MESTSKÝ ÚRAD ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Šafárikova 29, 048 01
Rožňava

Vec:
Vysvetlenie
Jeden záujemca požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ v súlade s
§ 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zasiela text žiadosti o vysvetlenie i vysvetlenie všetkým záujemcom, ktorým
boli poskytnuté súťažné podklady.
Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov
V súťažných podkladoch je uvedené:

Otázka č. 1
– Vysvetlite rozsah a predmet poradenskej činnosti
Odpoveď:
- Predmet poradenskej činnosti = Usmernenie ohľadne účtovania a rozpočtu v prípade
komplikovanejších účtovných prípadoch.
- Rozsah poradenskej činnosti = nie je možné stanoviť, môže sa stať, že sa v priebehu roka
nevyskytne žiadny účtovný prípad, s ktorým budeme potrebovať poradiť, alebo ich môže
byť aj 10, resp. viac.
Otázka č. 2
- Vysvetlite pojem „overenie účtovníctva“ formu výstupu z tejto služby
audit účtovnej závierky k 31.12.2014 a k 31.12.2015.
Odpoveď:
- Forma výstupu = správa nezávislého audítora.
Otázka č. 3
- Myslíte týmto audit individuálne účtovnej závierky mesta Rožňava? vrátane overenia
individuálnych účtovných závierok rozpočtových organizácii (ďalej len RO) a príspevkových
organizácii (ďalej len PO) mesta Rožňava
Odpoveď:
- Áno
Otázka č. 4
- Je potrebné vykonať audit každej organizácie?
Odpoveď:
- Áno

-

Žiadam o zaslanie zoznamu organizácií a finančných informácií o organizáciách

Zoznam organizácii a finančné informácie o organizáciách:
Druh
organ.
p. č.
Obchodné meno
Sídlo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ZŠ Zlatá 2
Spojená škola s vyuč.jaz. maďar.
ZŠ akad. Jura Hronca
Základná škola
Základná škola
Základná umelecká škola
Centrum voľného času
Turistické informačné centrum
Mestské divadlo Actores
Technické služby mesta Rožňava
Mestské televízne štúdio s.r.o.
Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
1. Rožňavská a.s. v likvidácii

RO = rozpočtová organizácia

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
PO
PO
PO
PÚJ
PÚJ
PÚJ

Zlatá 2, Rožňava
J.A.Komenského 5,Rožňava
Zakarpatská 12, Rožňava
Ul.pionierov 1, Rožňava
Ul.zel.stromu, Rožňava
Normová 1190/2, Rožňava
Šafárikova 100, Rožňava
Nám.baníkov 32, Rožňava
Šafárikova 20, Rožňava
Štítnicka 21, Rožňava
Šafárikova 29, Rožňava
Rožňava – Huta 2243
Šafárikova 20, Rožňava

PO = príspevková organizácia

Finančné
informácie –
stav majetku zo
súvahy
k 31.12.2012
294 257,09 €
301 148,35 €
746 277,93 €
1 534 972,77 €
43 226,13 €
90 037,35 €
16 665,17 €
6 950,25
26 760,01
2 350 638,93
x
x
x

PÚJ = podnikateľské účtovné jednotky

Otázka č. 5
- Myslíte týmto audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Rožňava k 31.12.2014 a k
31.12.2015?
Odpoveď:
Áno
Otázka č. 6
- Vysvetlite formu výstupu z auditu súladu záverečného účtu.
Odpoveď:
- Forma výstupu z auditu = správa nezávislého audítora
Otázka č. 7
- Vysvetlite požiadavku v zmysle „zák. č. 502/2001 Z.z.v znení neskorších predpisov“.
Odpoveď:
-

Požiadavka v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov = kontrola, či pri
vykonaných účtovných operáciách bol dodržaný zákon č. 502/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov.

Vypracovala :
Ing. Klára Leskovjanská, vedúca odboru finančného, miestnych daní a poplatkov
Ing. Erika Leskovjanská, hlavná účtovníčka

