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Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010

Obecnému zastupitel'stvu obce

MARIANKA

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky obce Marianka, IČo:
00304930, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok končiaci
k uvedenému dátumu, a poznrímky, ktoré obsahujú prehl'ad významných účtovných zásad
a účtovných metód a ďalšie vysvetťujúce informácie.

Zodpovednost' štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Starosta obce je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskýuje pravdivý a verný
obraz v súlade so zákonom č '43112002 Z.z' o ičtovnictve y zneni neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon o účtovníctve..) aza interné kontroly, ktoré štatutárny orgán povaŽuje za potrebné pre
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu
alebo chyby.

Starosta obce je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu
a používanie návratných zdroj ov financovania podťa zákona č.583/2004 Z.z' o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy ao zmene a doplnení níektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Zo dp ovednos t' audítor a

Našou zodpovednosťou je vyj adrit, názot na túÍo účtovnú závierku na zák|ade nášho audítu. Audit
sme vykonali v súlade s medziniírodnými audítorskými štandardmi. Podťa týchto štandardov
máme dodrŽiavat' etické požiadavky, naplií.rrovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané
uistenie, Že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčast'ou auditu je
uskutočnenie postupov na získanie audítorských dókazov o sumách a údajoch vykázaých
v účtovnej závierke'

Súčast.ou auditu je aj zhodnotenie rozpoČtového hospodárenia a zadíŽenosti obce a overenie
použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č,58312004 Z.z, o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Zvo|ené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík ýznamnej nesprávnosti
v účtovnej závierke, či uŽ v dósledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor
berie do úvahy interné kontro1y relevantné na zostavenie účtovnej závierky úětovnej jednotky'
ktorá poskytuje pravdivý averný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za
daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej
jednotky. Audit d'alej zahÍňa vyhodnotenie vhodnosti pouŽitých účtovných zásad a účtovných
metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie
celkovej prezentácie účtovnej závierky.
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Sme presvedčení, že audítorské dókazy, ktoré sme získali, poskýujú dostatočný a vhodný zrákJad
pre náš nazor.

Názor

Podťa nášho názoru, účtovná závierka poskytuj e vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
avemý obraz finančnej situácie obce Marianka k 31.decembru 2010 a výsledky jej hospodarenia
a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtóvníctve..

Správa o d'a|ších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodarenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky
konštatujeme, Že sme nezisti]i vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti," ktoré bý
spochybňovali vykázané výstedky rozpočtového hospodarenia. Stav vykázaného dlhu obce
a návratných zdrojov podťa nášho overeniaje zhodný so stavom vykázaným v účtovnei záyierke'
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