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AUDIT CONSUl:r CD, spolocnost's rucenfmobmedzenýmsosídlomvoVranovenadTopl'ou.Duklianskych
hrdinov 2473 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.
Oddiel: Sro, Vložka Nslo: 11263/P

Licencia SKAU císlo 187. oprávnujúca na výkon cinnosti audítora

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán obce Nižný Krucov

a obecné zastupitelstvo obce Nižný Krucov

Správa z auditu úctovnej závierky

Názor

Uskutocnili sme audit úctovnej závierky úctovnej jednotky obec NIŽNÝ KRUCOV, ktorá obsahuje
súvahu k 31.12.2016, výkaz ziskov a strát za rok konciaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných úctovných zásad a úctovných metód.
Podla nášho názoru, priložená úctovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz financnej
situácie obce Nižný Krucov 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok konciaci
k uvedenému dátumu podla zákona c. 431/2002 Z.z. o úctovníctve v znení neskorších predpisov.

Základ pre názor
Audit sme vykonali podla medzinárodných audítorských štandardov /International Standards on
Auditing, ISAI. Naša zodpovednost podla týcho štandardov je uvedená v odseku Zodpovednost
audítora za audit úctovnej závierky. Od obce sme nezávislí podla ustanovení zákona c. 423/2015
o štatutárnom audite a zmene a doplnení zákona c. 431/2002 Z.z. o úctovníctve v znení neskorších
predpisov týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítqra, relevantných pre náš audit úctovnej
závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky.
Sme presvedcení, že audítorske dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatocný a vhodný základ pre
naš názor.

Zodpoved_nosl' ~tEtutárn~ho~rgán.u za úctovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto úctovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podla zákona o úctovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre
zostavenie úctovnej závierky, ktorá neobsahuje významne nesprávnosti, ci už v dôsledku podvodu
alebo chyby.Pri zostavovaní úctovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie
a schopnosti úctovnej jednotky nepretržite pokracovat vo svojej cinnosti, za opísanie skutocnosti
týkajúcich sa nepretržitého pokracovania v cinnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretržitého pokracovania v cinnosti v úctovníctve.Štatutárny orgán je dalej zodpovedný za
dodržiavanie povinnosti podla Zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpoctových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene o doplnení niektorých zákonov v platnom znení /dalej len "zákon
o rozpoctových pravidlách"/.

Zodpov~dnost al.l.9ítora ~~ audit úctovnei~ávierky
Našou zodpovednostou je získat primerané uistenie, ci úctovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, ci už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydat správu audítora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupií.a,ale nie je zárukou toho, že audit je vykonaný
podla medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti môžu vzniknút v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy,ak by
sa dalo odôvodnene ocakávat, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvnit ekonomické
rozhodnutia používatelov, uskutocnené na základe tejto úctovnej závierky.
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SÚcastou auditu je aj overenie dodržiavania povinnosti
zákona o rozpoctových pravidlách a v rozsahu, v ktorom
audítorovi toto overenie vykonat.

obce Nižný Krucov podla požiadaviek
zákon o rozpoctových pravidlách ukladá

V rámci auditu uskutocneného podla medzinárodných audítorskych štandardov, pocas celého auditu
uplatnujeme odborný Úsudoka zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti úctovnej jednotky, ci už
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutocnujeme audítorske postupy reagujúce
na tieto riziká a získavame audítorske dôkazy, ktoré sú dostatcné a vhodné na poskytnutie
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je
vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahrnat tajnú dohodu,
falšovane, úmyselne vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly
obQznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnút
audítorske postupy vhodné za daných okolností, ale nie za úcelom vyjadrenia názoru na
efektívnost kontrol obce

hodnotíme vhodnost použitých úctovných zásad a Úctovnýchmetód a primeranost Úctovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutocnené štatutárnym orgánom
robíme záver o tom, ci štatutárny orgán vhodne v Úctovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokracovania v cinnosti a na základe získaných audítorskych dôkazov záver
o tom, ci existuje významná neistota v súvislosti s udalostami alebo okolnostami, ktoré by
mohli významne spochybnit schopnost obce nepretržite pokracovat v cinnosti. Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozornit v našej správe audítora na
sÚvisiace informácie uvedené v úctovnej závierke alebo, ak sÚtieto informácie nedostatocné,
modifikovat náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora.
hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah ú~tovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to ci úctovná závierka zachytáva uskutocnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu

Správa k dalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

S práYé! K in.fo.Qlláciam~_J<to-lé~~..!!vád~ill ú vo výrocnej sprá'y~

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výrocnej správe, zostavenej podla
požiadaviek zákona o úctovníctve. Náš vyššie uvedený názor na úctovnú závierku sa nevztahuje na
iné informácie vo výrocnej správe.

V sÚvislosti s auditom Úctovnej závierky je našou zodpovednostou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výrocnej správe a posúdenie, ci tieto informácie nie sú vo významnou nesúlade
s auditovanou Úctovnouzávierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali pocas auditu úctovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byt významne nesprávne.

Posúdili sme, ci výrocná správa obce Nižný Krucov obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje
zákon o Úctovníctve.

Na základe práce vykonaných pocas auditu úctovnej závierky, podl'a nášho názoru:
informácie uvedené vo výrocnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s úctovnou
závierkou za daný rok,
výrocná správa obsahuje informácie podla zákona o úctovníctve.



-3 -

Okrem toho, na základe naších poznatkov o úctovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali pocas
auditu úctovnej závierky, sme povinní uviest, ci sme zistili významné nesprávnosti vo výrocnej
správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú
zistenia, ktoré by sme chceli uviest.

Správa z overenia dodržiavania povinnosti obce Nižný Krucov podla požiadaviek
zákona o rozpoctových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinnosti podl'a požiadaviek zákona o rozpoctových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že obec Nižný
Krucov konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpoctových pravidlách okrem následovného:

06ec áo 31.12.2015 nemafa rozpocet 06ce na rozpoctový ro{2016 scfivá!ený orgánom 06ce. Oá01.01.2016

06ec :N"lŽný1(rucov fiospoáárifa v súfaáe s § 11 záRgna C. 583/2004 Z.z. o rozpoctovýcfi praviáúícfi

územnej samosprávy v rozpoctovom provizóriu. Cerpanie výáav{ov pocas rozpoctovéfio provizória 60w

vo výšk.! 63 465,19 P.V~ . CDnLl24.6.2016, uznesením C. 27/2016 60{ scfivá!ený rozpocet 06ce :Nižný

1(rucov na ro{ 2016, klory 60{ v rozpore s § ll, oás. 2 záRgna C. 583/2004 z.z. o rozpoctovýcfi

pra'viáúicli. (j?,pzpocto'vévýáa'CJIryvo výšk.! 63465,19 P.V1( us{utocnené pocas rozpoctovélio provizória,

stanovené záRgnom vo výšk.! 1/12 cef{ovýcfi výáav{ov scfivá!enélio rozpoctu 06ce preácfiáázajúcelio

rozpoctovélio roRg, ta{ nemoliEi 6yt po sclivá!ení rozpoctu zuctO'vané s rozpoctom 06ce. 0/ sclivá!enom

rozpocte 06ce ne60Eivyl&zané výáavRy us{utocnené 'Vsúfaáe so záRgnom o rozpoctovýcfi praviáúicfi pocas

rozpoctovélio provizória v pOÚJžk.!0111 631001 41 1( - Cestovné tuzemsRj náliraáy a v pOÚJžk.!0111
637005 411( - Špeciá{ne s{už6y - právne s{už6y. :Na záRjpáe rozpoctovéfio opatrenia 1/2016 zo ánLl

30.01.201760Ei vyRgnané zmeny rozpoctu v uveáenýcli powžRgcli a vyRgzané v rozpocte po zmenáeli vo

výRgze fJ'in 1-12 {31.12.2016 .1/ýáavRy us{utocnené pocas rozpoctovéfio provizória nemaEi 6ytvyRgzané

'v rozpocte po zmenáeli

Vo Vranove nad Toplou, 27. november 2017
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Zodpovedný audítor: Ing. Drahomíra Maskalová
Licencia SKAU C. 489
09435 Sol 447, okres Vranov nad Toplou


