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1. Základná charakteristika obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov.
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Geografická poloha obce : Obec Malá Čierna leží na severnom okraji Domanižskej kotliny. 
Obklopená je Strážovskými vrchmi a ich najmalebnejšou časťou -  Súľovskými vrchmi.

Susedné mestá a obce : Obce Veľká Čierna, Bodiná, Jaseňové a mesto Rajec
Celková rozloha obce : 462 ha
Nadmorská výška : 530 m

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 350 obyvateľov 

Národnostná štruktúra : slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolícka.

Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov narastá. Do obce sa noví občania prisťahujú vtedy 
keď nasledujú rodinných príslušníkov, alebo kúpia si obci nehnuteľnosť.

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : 5 %

1.4 Symboly obce

Erb obce :Od 4.8.2001 má naša obec nový erb, vlajku a pečať. Rozhodla o tom Heraldická 
komisia pri MV SR. Erb obce tvorí strieborný štít, v ktorom sú zo zelenej pažite vyrastajúce 
zeleno kališné tri červené ruže na zelených listnatých stonkách.

Vlajka obce : Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej, 
bielej, zelenej, bielej a je ukončená troma cípmi.

Pečať obce - Ker s troma ružami
Prvá pečať obce Malá Čierna nie je presne datovaná. V pečatnom znaku sú na troch zo zeme 
vyrastajúcich ratolestiach tri okrúhle kvietky. Druhá pečať sa používala ešte v roku 1870. V 
obraze má na pažiti ker s troma ružami. Terajšia pečať obce je okrúhla o obecným erbom a 
legendou: Obec Malá Čierna

Obec Malá Čierna, 01501 Rajec

1.5 Logo obce

1.6 História obce
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Prvá písomná zmienka je zo 6.3.1471, kde sa v darovacej listine uhorského kráľa Mateja 
Korvína pre Ladislava Podmanického spomína aj Malá Čierna /Kys Chama/. V ďalšej 
darovacej listine v roku 1474, v ktorej Matej Korvín daroval lietavské hradné panstvo Pavlovi z 
Kaniže, spomína sa opäť Malá Čierna.

Každá i tá najmenšia obec má svoju dominantu. U nás je to kaplnka. O jej stavbe sa 
rozhodlo na pokonávke medzi rímskokatolíckou svätou stolicou a Jánom Frátrikom, 
murárskym majstrom zo Žiliny dňa 5. septembra 1938. Vysvätená bola v máji 1942 vtedajším 
miestnym farárom, dekanom Alojzom Marsinom.

1.8 Významné osobnosti obce
Pavol Čerňanský a Roman Gažúr, rodáci -  kňazi, ktorí zasvätili svoj život službe Bohu 
a ľuďom.

1.9 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje iba obecná knižnica, kde majú mladí 

možnosť okrem výmeny kníh aj zahrať sa rôzne hry.
1.10 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
v obci je jedna predajňa potravín a jedno pohostinstvo.

Najvýznamnejší priemysel v obci :Pracujú tu súkromní podnikatelia, ktorí sa zaoberajú 
spracovaním dreva.

TOOS Smieško 
.Alnus Vrábel

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
celú ornú pôdu má od obyvateľov obce v prenájme fa Skalka -  Papšo, ktorý tu chová 
hovädzí dobytok a ovce.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 
bude orientovať na : poľnohospodárstvo, výchova a vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, 
zdravotníctvo..

1.11 Výchova a vzdelávanie v obci :
- naučiť deti kooperovať v skupine, v kolektíve, získať mravné návyky a spôsoby kultúrneho 
správania a osvojovať si základné pravidlá spolunažívania
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- prostredníctvom hry vzdelávať deti tak, aby získané vedomosti vedeli uplatňovať v praxi, 
pripravovať ich na celoživotné vzdelávanie a život v spoločnosti
- naučiť deti rešpektovať všeľudské hodnoty, utvárať v nich pozitívny vzťah a postoj k sebe 
samému, k ľuďom, k svetu a k prírode

1.12 Sociálne zabezpečenie :
Obec nemá zriadené žiadne sociálne zariadenie. Sú len poskytované niektoré služby sociálneho 
charakteru, najmä opatrovateľstvo a rozvoz stravy.

1.13 Zdravotníctvo v obci :
V našej obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie. Zdravotnú starostlivosť 
zabezpečuje Poliklinika v Rajci a Fakultná nemocnica v Žiline. Zabezpečuje tiež oblasť 
záchrannej zdravotnej služby.

1.14 Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: Jaroslav Koleda

Zástupca starostu obce : Ing. Milan Ďurek

Hlavný kontrolór obce: Ing. Zlatica Skakalová

Obecné zastupiteľstvo: 5 poslancov
-  Vladislav Suľa
-  Marcela Biela
-  Martin Sýkora
-  Ing.Milan Ďurek
-  Dávid Hundak

Obecný úrad: Malá Čierna č. 55

Účtovná jednotka nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Obec Malá Čierna nie je materskou účtovnou jednotkou pre inú účtovnú jednotku.

2. Rozpočet obce na rok 2018 a jeho plnenie

Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 
operácie.

Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený 
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2017 uznesením 
č.45/2017.

Bol zmenený starostom obce v nasledovnom rozsahu :
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Starosta obce Malá Čierna je oprávnený vykonávať zmeny rozpočtu v zmysle § 14, ods. 2, 
písm. b), c) a d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. 
v rozsahu 1 000,00 Eur za každú príjmovú a výdavkovú položku v rámci každého 
rozpočtového opatrenia.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

v eurách Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2018:

Rozpočet na 
rok 2018

Rozpočet po 
zmene 2018

Príjmy celkom 98 200 277 793
z toho :
Bežné príjmy 98 200 118 200
Kapitálové príjmy 146 645
Finančné príjmy 12 948
Výdavky celkom 98 200 277 793
z toho :
Bežné výdavky 92 200 115 035
Kapitálové výdavky 4 000 160 598
Finančné výdavky 2 000 2 160

2.1 Plnenie príjmov za rok 2018

2.1.1 Bežné príjmy obce

Príjmy celkom €
Schválený rozpočet 98 200,00
Rozpočet po zmenách 118 200,00
Skutočnosť k 31.12.2018 117 869,88
% plnenia k rozpočtu po zmenách 99,72

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hlavná
kategória,
Kategória

Text
Rozpočet po 

zmenách 2018 
v celých €

Skutočnosť
2018
v €

%

Príjmy celkom 118 200,00 117 869,88 99,72
100 Daňové príjmy 95 610,00 95 508,27 99,89
200 Nedaňové príjmy 4 409,00 4 216,72 95,63
310 Granty a transfery 18 181,00 18 144,89 99,80

2.1.2 Kapitálové príjmy obce

8



Príjmy celkom v €

Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách 146 645,00

Skutočnosť k 31.12.2018 146 644,80

% plnenia k rozpočtu po zmenách 100

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória Text
Rozpočet po 

zmenách 2018 
v celých €

Skutočnosť
2018
v €

%

Príjmy celkom
146 645,00 146 644,80

100

230 Kapitálové príjmy 0,00 0,00 100
320 Kapitálové granty a transfery 146 645,00 146 644,80 100

2.1.3 Príjmové finančné operácie obce

Príjmy celkom v €
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách 12 948,00
Skutočnosť k 31.12.2018 12 942,49

% plnenia k rozpočtu po zmenách 99,96

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná
kategória Text

Rozpočet po 
zmenách 2018

v €

Skutočnosť
2018
v €

%

Príjmy celkom
12 948,00 12 942,49 99,96

400 Príjmy z transakcií s FA a FP 6 678,00 6 677,12 99,98
500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV 6 270 6 265,37 99,93

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2018
2.2.1 Bežné výdavky obce

Výdavky celkom v €
Schválený rozpočet 92 200,00
Rozpočet po zmenách 115 035,00
Skutočnosť k 31.12.2018 111 200,09
% čerpania k rozpočtu po zmenách 96,66%
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Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce

Oddiel Kategória Text
Rozpočet po 

zmenách 
2018
v €

Skutočnosť
2018
v €

%

Bežné výdavky celkom 115 035,00 111 200,09 96,66

600 Výdavky za obec celkom 86 582,00 83 426,51 96,35
01 - obec 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 38 450,00 38 334,73 99,70

620 Poist. a príspevok do poisťovní 12 908,00 12 763,37 98,88
630 Tovary a služby 30 472,00 29 482,36 97,08
640 Bežné transfery 4 552,00 2 734,82 60,08
650 Splácanie úrokov a popi. z úverov 200,00 111,23 55,61

03-PO 600 Výdavky na PO celkom 5 216,00 5 052,06 96,85
630 Tovary a služby 5 216,00 5 052,06 96,85

04 - cesty 600 Výdavky na cesty 1 268,00 1 152,01 90,85
630 Tovary a služby 1 268,00 1 152,01 90,85

05 - odpad 600 Výdavky za odpad celkom 11 976,0 11 969,28 99,40
630 Tovary a služby 11 536,0 11 530,96 99,95
640 Bežné transfery 440,00 438,32 99,62

06-osvetlenie 600 Výdavky za osvetlenie celkom 771,00 771,00 99,91
630 Tovary a služby 771,00 771,00 100

06-Rozvoj
obcí

600 Výdavky za rozvoj obcí 0,00 0,00

630 Všeobecný materiál
08-kultúra 600 Výdavky za kultúru celkom 8 702,00 8 384,19 96,34

630 Tovary a služby 8 702,00 8 384,19 96,34
10 - soc. zab. 600 Výdavky za soc. zabez. celkom 520,00 445,04 85,58

630 Tovary a služby 120,00 103,28 86,08
640 Bežné transfery 400,00 341,76 85,44

2.2.2 Kapitálové výdavky obce

Výdavky celkom v €
Schválený rozpočet 4 000,00
Rozpočet po zmenách 160 598,00
Skutočnosť k 31.12.2018 157 865,11
% čerpania k rozpočtu po zmenách 98,30
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Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

Oddiel Kategória Text
Rozpočet po 

zmenách 
2018
v €

Skutočnosť
2018
v €

%

Kapitálové výdavky celkom 160 598,00 157 865,11 98,30
1 - obec 710 Obstarávanie kapitálových aktív 2,00 0,00 0,00
5- Odpad 710 Obstarávanie kapitálových aktív

122 796,00 122 784,00
99,99

8- Šport 710 Obstarávanie kapitálových aktív 150,00 150,00 100
4- Cesty 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6 267,00 6 265,37 99,97
3- Ochrana 
pred požiarni

710 Obstarávanie kapitálových aktív 31 383,00 28 665,74 91,34

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce

Výdavky celkom v €
Schválený rozpočet 2 000,00
Rozpočet po zmenách 2 160,00
Skutočnosť k 31.12.2018 2 155,28
% čerpania k rozpočtu po zmenách 99,78

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce

Oddiel Kategória Text
Rozpočet po 

zmenách 
2018
v €

Skutočnosť
2018
v €

%

Bežné výdavky celkom 2 160,00 2 155,28 99,82
800 Výdavky za obec celkom 2 160,00 2 155,28 9978

01 - obec 810 Úvery, pôžičky, NFV ....
820 Splácanie istín 2 160,00 2 155,28 99,78

2.3 Plán rozpočtu na roky 2019 -  2021

2.3.1 Príjmy celkom

Skutočnosť 
k 3 1 .12.2018

Plán na rok 
2019

Plán na rok 
2020

Plán na rok 2021

Príjmy celkom 277 457,17 106 700,00 108 000,00 108 000,00
z toho :
Bežné príjmy 117 869,88 106 700,00 108 000,00 108 000,00
Kapitálové príjmy 146 644,80
Finančné príjmy 12 942,49
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2.3.2 Výdavky celkom

Skutočnosť 
k 31.12.2018

Plán na rok 
2019

Plán na rok 
2020

Plán na rok 2021

Výdavky celkom 271 220,48 106 700,00 108 000,00 108 000,00
z toho :
Bežné výdavky 111 200,09 98 500,00 99 800,00 99 800,00
Kapitálové výdavky 157 865,11 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Finančné výdavky 2 155,28 2 200,00 2 200 2 200

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2018

Rozpočet po 
zmenách 2018

v €

Skutočnosť 
k 31.12.2018

v €
Prí jmy celkom 277 793,00 277 457,17
z toho :
Bežné príjmy 118 200,00 117 869,88
Kapitálové príjmy 146 645,00 146 644,80
Finančné príjmy 12 948,00 12 942,49
Výdavky celkom 277 793,00 271 220,48
z toho :
Bežné výdavky 115 035,00 111 200,09
Kapitálové výdavky 160 598,00 157 865,11
Finančné výdavky 2 160,00 2 155,28
Rozpočet obce 0 6 236,69

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 1 0  ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 
Z.z. za rok 2017 vo výške 6 236,69 €  bude použitý na tvorbu rezervného fondu.

4 . Bilancia aktív a pasív v €
4.1 A K T Í V A

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2017

Skutočnosť 
k31.12.2018

Predpoklad 
rok 2019

Predpoklad 
rok 2020

Majetok spolu 209 549,39 433 562,75 208 136,84 210 050,84
Neobežný majetok spolu 198 902,72 423 009,05 206 936,84 208 750,84
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 137 965,88 362 072,21 146 000,00 147 814,00
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Dlhodobý finančný majetok 60 936,84 60 936,84 60 936,84 60 936,84
Obežný majetok spolu 10 307,36 9 933,92 800,00 1 000,00
z toho :
Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 0,00 30,08 50,00 50,00

Finančné účty 10 307,36 9 903,84 750,00 950,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 339,31 619,78 400,00 300,00

4.2 P A S Í V A

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2017

Skutočnosť 
k31.12.2018

Predpoklad 
rok 2019

Predpoklad 
rok 2020

Vlastné imanie a záväzky spolu 209 549,39 433 562,75 208 136,84 210 050,84
Vlastné imanie 95 951,74 89 132,20 90 383,20 91 480,20

z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 95 951,74 89 132,20 90 383,20 91 480,20

Záväzky 11 196,83 110 216,99 14 050,00 14 000,00
z toho :
Rezervy 700,00 700,00 700,00 700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 2 716,36 0,00

0.00 00
Dlhodobé záväzky 37,84 46,23 50,00 500,00
Krátkodobé záväzky 5 159,10 97 344,42 4 000,00 4 300,00
Bankové úvery a výpomoci 5 299,89 9 409,98 9 300,00 8 500,00
Časové rozlíšenie 102 400,82 234 213,56 103 703,64 104 570,64

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
5.1. Pohľadávky

Pohľadávky S t a v
k  3 1 . 1 2  2 0 1 7

S t a v
k  3 1 . 1 2  2 0 1 8

Pohľadávky do lehoty splatnosti 0,00 30,08
Pohľadávky po lehote splatnosti 0,00 0,00

5.2 Záväzky

Záväzky S t a v
k  3 1 . 1 2  2 0 1 7

S t a v
k  3 1 . 1 2  2 0 1 8

Záväzky do lehoty splatnosti 5 196,94 97 390,65
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Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00

6. Hospodársky výsledok v eurách
Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2017
Skutočnosť 
k 31.12.2018

Predpoklad 
rok 2018

Predpoklad 
rok 2019

Náklady 107 144,06 137 877,27 75 502,00 80 100,00

50 -  Spotrebované nákupy 19 270,15 29 670,18 10 000,00 10 000,00

51 -  Služby 20 066,04 30 558,57 9 000,00 11 000,00

52 -  Osobné náklady 49 361,21 54 645,99 40 000,00 38 799,00

53 - Dane a poplatky 345,78 130,58 0,00 500,00

54 -  Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

1 539,28 1 197,92 1 000,00 2 000,00

55 -  Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia

13 254,91 17 914,55 12 000,00 14 000,00

56 -  Finančné náklady 1 292,76 1 499,95 2 000,00 2 000,00

58 -  Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov

2 013,93 2 259,53 1 500,00 1 800,00

591 - Splatná daň z príjmov 0,00 0,00 2,00 1,00

Výnosy 111 439,34 131 057,73 76 753,00 81 197,00

60 -  Tržby za vlastné výkony a 
tovar

105,00 75,00 50,00 297,00

63 -  Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

89 541,77 96 759,33 65 000,00 68 597,00

64 -  Ostatné výnosy 2 333,84 3 364,46 1 000,00 1 600,00

65 -  Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia

700,00 700,00 700,00 700,00

66 -  Finančné výnosy 0,00 0,00 3,00 3,00
69 -  Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC

18 758,73 30 158,94 10 000,00 10 000,00

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV /

4 295,28 - 6 819,54 1 251,00 1 097,00

Hospodársky výsledok za rok 2017 /kladný/ v sume 4 295,28 

-  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

ÍUR bol zúčtovaný na účet 428
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Obec nevynaložila žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2017 obec prijala granty a transfery:

Poskytovateľ
r

Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v €

Dobrovoľ. PO Vybavenie DHZO 3 000,00

Podnikatelia Hody - akcia 800,00

MF SR Kultúrny dom, vybavenie kuchynky 8 640,00

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2018 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2018

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
a) obec v roku 2018 investovala do nových investičných akcií, rekonštrukcia miestnych 
komunikácii, výstavba požiarnej zbrojnice, rekonštrukcia kuchynky a osvetlenie sály, 
kompostovisko

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

a) obec -  široko pásmový internet, rekonštrukcia miestnych komunikácii, úprava verejných 
priestranstiev v obci, dobudovanie požiarnej zbrojnice, vypracovanie projektovej dokumentácie 
k prevodu ciest v správe SPF na obec, príprava žiadosti na výstavbu 4 bytových jednotiek 
z financovania SFRB, vybudovanie oplotenia na cintoríne.

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

7.6.Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nevedie žiadny súdny spor, ktorý by predstavoval pre účtovnú jednotku významné riziko 

alebo neistotu.

Vypracoval: Filová Mária

V Malej Čiernej, dňa 31.05.2019
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SPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce

M A L Á  Č I E R N A

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnila som audit účtovnej závierky obce Malá Čierna (ďalej aj „obec“), ktorá obsahuje 
súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, 
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie obce Malá Čierna k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k 
uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor
Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 
Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. Od obce Malá Čierna som nezávislá podľa ustanovení zákona 
č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane 
Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné 
požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré 
som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala 
pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za 
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v 
dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti obce 
Malá Čierna nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého 
pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný 
podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také 
existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa 
považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli 
ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.



Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností obce Malá Čierna podľa požiadaviek 
zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá 
audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

• Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v 
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce 
na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie 
základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je 
vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, 
falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

• Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na 
efektívnosť interných kontrol obce Malá Čierna.

• Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom.

• Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver 
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by 
mohli významne spochybniť schopnosť obce Malá Čierna nepretržite pokračovať 
v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť 
v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú 
tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú 
z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.

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

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie 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 
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie , či tieto informácie nie sú vo 
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som 
získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa obce Malá Čierna obsahuje informácie, ktorých uvedenie 
vyžaduje zákon o účtovníctve.

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou 
za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.



Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala 
počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo 
výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto 
súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

Správa z overenia dodržiavania povinností obce Malá Čierna podľa požiadaviek zákona 
o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že 
obec Malá Čierna konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Kamenná Poruba, 4.júla 2018


