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1) Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 

 

Mesto Stará Turá je v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení povinné svoju ročnú účtovnú závierku dať overiť audítorovi. 

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je mesto Stará 

Turá, ako materská účtovná jednotka, povinné tiež zostavovať konsolidované účtovné 

závierky konsolidovaného celku a konsolidované výročné správy. Konsolidované 

účtovné závierky a konsolidované výročné správy podľa zákona o účtovníctve 

podliehajú povinnosti overenia auditom a táto povinnosť musí byť v súlade s vyššie 

uvedeným zákonom splnená najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného 

obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.  

 
 

II. Osobitná časť 

 

Mestu Stará Turá vykonala audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a audit 

konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 spoločnosť NOVOAUDIT, s.r.o. so 

sídlom v Nových Zámkoch. Mesto Stará Turá vypracovalo konsolidovanú výročnú 

správu za rok 2018 v súlade s ustanovením § 22b ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve ako výročnú správu obsahujúcu aj individuálnu výročnú správu.  

 

Správa nezávislého audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará 

Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke bola vypracovaná dňa 

11.10.2019.  

 

Výročná správa mesta Stará Turá, ktorej súčasťou sú správy nezávislého audítora 

k individuálnej  a konsolidovanej účtovnej závierke, bude  zverejnená na stránke 

Mesta www.staratura.sk a na stránke Registra účtovných závierok www.registeruz.sk. 

 

 

 

2) Stanovisko komisie  

 
Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej zobrať 

na vedomie Správu audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá za 

obdobie roku 2018. 

 

 

3) Návrh uznesenia 
                                                

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie Správu audítora k hospodáreniu mesta 

a k Výročnej správe mesta Stará Turá za obdobie roku 2018. 
 

 

 

http://www.staratura.sk/













