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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019. 

 
 
 
 
 

Dôvodová správa 

Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 23.6.2020 bol 
predložený Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019. K záverečnému účtu 
pripojila svoje vyjadrenie aj miestna kontrolórka, no z časových dôvodov (posun termínov 
v dôsledku korona krízy) nestihol do termínu zasadnutia miestneho zastupiteľstva vypracovať svoje 
stanovisko nezávislý audítor, spoločnosť Partner audit, s.r.o.. 
 
Nakoľko správa nezávislého audítora k hospodáreniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 
2019 a k posúdeniu, či účtovníctvo mestskej časti poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie mestskej časti, je určená štatutárnemu orgánu (starostovi) a miestnemu zastupiteľstvu, 
predkladáme ju na zasadnutie MZ. 
 
 
 
Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 7.9.2020: 
 
Ekonomická komisia odporúča Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť 
stanovisko pre miestne zastupiteľstvo - zobrať na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej 
závierke mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019. 
 
Hlasovanie Počet 

prítomných: 
Hlasovali za 
návrh: 

Hlasovali proti 
návrhu: 

Zdržali sa: 

 7 7 0 0 

 
 

Uznesenie MR  č. 66/2020 
zo dňa 8.9.2020 

 
Miestna rada 

odporúča 
 
zobrať na vedomie  
 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 6          za : 6          proti : 0        zdržali sa :  0      nehlasovali:  0 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupitel'stvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili smě audit účtovnej závierky Mestskej častí Bratislava - Dúbravka (ďalej aj „Městské]
časti"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému
datumu a poznámky, ktoré obsahujú súhm významných účtovných zásad a účtovných metod.
Podl'a nášho názoru, přiložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a věrný obraz fínančnej situácie
Mestskej častí Bratislava-Dúbravka k 31. deceinbru2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci /
sa k uvedenému datumu podl'a zákona S. 431/2002 Z. z. o úctovníctve v znění neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o účtovníctve").

Základ pře názor

Audit smě vykonali podl'a medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Nasa zodpovědnost' podl'a týchto štandardovje uvedená v odseku Zodpovednosť auditora
za audit účtovnej závierky. Od Mestskej časti smě nezávislí podl'a ustanovení zákona č. 423/2015
o štatutámom audite a o změně a doplnění zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znění neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o štatutámom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kodexu auditora,
relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili smě aj ostatné požiadavky týchto ustanovení
týkajúcich sa etiky. Smě presvedčen,í, že auditorské dókazy, ktoré smě získali, poskytujú dostatočný a
vhodný základ pre náš názor.

Zodpovědnost' štatutámeho orgánu za uctovnu_závierku
Štatutámy orgán je zodpovědný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a věrný obraz podl'a zákona o účtovníctve a za tie interne kontroly, ktoré považuje za potřebné na
zostavenie úetovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo
chyby.

Při zastavovaní ůětovnej závierky je štatutámy orgán zodpovědný za zhodnotenie schopnosti Mestskej
časti nepřetržité pokračovať vo svojej ciiinosti, za opísanie skutocností týkajúeich sa nepřetržitého
pokračovaRÍa v činnosti, akje to potřebné a za použitie předpokladu nepřetržitého pokračovania v činnosti
v ůčtovQÍetve.

Statutámy orgán je ďalej zodpovědný za dodržiavaaie povinností podra Zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územně] samosprávy a o změně a doplnění niektorých zákoaov v plátnem znění
(ďalej len „zákon o rozpočtoyých pravidlách").

Registracia' Obchodný register Okrasného sudu Bratislava I +42'! 907 753 186
addiel; Sro, vtozka Ď. 6'1 116/B +431 905 787 877

iČO: 36348807, ÍČ DPH; SK3021973063 +421 917 343 703
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Zodpovednosť auditora za audit účtovnej zayierky
Našou zodpovednosťouje získat primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby a vydat správu auditora, vrátane názoru. Primerané
uistenieje uistenie vysokého stupňa, ale nieje zárukou toho, že audit vykonaný podl'a medzinárodných
auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti móžu
vzniknut' v dósledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odóvodnene
očakávať, že jednotlivá alebo v súhme by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia pouzivatel'ov,
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mestskej časti podl'a požiadaviek zákona
o rozpočtowch pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukládá auditorovi toto
overenie vykonat.
V rámci auditu uskutečněného podl'a medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu '
uplatňujeme odborný úsudok a zachováváme profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

o

»

•

Identifikujeme a posudzujeme rizika vyznamnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dósledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto rizika
a získáváme auditorské dókazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pře náš
názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dósledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dósledku chyby, pretože podvod móže zahřňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie,
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie intemej kontroly.
Oboznamujeme sa s intemými kontrolami relevantnými pře audit, aby smě mohli navrhnut'
auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelem vyjadrenia názoru na
efektivnost' interných kontrol Mestskej časti.
Hodnotíme vhodnost' použitých úctovných zásad a účtovných metod a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutečněné štatutámym orgánom.
Robíme závěr o tom, či štatutámy orgán vhodné v účtovníctve používá předpoklad nepřetržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dókazov závěr o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významné
spochybniť schopnosť Mestskej časti nepřetržité pokračovat' v činnosti. Ak dospějeme k závěru,
že významná neistota existuje, smě povinní upozomiť v nasej správě auditora na súvisiace
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifíkovať
náš názor. Naše závěry vychádzajú z auditorských dókazov získaných do datumu yydania nasej
správy auditora.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, strukturu a obsah účtovnej závierky vrátane infonnácií v něj
uvedených,ako aj to,či účtovná závierka zachytává uskutečněné transakcie a události spósoboin,
ktorý vedie k ich věrnému zobrazeniu.

Registrácia: Obchodný register Okresného sudu Bratisteua I +421 907 753 188
oddiel: Sro. vložka c. BIIIB/B +42-1 905 787 877

ÍĎO: 36348807.1C DPH: SK202-Í973063 +421 917 343 703
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Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo vyročnej správě
Štatutámy orgán je zodpovědný za informácie uvedené vo výročnej správě, zostavenej podl'a požiadaviek
zákona o účtovnícfrve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné infonnácie vo
výročnej správě.

V súvislosti s auditem účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s infonnáciami
uvedenými vo výročnej správě a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré smě získali počas auditu úctovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významné nesprávné.

Výročnú správu smě ku dnu vydania správy auditora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.
Keď získáme výročnú správu, zvážíme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých
uvedenie vyžaduje zákon o účtovnícfrve a na základe práč vykonaných počas auditu účtovnej závierky,
vyjádříme názor, či:

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

- yýročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve.
Okrem toho uvedieme, či smě zistili významné nesprávnosti vo výročnej správě na základe našich
poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v něj, ktoré smě získali pocas auditu účtovnej závierky.
Správa z overenia dodriiavania povinností Mestskej častí Bratislava - Dúbravka podl'a požiadaviek
zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podl'a požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pře územnú samosprávu v znění neskorších predpisov konstatujeme, že Městská část'
Bratislava - Dúbravka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Bratislava 26. juna 2020
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