
Vyjadrenie hl. kontrolórky 

k výročnej správe obce Malý Lapáš za rok 2019  

Povinnosť zostavenia výročnej správy, ako aj jej obsah legislatívne upravuje § 
20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o účtovníctve“). 
Zostavená výročná správa musí byť overená audítorom do jedného roka od 
skončenia účtovného obdobia . Výročnú správu overenú audítorom je účtovná 
jednotka povinná uložiť aj do registra účtovných závierok. 

Audítor pri overení výročnej správy musí predovšetkým vyjadriť názor, či je 
výročná správa v súlade s účtovnou závierkou, či obsahuje informácie podľa zákona 
o účtovníctve a taktiež uviesť informácie, či zistil nejaké významné nesprávnosti vo 
výročnej správe. 
Výročná správa účtovnej jednotky sa skladá z: 

 účtovnej závierky za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná 
správa, 

 správy audítora k účtovnej závierke (ak osobitný predpis neustanovuje inak), 
 zákonom vymedzených informácií uvedených v § 20 ods. 1. 

Výročná správa by mala podľa § 20 ods. 1 písm. a) až h) obsahovať najmä 
informácie o: 

 vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných 
rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená, 

 udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, 

 predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky, 
 návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty, 

 

Výročná správa obce Malý Lapáš za rok 2019  obsahuje všetky  predpísané náležitosti 

vyššie citovaným zákonom:  

 základnú charakteristiku, ktorá obsahuje geografické údaje, demografické údaje, históriu 

obce, výchovu a vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, kultúra a šport, 

hospodárstvo a organizačná štruktúra. 

Ďalej obsahuje:  

- Rozpočet obce na rok 2019 a jeho plnenie príjmov a výdavkov 

- Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2019 pohľadávky 

a záväzky 

- Bilancia aktív a pasív v celých € 

- Hospodársky výsledok 



- Ostatné  dôležité informácie (poskytnuté dotácie miestnym organizáciám, investičné 

akcie v roku 2019, budúci vývoj činností...) 

 

Výročná správa účtovnej jednotky poskytuje verný a pravdivý obraz o stave 

obce Malý Lapáš k 31.12.2019. 

 

 

Malý Lapáš, 21.06.2020 

 

 

Ing. Magdaléna Dojčanová 

hl. kontrolór obce 


