
 1 

SMERNICA 
č. 1/2003 

 

 na realizáciu ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v podmienkach obce 

BACÚCH 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Úvodné ustanovenie 

 

          S cieľom naplnenia povinností účtovnej jednotky vyplývajúcej z ustanovení zákona 

o účtovníctve a postupov účtovania, ako aj s cieľom zabezpečenia nakladania s rozpočtovými 

prostriedkami v súlade so zákonom č. 303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách  v platnom znení 

/ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách/ a ostatnými zákonmi platnými v miestnej 

samospráve starosta obce vydáva internú smernicu pre vedenie účtovníctva účtovnej jednotky, 

obsahom tejto smernice je: 

1. projektovo- programová dokumentácia 

2. zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek 

3. účtový rozvrh 

4. obeh dokladov, podpisové oprávnenia, hmotná zodpovednosť 

5. dlhodobý majetok /definícia, členenie, oceňovanie, účtovanie/ 

6. technické zhodnotenie /definícia, účtovanie/ 

7. odpisový plán účtovných odpisov 

8. zásoby /oceňovanie a účtovanie/ 

9. fondy /tvorba a čerpanie/ 

10. inventarizácia 

11. archivácia účtovnej  dokumentácie 

 

 

1. Projektovo-programová dokumentácia. 

  

     Obec Bacúch ako účtovná jednotka na vedenie svojho účtovníctva používa prostriedky 

výpočtovej techniky  v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účtovníctvo sa 

vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny podľa § 4 ods. 6 zákona o účtovníctve. 

      Účtovníctvo je spracované prostredníctvom programového vybavenia URBIS 

dodávateľom ktorej je MADE spol. s r.o. Podrobné informácie o programe sú uvedené 

v projektovo- programovej dokumentácii, ktorá bola dodaná od dodávateľa programu. 

       Projektovo-programová dokumentácia je súčasťou internej smernice ako príloha č. 1. 

 

2. Zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek. 

   

     Obec Bacúch ako účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje 

v týchto účtovných knihách: 

a) v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa 

preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období, 

b) v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky 

a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadoch na účty majetku, 

záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovom období. 
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V zmysle § 14 ods. 3 zákona o účtovníctve obec ako  účtovná jednotka vedie nasledovný 

zoznam kníh a zoznam číselných znakov  používaných v účtovných knihách: 

1. Zoznam účtovných výstupov: 

- denník pokladničných operácií   

- denník bankových operácií  

- denník interných operácií 

- hlavná kniha 

     

2. Zoznam kníh - analytická evidencia: 

- pokladničná kniha 

- kniha došlých faktúr 

- kniha odoslaných faktúr 

- kniha daňových pohľadávok 

- kniha interných dokladov 

- analytická evidencia dlhodobého majetku /zostavy majetku, inventárne karty/ 

 

3. Označenie účtovných dokladov a ich číslovanie: 

a) bankové výpisy 

označenie bankového účtu/číslo výpisu/poradie účtovných položiek 
- ZBÚ Dexia banka Slovensko, č.ú. 2000489001/5600                    B1/1/1  – B1/999/99 

- ZBÚ Poštová banka, č. ú. 20008931/6500                                      B2/1/1 –  B2/999/99 

- Osobitný účet Dexia banka Slovensko, č. ú. 2000486003/5600     B3/1/1 –  B3/999/99 

- Účet sociálneho fondu, č.ú. 2000487/006/5600                              B4/1/1 –  B4/999/99 

- Účet rezervného fondu, č.ú. 2000482002/5600                               B6/1/1 –  B6/999/99 

       - Potravinový účet, č.ú. 2000483005/5600                                        B7/1/1 –  B7/999/99 

 

b) pokladničné operácie 

označenie pokladne/číslo pokladničného dokladu/poradie účtovných položiek 
- pokladničná kniha Obecný úrad                                     P1/1/1 – P1/999/99 

- pokladničná kniha Materská škola                                 P2/1/1 – P2/999/99 

- pokladničná kniha Základná škola                                 P3/1/1 – P3/999/99 

- pokladničná kniha Zariadenie školského stravovania    P4/1/1 – P4/999/99 

 

c) interné doklady 

označenie interného dokladu/číslo interného dokladu/poradie účtovných položiek 

označenie interného dokladu pozostáva z týchto skratiek: 
           I1 – interný doklad mzdový (mzdy, odvody, dane, zrážky zo mzdy ap.) 

           I2 – interný doklad majetkový (zaradenie , vyradenie majetku, odpisovanie majetku ap.) 

           I3 – interný doklad preddavkov (vyúčtovanie preddavkov) 

           I4 – interný doklad splácania istiny prijatých úverov  

             

d)     došlé faktúry          DF/účtovné obdobie/ číslo došlej faktúry 

                                       DF/účtovné obdobie/číslo došlej faktúry/Š    (školstvo) 

e)   odoslané faktúry    OF/účtovné obdobie/číslo odoslanej faktúry 

 

f)   platobné výmery    PV/číslo platobného výmeru/účtovné obdobie 
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3. Účtový rozvrh 

 

           Obec Bacúch ako účtovná jednotka vedie podľa §  13 zákona o účtovníctve účtový 

rozvrh, ktorý obsahuje všetky účty potrebné na zaúčtovanie účtovných prípadov účtovného 

obdobia a na zostavenie účtovnej závierky. V priebehu účtovného obdobia možno účtovný 

rozvrh dopĺňať podľa potrieb účtovnej jednotky. Ak  nedochádza k prvému dňu účtovného 

obdobia k zmene účtovného  rozvrhu platného v predchádzajúcom účtovnom období, účtovná 

jednotka postupuje podľa tohto účtovného rozvrhu aj v nasledujúcom období. 

Účtový rozvrh obsahuje: 

  

a)  syntetické účty, 

b) analytické účty, 

c) podsúvahové účty. 

Účtový rozvrh  je súčasťou tejto smernice ako príloha č. 2. 

 

 

4. Obeh dokladov, podpisové oprávnenia, hmotná zodpovednosť. 

 

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať: 

a) označenie účtovného dokladu, 

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, 

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, 

f) podpisový záznam osoby /§ 32 ods. 3/ zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej 

jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, 

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje . 

 

Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odklad zistení  

skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého 

jednotlivého účtovného prípadu. 

 

Obdržané účtovné doklady  preberá kancelárska pracovníčka, ktorá doklady zapíše do 

 knihy pošty alebo  knihy faktúr a odovzdá ich na schválenie starostovi obce, ktorý preverí 

a potvrdí vecnú správnosť účtovného prípadu a zároveň doklad schváli k zaúčtovaniu. 

Kancelárska pracovníčka ich potom odovzdá k zaúčtovaniu účtovníčke. Pokladničné doklady 

predkladá pokladníčka na schválenie priebežne pri každom jednotlivom nákupe. Po ukončení 

mesiaca pokladníčka odovzdá doklady k zaúčtovaniu účtovníčke. Interné doklady majetkové 

predkladá majetkárka a interné doklady mzdové predkladá mzdová účtovníčka na schválenie 

priebežne pri ich vyhotovení a odovzdá k zaúčtovaniu. Za formálnu správnosť účtovných 

dokladov zodpovedá účtovníčka. 

 

           Konkrétne osoby zodpovedné za účtovný prípad a jeho zaúčtovanie vrátane 

podpisových vzorov sú súčasťou tejto smernice a tvoria prílohu č. 3 a č. 4. 

           Súčasťou pracovnej náplni zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s peňažnou 

hotovosťou, tovarom a inými hodnotami sú uzavreté dohody o hmotnej zodpovednosti. 
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5. Dlhodobý majetok 

 

 Z časového hľadiska sa majetok člení na 

a) krátkodobý, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je do jedného roka 

vrátane, 

b) dlhodobý, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok. 

 

Dlhodobý majetok sa člení na 

a) hmotný 

b) nehmotný 

c) finančný majetok.  

 

5.1 Definícia dlhodobého majetku 

 

 5. 1.1 Dlhodobý hmotný majetok 

Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú: 

a) pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, 

bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, 

b) samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným 

technicko-ekonomickým určením, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako suma 

ustanovená osobitným predpisom /zákon o daniach z príjmov/ pre hmotný 

majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, 

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, 

d) technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého 

hmotného majetku a jeho ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným 

predpisom pre technické zhodnotenie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. 

                

                

                  

                Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje aj drobný dlhodobý majetok, ktorého 

obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená zákonom o daniach z príjmov pre hmotný 

majetok /od 1.1.2003 je to suma 30 000 Sk a menej/ a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden 

rok. Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú aj veci nadobudnuté nájomcom na základe 

zmluvy o kúpe prenajatej veci, ktorých obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená 

osobitným predpisom pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Obec 

ako   účtovná  jednotka  ustanovuje  pre   drobný  dlhodobý majetok spodnú hranicu v cene od   

30 000 Sk.   

 

         Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria 

s hlavnou vecou jeden celok a  sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je 

súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne, bez ohľadu 

na jeho obstarávaciu cenu. 

 

5.1.2 Dlhodobý nehmotný majetok 

Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej  

činnosti, softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou 

obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku a dobré meno obchodnej spoločnosti, 

ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpisom /zákon o daniach 

z príjmov/ pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.  
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              Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje aj drobný dlhodobý nehmotný majetok, 

ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená zákonom o daniach z príjmov pre 

nehmotný majetok /od 1.1.2003 je to suma 50 000 Sk a menej/ a doba použiteľnosti je dlhšia 

ako jeden rok. Obec ako účtovná jednotka ustanovuje pre drobný dlhodobý nehmotný majetok 

spodnú hranicu v cene od 30 000 Sk. 

 

5.1.3 Finančný majetok 

Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú:  

a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach, 

b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, 

c) dlhodobé cenné papiere držané do splatnosti s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, 

napr. obligácie a dlhopisy, vkladové listy a termínované vklady. 

              

5.2 Členenie 

 Členenie dlhodobého majetku a jeho zobrazenie v účtovníctve sa vykonáva v súlade 

s členením uvedeným v rámcovej účtovnej osnove postupov účtovania v týchto účtovných 

skupinách: 

01 – Dlhodobý nehmotný majetok 

02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný 

03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný 

 

5.3 Oceňovanie 

Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa majetok a záväzky ocenia obstarávacou 

cenou, vlastnými nákladmi, menovitou hodnotou alebo reprodukčnou obstarávacou cenou. 

 

5.4 Účtovanie 

Účtovanie dlhodobého majetku je dané postupmi účtovania, účtovanie odpisov je 

konkretizované pod bodom 7.  

 

 

6. Technické zhodnotenie  

  

   Ocenenie jednotlivého dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného 

majetku sa zvyšuje o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické 

zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 

nehmotného majetku podľa zákona o daniach z príjmov.  

       Technickým zhodnotením sa podľa zákona  o daniach z príjmov rozumejú výdavky 

na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie 

prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku sumu  ustanovenú 

zákonom o daniach z príjmov /od 1.1.2003 je to suma 30 000 Sk a viac/ v úhrne za 

zdaňovacie obdobie. 

 

     Rekonštrukciou sa rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok 

zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických 

parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého 

materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. 

      Modernizáciou sa rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného 

majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, 
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pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť majetku sa považujú 

samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria 

jeden majetkový celok. 

 

7. Odpisový  plán účtovných odpisov 

 

 7.1 Sadzby účtovných odpisov 

     Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku. Obec ako účtovná jednotka 

odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade 

so zákonom o účtovníctve a postupov účtovania. 

Sadzby účtovných odpisov sa určujú: 

a) podľa zákona o daniach z príjmov alebo, 

b) podľa času. 

 

Pri  určení jednej z uvedených sadieb  sa postupuje nasledovne: 

a) pri určení sadzieb podľa zákona o daniach z príjmov sa postupuje v zmysle uvedeného 

zákona, podľa ktorého sa v prvom roku odpisovania majetok zaradí v triedení podľa 

klasifikácie produkcie do odpisových skupín uvedených v prílohe zákona, pričom sa 

používa len rovnomerné odpisovanie, kde sa odpisovým skupinám priraďujú ročné 

odpisové sadzby tak, ako sú uvedené v tabuľke zákona o daniach z príjmov. 

b) pri učení sadzieb podľa času, majetkárka spolu s finančnou komisiou určí 

predpokladanú dobu používania dlhodobého majetku o jeho postupnom odpisovaní. 

 

     Určenú sadzbu podľa písm. a) alebo b)  v zaraďovacom protokole konkrétneho 

dlhodobého majetku predloží majetkárka starostovi obce na schválenie. Súčasťou tohto 

protokolu je aj odpisový plán, ktorý sa prípadne doplní o technické zhodnotenie 

v príslušnom účtovnom období .  

 

 

7.2 Pri odpisovaní dlhodobého majetku sa dodržujú nasledovné pravidlá: 

- majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve, 

- hmotný majetok okrem zásob sa odpisuje s ohľadom na jeho opotrebovanie 

zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania, 

- nehmotný majetok okrem pohľadávok sa musí odpísať najneskôr do piatich rokov od 

jeho obstarania. 

- zostatková cena sa zisťuje podľa oprávok k dlhodobému  nehmotnému majetku 

a dlhodobému hmotnému majetku vytváraných podľa účtovných odpisov, 

- úplne opísaný majetok sa ďalej neodpisuje, 

- dlhodobý  drobný  nehmotný a dlhodobý drobný hmotný majetok sa odpíše 

jednorazovo, 

- účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

v podielovom spoluvlastníctve sa vykonajú za každého spoluvlastníka z jeho 

spoluvlastníckeho podielu. 

- účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny hore a účtujú sa v prospech účtov 

účtovných skupín: 

07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo  

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku 

 na ťarchu účtov 

            551 – Odpisy dlhodobého nehmotného  a hmotného majetku alebo 

            470 – Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a zostatková cena  
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            dlhodobého, nehmotného a hmotného majetku, súčasne sa účtuje na ťarchu účtu 901  

            a v prospech účtu 211. 

        

        

8. Zásoby 

 

Pod zásobami sa rozumie: 

- skladovaný materiál 

- nedokončená výroba 

- polotovary vlastnej výroby 

- výrobky 

- zvieratá 

- skladovaný tovar 

     Pod zásobami, resp. spotrebou materiálu sa rozumie aj hmotný majetok, ktorého 

obstarávacia cena je od 1 Sk do 10 000 Sk a  doba použiteľnosti  dlhšia ako jeden rok. 

      Obec ako účtovná jednotka oceňuje zásoby podľa § 25 zákona o účtovníctve 

obstarávacou cenou, reprodukčnou obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi.   

      Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva spôsobom A. 

  

9. Fondy 

 

Tvorba a použitie fondov je upravené osobitnými predpismi. Obec tvorí: 

a) sociálny fond 

b) rezervný fond 

c) peňažné fondy 

  

9.1 Sociálny fond 

Tvorba a čerpanie je upravené zákonom č. 152/94 Z.z. o sociálnom fonde v znení zákona 

č. 280/95 Z.z. a č. 375/96 Z.z..  Fond sa tvorí ako úhrn: 

- povinného prídelu vo výške 1% z úhrnu hrubých miezd bez náhrad zúčtovaných 

zamestnancom na výplatu za bežný rok, 

- prídelu vo výške 

1. dohodnutej v kolektívnej zmluve, najviac vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného 

v 4 ods. 1, alebo 

2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do 

zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 od. 3 

písm. a/, najviac však vo výške 0,5% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1, 

- ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3. 

 

Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte fondu zamestnávateľa. Na osobitný účet 

fondu sa prostriedky prevádzajú vo výške 1/12 do 15 dní po začatí každého mesiaca vo 

forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu. 

Zostatok prostriedkov sa prevádza do nasledujúceho roka. Zúčtovanie prostriedkov sa 

vykoná do konca druhého mesiaca po uplynutí bežného roka. 

 

Príspevok z fondu je upravený v kolektívnej zmluve. 

 

9.2  Rezervný fond 

       Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, minimálny 

ročný príjem do fondu je 10% prebytku hospodárenia.  
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      Rezervný fond možno použiť na krytie časového nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami počas rozpočtového roka, taktiež na vysporiadanie schodku rozpočtového 

roka. O ďalšom použití rezervného fondu rozhodne obecné zastupiteľstvo pri prerokovaní  

na návrh starostu obce.  

 

10. Inventarizácia  

Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Obec  inventarizáciu vykonáva ku dňu, ku ktorému 

zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku. Pri zásobách sa môže inventarizácia 

vykonať aj v priebehu roka. Pri dlhodobom majetku nesmie lehota vykonania 

inventarizácie prekročiť dva roky. Peňažné prostriedky v hotovosti sa inventarizujú 

štyrikrát za účtovné obdobie. Pri inventarizácii obec postupuje nasledovne: 

- starosta obce vydá príkaz na vykonanie inventarizácie, v ktorom sa vymedzí predmet, 

formy a spôsoby prevedenia fyzickej a dokladovej inventúry a inventarizácie, časové 

lehoty a termíny, stanovenie inventarizačných komisií. 

- inventarizačné komisie spracujú inventúrne súpisy  s náležitosťami poľa zákona 

o účtovníctve, pričom posúdia existenciu inventarizovaných hodnôt, ich 

vymožiteľnosti, právneho stavu skutočností, vlastníckych vzťahov k majetku, 

pohľadávok v konkurze, likvidácii a pod. 

- inventarizačné komisie spracujú inventarizačné zápisy s náležitosťami podľa zákona 

o účtovníctve, vrátane posúdenia a návrhu na zúčtovanie inventarizačných rozdielov. 

 

      Fyzickú inventúru hmotného majetku, ktorá sa zostavuje ku dňu účtovnej 

závierky, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného 

obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, s údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky 

a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca 

účtovného obdobia. 

 Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to  

a) manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno 

preukázať účtovným záznamom, pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa 

označuje ako schodok, 

b) prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho 

nemožno preukázať účtovným záznamom. 

 

 Inventarizačný rozdiel zaúčtuje obec ako účtovná jednotka do účtovného obdobia, za 

ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a  rozdielu majetku 

a záväzkov. 

 

 

 

11. Archivácia účtovnej dokumentácie 

 

   Archivácia účtovných písomností je upravená v súlade so zákonom o účtovníctve /§35/. 

Starosta obce a poverení pracovníci obce sú povinní chrániť účtovnú dokumentáciu proti 

strate, zničeniu, poškodeniu alebo pred zneužitím. 
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      Účtovné záznamy sa uchovávajú nasledovne: 

a) účtovná závierka a výročná správa počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, 

ktorého sa týkajú, 

b) účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov 

alebo iných symbolov a  skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, invetúrne 

súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh počas piatich rokov nasledujúcich po 

roku, ktorého sa týkajú, 

c) účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia 

účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva počas 

piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili, 

d) ostatné účtovné záznamy počas doby určenej v registratúrnom pláne účtovnej jednotky 

tak, aby neboli porušené ostatné ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov. 

 

    Ostatné ustanovenia o účtovnej dokumentácie sú upravené podľa § 36 zákona o 

účtovníctve. 

 

 

Záverečné ustanovenie 

 

    Táto smernica č. 1/2003 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2004 ako záväzná vnútorná 

norma pre zamestnancov obce. 

        

V Bacúchu, dňa 30.12.2003 

 

 

 

 

 

               

                                                                       .......................................................... 

                                                                        Stanislav Medveď, starosta obce 
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Príloha č. 3  
     

 
PODPISOVÉ OPRÁVNENIA 

 
POKLADNIČNÉ  DOKLADY  
Obecný úrad     - vyhotovuje   Romana Molentová, pokladníčka  
                          -  schvaľuje    Stanislav Medveď, starosta obce 
                          -  účtuje         Ing. Janka Jančová, účtovníčka 
Materská škola  - vyhotovuje   Marta Simanová, riaditeľka materskej školy 
                          - schvaľuje     Stanislav Medveď, starosta obce 
                          - účtuje           Ing. Janka Jančová, účtovníčka   
Základná škola  - vyhotovuje   Mgr. Mária Bridišová, riaditeľka základnej školy 
                          - schvaľuje     Stanislav Medveď, starosta obce 
                          - účtuje           Ing. Janka Jančová, účtovníčka   
Zariadenie školského stravovania 
                          - vyhotovuje   Ingrid Petrželová, vedúca ZŠS                     
                          - schvaľuje     Stanislav Medveď, starosta obce 
                          - účtuje           Ing. Janka Jančová, účtovníčka   
 
DOŠLÉ  FAKTÚRY 
                         - schvaľuje     Stanislav Medveď, starosta obce 
                         - účtuje           Ing. Janka Jančová, účtovníčka   
 
ODOSLANÉ  FAKTÚRY 
                          - vyhotovuje   Romana Molentová, fakturantka 
                          - schvaľuje     Stanislav Medveď, starosta obce 
                          - účtuje           Ing. Janka Jančová, účtovníčka  
Zariadenie školského stravovania 
                          - vyhotovuje   Ingrid Petrželová, vedúca ZŠS                     
                          - schvaľuje     Stanislav Medveď, starosta obce 
                          - účtuje           Ing. Janka Jančová, účtovníčka   
  
BANKOVÉ  VÝPISY 
                          - účtuje           Ing. Janka Jančová, účtovníčka 
 
INTERNÉ DOKLADY 
                           - vyhotovuje   Marta Zlúkyová, majetkárka 
                                                 Ing. Janka Jančová, účtovníčka 
                          - schvaľuje      Stanislav Medveď, starosta obce 
                          - účtuje           Ing. Janka Jančová, účtovníčka 

PLATOBNÉ VÝMERY 

                         - vyhotovuje     Marta Zlúkyová, 
                         - schvaľuje       Stanislav Medveď 
                         - účtuje             Ing. Janka Jančová 
 CESTOVNÉ PRÍKAZY 
                          - schvaľuje     Stanislav Medveď, starosta obce 
                          - upravuje       Romana Molentová, pokladníčka 
                          - účtuje           Ing. Janka Jančová, účtovníčka   
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Príloha č. 4 
 
 
 

PODPISOVÉ VZORY 
 
 

 
Stanislav Medveď, starosta obce     :     ................................................ 
 
Ing. Janka Jančová, účtovníčka       :     ................................................. 
 
Romana Molentová, pokladníčka 
                                 fakturantka      :     ................................................. 
 
Marta Zlúkyová,  majetkárka 
                            dane a poplatky   :      ................................................. 
 
Marta Simanová, riaditeľka MŠ       :      ................................................. 
 
Mgr. Mária Bridišová, riaditeľka ZŠ :      .................................................. 
 
Ingrid Petrželová, vedúca ZŠS       :      ..................................................  
 
 
 
 

 


