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Povinná osoba predložila listom č. 746/6/2016 zo dňa 24. 06. 2016 vyjadrenie k návrhu správy 
z vládneho auditu č. 16100066-N-01, k zisteným nedostatkom, navrhovaným odporúčaniam, opatreniam, 
a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov, 
v ktorom uvádza, že nemá žiadne námietky a zavazuje sa dodržiavať všetky nielen zákonné normy, ale aj 
odporúčania a opatrenia, ktoré z vládneho auditu vyplývajú. (Príloha č. 10 Správy z vládneho auditu č. 16100066-
N-01).

Tým, že povinná osoba v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepodala písomné námietky k zisteným nedostatkom, 
navrhovaným odporúčaniam, opatreniam, a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky a navrhnuté 
odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku za akceptované. 

6. ZOZNAM PRILOH

Kópie dokladov tvoriacich prílohy budú priložené k Správe z vládneho auditu č. 16100066-N-01 
archivovanej na úrade vládneho auditu, pracovisko Košice. 

Príloha č. 1 Súvaha Uč ROPO SFOV k 31.12.2015 
Príloha č. 2 Finančný výkaz FIN 1 - 12 o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu 

verejnej správy k 31. 12. 2014 
Príloha č. 3 Finančný výkaz FIN 1 - 12 o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu 

verejnej správy, k 31. 12. 2015, 
Príloha č. 4 Finančný výkaz FIN 6-04 o stave bankových účtov a závazkov obcí, VÚC a nimi zriadených 

organizácii k 31.12.2015 a k 31.03.2016 
Príloha č. 5 Prehrad neuhradených závazkov - 321 - dodávatelia k 31. 12. 2015 
Príloha č. 6 Prehrad neuhradených závazkov - 321 - dodávatelia k 31. 03. 2016, 
Príloha č. 7 Opatrenia k udržaniu ekonomického hospodárenia obce Ladomirová, vedúce k ozdravnému režimu 

obce, bez zavedenia nútenej správy" zo dňa 08. 012. 2015 
Príloha č. 8 Vyžiadanie vyjadrenia č. 1 zo dňa 20.06.2016 a vyjadrenie povinnej osoby zo dňa 21.06.2016 
Príloha č. 9 Vyžiadanie vyjadrenia č. 2 zo dňa 21. 06. 2016 a vyjadrenie povinnej osoby zo dňa 22. 06. 2016 
Príloha č. 10 Vyjadrenie povinnej osoby k návrhu správy z vládneho auditu č. 16100066-N-01 zo dňa 

24.06.2016 

7. ROZDEťOVNIK

Rovnopis č. 1 
Rovnopis č. 2 
Rovnopis č. 3 
Rovnopis č. 4 

Úrad vládneho auditu, pracovisko Košice 
Obec Ladomirová 
Ministerstvo financi! SR, sekcia auditu a kontroly 
Ministerstvo financií SR, sekcia rozpočtovej politiky 

Správa z vládneho auditu č. 16100066-N-01 bol povinnej osobe - obci Ladomirová doručená osobne 
dňa 24.06.2016. -

PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce Ladomirová 
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