Obec Želovce,
Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce

INTERNÁ SMERNICA
č. 2/2009
o nakladaním s obecným majetkom a jeho účtovaní a odpisovaní
I. MAJETOK OBCE
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok
obce definuje platný zákon o obecnom zriadení a zákon o majetku obcí v
platnom znení.
Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Majetok obce sa má zveľaďovať a
zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
Používa sa na verejné účely a na výkon samosprávy obce. Majetok obce, ktorý
slúži na verejné účely, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom
použiť.
Orgány obce (obecné zastupiteľstvo a starosta) sú povinné zabezpečiť
zveľaďovanie, ochranu a zhodnocovanie obecného majetku najmä:
 udržiavať a užívať majetok,
 chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, alebo zneužitím,
 používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane
včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred
príslušnými orgánmi,
 viesť majetok v predpísanej evidencii.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku
 zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 1660,00 €
 nadobúdanie nehmotného a hmotného investičného majetku nad hodnotu
1660.00 €
 upustenie od vymáhania pohľadávok do sumy 33,19 €
 nepenalizovanie dlžníkov obce do sumy 16,60 €

Majetok v správe rozpočtovej organizácie:
Základná škola ako rozpočtová organizácia obce majú vo svojej správe zverený
obecný majetok v zmysle zriaďovacích listín. Riaditelia škôl zodpovedajú za
uvedený obecný majetok v rozsahu zákona o správe majetku obce s výnimkou
nakladania s majetkom, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

I.1. Účtovanie o majetku
O majetku sa v obci účtuje v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve
a postupuje sa podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtovná osnova pre
obce a iné právne subjekty, ktorých predmetom činnosti nie je podnikanie
a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. O majetku obec účtuje v prípade, že
má k majetku vlastnícke práva, alebo právo správy. O prenajatom majetku
obec účtuje v podsúvahovej evidencii.

I.1.1. Oceňovanie majetku
Majetok a oceňuje:
 obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena obstarania a náklady,
súvisiace s jeho obstaraním a uvedením do užívania. Náklady, súvisiace
s obstaraním môžu byť napr.(doprava, montáž, provízie, iné náklady,
vynaložené v súvislosti s obstaraním tohto majetku).
 reprodukčnou obstarávacou cenou, cena, za ktorú by sa majetok
obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje (napr. bezodplatné nadobudnutie,
novozistený majetok v účtovníctve),
 vlastnými nákladmi, v prípade vytvárania majetku vlastnou činnosťou.
Majetok sa pri jeho nadobudnutí účtuje na účtoch:
- 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
- 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Na uvedených účtoch sa o obstarávanom majetku účtuje v priebehu doby, kým
sa majetok za radi do užívania, to znamená, kým sa sfunkční a začne prinášať
ekonomické úžitky. Účtujú sa tu všetky náklady, napríklad u stavby náklady
počnúc nákladmi na verejné obstarávanie, predprojektovou prípravou,
projektmi, rozpočtami, vlastnými stavebnými prácami, inžinierskou činnosťou,
dozorovaním stavby, nákladmi s kolaudáciou a ostatné.

I.1.2. Zaradenie majetku do užívania
Pri zaradení majetku do užívania sa majetok odúčtuje z účtu 042 a zaúčtuje sa
na príslušný majetkový účet účtovej skupiny 02 interným účtovným dokladom.
Dokladom pri zaradení je tzv. „zaraďovací protokol „ . Uvedený doklad
obsahuje:
 dátum uvedenia majetku do užívania
 názov majetku (napr. výrobné číslo, príslušenstvo, dodávateľ atď.)
 pridelené inventárne číslo
 obstarávaciu cenu
 odpisovú skupinu
 umiestnenie majetku
 hmotne zodpovednú osobu
 dátumy a podpisy hmotne zodpovedného starostu obce
 dátum a podpis zaúčtovania.
Zaraďovacie protokoly môžu mať samostatný číselný rad a môžu byť
umiestnené mimo účtovných dokladov, avšak v účtovnom doklade je potrebné
zaznamenať číslo zaraďovacieho protokolu.
I.1.3. Odpisovanie majetku
Majetok, u ktorého sa úžitková hodnota znižuje opotrebením, sa reálna hodnota
vyčísľuje odpisovaním. Odpisovaním je postupné zahmovanie hodnoty majetku
vo forme odpisov do nákladov obce. O trvalom znížení ocenenia majetku sa
účtuje prostredníctvom oprávok na účtoch účtovej skupiny 07 a 08 súvzťažne
s odpisom majetku, ktorého výšku určuje odpisový plán. Reálnu hodnotu, tzv.
zostatkovú hodnotu majetku tvorí rozdiel medzi obstarávacou cenou
a celkovou hodnotou oprávok.
Odpisový plán
Účtovné odpisy sa do nákladov účtujú mesačne. Výška mesačného odpisu sa
určí v odpisovom pláne každého jednotlivého majetku z ročného odpisu.
Základňou pre odpisy je obstarávacia cena majetku. Ročný odpis sa určí
percentuálnym podielom opotrebenia majetku za rok, pričom sa zohľadňuje
opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam.
Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa platného zákona o daniach z príjmov
(teraz zákon NRSR č. 595/2003 v platnom znení). Podľa tohto zákona je
majetok rozdelený v triedení podľa Klasifikácie produkcie do odpisových
skupín, pričom sa odpis určí z upravenej vstupnej (zostatkovej) ceny pri
zachovaní platnej ročnej odpisovej sadzby, alebo sa riadi:
§ 26 – postup pri odpisovaní hmotného majetku
§ 27 – rovnomerné odpisovanie hmotného majetku
§ 29 – zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

II. Dlhodobý hmotný majetok /DLHM
1. Pozemky, budovy a stavby, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých
kovov bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu.
Stavbou sú stavby, alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, ktoré
majú vnútorný priestor vymedzený podlahou a stropom alebo strešnou
konštrukciou, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa také
rozhodnutie nevydalo, tie stavby, alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú.
Stavby sú všetky stavby bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie,
účel a čas trvania. Súčasťou stavby je všetky, čo k nej podľa jej charakteru
a projektovej dokumentácie patrí. Súčasťou stavby je aj vykonané technické
zhodnotenie stavby (nadstavby, prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie).
Nadstavby sú zmeny, ktorými sa stavby zvyšujú.
Prístavby sú zmeny, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a sú navzájom
prevádzkovo prepojené s doterajšou stavbou.
Stavebné úpravy sú zmeny, ktorými sa zachováva vonkajšie pôdorysné
a výškové ohraničenie stavby, napr. prestavby, výstavby, podstatné zmeny
vnútorného zariadenia, podstatné zmeny vzhľadu stavby.
2. Samostatné hnuteľné veci, príp. súbory hnuteľných vecí, ktoré:
・
Majú samostatné technicko-ekonomické určenie,
・
Ktorých vstupná cena je vyššia ako 1660,00 € (dlhodobý hmot.maj.)
・
Ktorých prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.
Príslušenstvom hmotného majetku sú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou
jeden majetkový celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie, ktoré sa
k hlavnej veci priradí ako súčasť dodávky, alebo dodatočne.
Technické zhodnotenie hmotného majetku.
1. Rekonštrukcie – také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu
jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu
zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom sa za
zmenu technických parametrov nepovažuje použitie iného materiálu
s porovnateľnými vlastnosťami.
2. Modernizáciou sa rozumie najmä rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti
majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval,
pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné
veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou
tvoria jeden majetkový celok.

Technické zhodnotenie hmotného majetku zvyšuje jeho obstarávaciu hodnotu,
ak výdavky prevyšujú 1660,00 € (dlhodobý hmotný majetok)
・
pri jednotlivom majetku,
・
za jeden rozpočtový rok.

Hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie sa obstarávajú z kapitálových
výdavkov.
III. Dlhodobý nehmotný majetok /DLNM
Nehmotným majetkom sú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva
vrátane programového vybavenia, projekty, výrobné a technické postupy,
utajované informácie, marketingové štúdia, lesné hospodárske plány,
technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých:
 Vstupná cena je vyššia ako 2400,00 €
 Majú prevádzkovo-technické funkcie, alebo použiteľnosť dlhšiu ako
jeden rok.
Pre technické zhodnotenie nehmotného majetku platia rovnaké kritériá ako pre
technické zhodnotenie hmotného majetku.
Nehmotný majetok a jeho technické zhodnotenie sa obstarávajú z kapitálových
výdavkov.
IV. Drobný dlhodobý hmotný majetok /DHM
Drobným dlhodobý hmotným majetkom sa rozumejú samostatné hnuteľné veci,
prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré:
 Majú samostatné technicko-ekonomické určenie,
 Doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
 Ktorých vstupná cena je od 166 € do 1660,00 €
IV.1. Účtovanie drobného hmotného majetku
Drobný dlhodobý hmotný majetok sa obstará z bežných rozpočtových
výdavkov.
V. Drobný nehmotný majetok /DNM
Je to nehmotný majetok s kritériami ako hmotný majetok, avšak
s obstarávacou cenou
od 0 € do 2400,00 €
Účtovanie a odpisovanie je analogické ako u HIM.

VI. Majetok v operatívnej evidencii
Obec vedie majetok, ktorého obstarávacia cena je od 0 € do 166,00 €
a charakter majetku je medzi materiálom a majetkom v operatívnej evidencii,
teda tento majetok nie je súčasťou súvahy obce.

VI. Majetok v operatívnej evidencii nakúpený priamo do spotreby
V prípade, že majetok sa nakúpil a ihneď po nákupe slúži svojmu účelu,
účtovanie nákupu je na účet 501 – Materiálové náklady, pričom sa analytickou
evidenciou odlíši nákup majetku od nákupu iného materiálu v obci.
VI.2. Majetok v operatívnej evidencii nakúpený na sklad
V prípade, ak obec nakupuje majetok v operatívnej evidencii na sklad, je
účtovanie pri nákupe na skladový účet 112 – Materiál na sklade, takisto
odlíšený analytickou evidenciou od ostatných skladovaných zásob materiálu.
Pri vyskladnení majetku zo skladu sa vyhotoví výdajka, ktorá okrem ostatných
náležitostí účtovného dokladu obsahuje údaje zaraďovacieho protokolu. V deň
vyskladnenia a uvedenia do užívania sa účtuje MD 501AE a DAL 112AE.
Majetok v operatívnej evidencii podlieha inventarizácii rovnako ako majetok
v účtovnej evidencii. Zoznamy majetku sa prenášajú z roka na rok.
VI.3. Z á s o b y materiálu sa vedú na účte 112
VI.4. P o h ľ a d á v k y sa vedú na účte 311, 318 555, 395
VII. Vyraďovanie majetku
Vyraďovanie majetku sa koná v rámci ročných fyzických inventarizácií
majetku.
Majetok na vyradenie navrhujú dielčie inventarizačné komisie. Na základe
týchto návrhov schváli konečné vyradenie majetku OcZ po predložení návrhu
ústrednej inventarizačnej komisie.
Ústrednú inventarizačnú komisiu menuje obecné zastupiteľstvo. Ústredná
inventarizačná komisia zabezpečí:
zápis o dôvodoch a príčinách vyradenia
fyzickú likvidáciu vyradeného majetku, prípadne jeho využitie, alebo
predaj.
1. Na tejto smernici sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Želovciach ,
dňa 11.12.2009, uznesením č. 15/2009 písm. h).
2. Zmeny a doplnky tejto smernice schvaľuje Obecného zastupiteľstvo v
Želovciach
3. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010
V Želovciach dňa: 11.12.2009
Ing. Július Makó CSc.
starosta obce

