sg:c§t=ätäds:íovnj:á:ys:;e#dťao:::#ovzeoípzože.gaosč:
423/2015 o štatutámom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 2není
neskoi.ších predpisov (d'alej  len „zákon o štatutámom audite") týkajúcich sa etiky, vrátme Etického
kódexu audĺtora, relevmtných pre môj  audit účtovnej  závierky a splnil  som aj  ostamé požiadavky
týchto  ustanovení  týkajúcich  sa  etíky.  Som presvedčený,  že  au.dítorské  dôkazy,  ktoré  som získal,
poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

š3Í:3:äg:Í::#:::=:g;:::z::g::=::i;;±#:omejzávierkyt*,abyposkybvtiapravdivý
a vemý obraz podl'a zákona o účtovníctve a za tie intemé kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej  závierky, ktorá neobsahuje významné nesprámosti,  či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.
Pri zostavovaní účtomej  závierky je štatutámy orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta
Šamorínnepretržitepokračovaťvosvojejčimosti,zaopísanieskutočnosti'týkajúcichsanepretržitého
pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v
čimosti v účtovníctve.

Štatutámy orgán je ďalej  zodpovedný za dodržiavanie povimostí podl'a Zákona č.  583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samoprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „zákon o rozpočtovýchpravidlách`).

#3=äg:±äs==:í=ž:ÍÉg===uístErie,číúčtouázávíerkakoce[okneobsáuje
významné nesprávnosti,  či už v dôsledlai pod`-odii älebo  chyby,  a vydať  správu audl'tora,  vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie Tjiml[ého sfflpňa, ale nie je zárukou toho, Že audit vykonaný
podl'amedzinárodnýchaudítorskýchštandaH±orTižSodhalĺvýznamnénesprávnosti,aktakéexistujú.
NesprávnostimôžuvzniknúťvdôsledkHpodTDdnalébochybyazavýznamnésapovažujúvtedy,ak
by  sa  dalo  odôvodnene  očakávaf-, že jedntÉíh`o alébo vsúhme  by  mohli  ovplyvniť  ekonomické
rozhodnutiapoužívatel'ov,uskutočnenénzizá[hdeÉÉmťffiovnejzávierky.



Súčasťou auditu je aj  overenie dodržiavania povimostí   Mesta Šamorín podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi
toto overenie vykonať.

1

V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných audítorských štandardov, riočas celého auditu
uplatňujem odbomý úsudok a zachovávam  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

•    Identifikujem a posudzujem rizíká významnej nesprámosti účtomej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagijúce na tieto riziká
a zi'skavain audítorské dôkazy; ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj
názor.Rizikoneodhaleniavýznamnejnesprávnostivdôsledkupodvodujevyššieakototoriziko
v dôsledku   chyby,   pretože   podvod   môže   zahŕňať   tajnú   dohodu,   fflšovanie,   úmyselné
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie intemej kontroly.

•    Oboznamujem sa s intemými kontrolami rel§vantnými pre audit, aby som mohol navrhnúť

äFeďágä::ťp:tsemmpyychvi3fffte;|zfie:g§ci:žŤostí' ale nie za účelom vyjadrenia názom na
•    Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných

odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutámym orgánom.
•    Robĺm záver o tom, či štatutámy orgán vhodne v účtovníctve používa predpoldad nepretržitého

polffačovania v činnosti a na základe zi'skaných audl'torských dôkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti  s udalosťami  alebo  okohosťami,  ktoré by mohli  významne
spochybniť   schopnosť  Mesta  Šamorín  nepretržite  pokračovať  v čimosti.   Ak  dospejem
k záveru, Že význarmá neistota existuje, som povimý upozomiť v mojej  správe audĺtora na
súvisiace infomiácie uvedené v účtouej závierke alebo, ak sú tieto infomácie nedostatočné,
modifikovaťmôjnázor.Mojezáveryvychádzajúzaudítorskýchdôkazovzĺskanýchdodátumu
vydania mojej správy audítora.

•    Hodnoth celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane infomácií v nej
uvedených,   ako  aj   to,  či  účtovná  závierka  zachytáva  uskutočnené  transakcie  a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vemému zobrazeniu.

11.  Správy k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnycli predpisov

11.1 Správa k inf iormáciám, ktoré sa uyádzajá vo ýročnej sprá,ye

Štatutámy  orgán  je  zodpovedný  za  riifomácie  uvedené  vo  výročnej   správe,  zostavenej  podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na
iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s infomáciami
uvedenými  vo  výročnej  správe  a posúdenie,  či  tieto  informácie  nie  sú vo  významnom  nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získal počas auditu účtovnej
závierky,alebosainakzdajúbyťvýznamne,nespráviie.

Posúdilsom,čivýročnásprávamestaŠamorínobsahujeinfomácie,ktorýchuvedenievyžadujezákon
o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:



-infomácie uvedené vo výročnej  správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,

-výročná správa obsahuje infomácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej , ktoré  som získal počas
auditu účtovnej závierky, som povinný uviesť, či som zistil významné nesprávnosti vo výročnej správe,
ktorú som obdržal pred dátumom vydania tejto správy audítora.  V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by som mal uviesť.

11.2   Správa   zoverenia   dodňzjayania   povinnostĺ      mesta   Šamorín   pod['a   požíadaviek   zákona
o rozpočtových pravidlách

F|:Í#tesoRV;rreeniazedŔärúžl:a=i::rpá::iť:::ínľ:::'Žopr:|žci:dparveideáiszo#:šotartou;g#t2evyí:s%ašv:i:i::ľä
konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Dátum správy:   22.9.2020
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Myslavská 586/261
Košice


