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OBEC LIPOVÉ,
OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM, 946 14 ZEMIANSKA OLČA

Evidencia a spôsob účtovania 
drobného hmotného a nehmotného majetku

- interná smernica č. 006/2007 ÚČT. -

Schválené uznesením OZ v Lipovom č. 31-07/2007
a upravené uzneseniami OZ v Lipovom č. 49-12/2008/I dňa 12.12.2008 
a č. 67-15/2009 zo dňa 26.7.2009

Schválené dňa: 14. decembra 2007 

Jozef  P a s t í r 
  starosta obce
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Názov organizácie: Obec Lipové

Názov internej smernice: Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného 
majetku

Poradové číslo smernice: 006/2007  ÚČT.

Vypracoval: Ján Belan, referent

Schválil: Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 

Dátum vyhotovenia 
internej smernice: 14. decembra 2007

a správnosť smernice 
zodpovedá:

Ján Belan, referent

Za dodržiavanie smernice
zodpovedá:

Jozef Pastír, starosta

Platnosť internej 
smernice: 1. január 2008

Prílohy: --

V  §  16  ods.  3 Opatrenia  Ministerstva  financií  Slovenskej  republiky  z  11.  decembra  2003  č.

24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre

rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky,  je upravený

spôsob účtovania drobného dlhodobého hmotného majetku, v § 16 ods. 4 Opatrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy,

príspevkové  organizácie,  obce  a  vyššie  územné  celky  je  upravený  spôsob  účtovania  drobného

dlhodobého nehmotného majetku.

1. Drobný hmotný majetok obstaraný od 01.01.2004 do 31.12.2007, ktorého vstupná (obstarávacia) cena

je  do =30 000 Sk (=995,82 €), a od 01.01.2008 ktorého vstupná (obstarávacia) cena je  do =5 000 Sk

(=165,97 €) a od 01. 01. 2009 do =160,-- € (=4.820,16 Sk) sa jednorázovo zaúčtuje do nákladov na účet

501 - Spotreba materiálu 

2. Drobný nehmotný majetok obstaraný od 1.1.2004, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je do =50 000

Sk (=1660,-- €) a od 01.01.2009 do =1660,-- € (=50000,-- Sk) a od 1.7.2009 =2400,- € (72.302,40 Sk),

sa jednorázovo zaúčtuje do nákladov na účet 518 – Ostatné služby.

3. Účtovná  jednotka  sa  rozhodla, že  pri  drobnom  hmotnom  majetku  obstaraného  od 01.01.2004  do

31.12.2007 od =1 001 Sk (=33,23 €) do =30 000 Sk (=995,82 €) a obstaraného od 01.01.2008 od =1

001 Sk  (=33,23 €) do =5 000 Sk (=165,97 €) ,pri drobnom nehmotnom majetku od =1 001 Sk (=33,23

€) do =50 000 Sk (=1660,-- €) a od 01. 01. 2009 pri drobnom hmotnom majetku obstaraného od =33,23

€  (=1 001 Sk) do =160,-- € (=4 820,16 Sk) pri drobnom nehmotnom majetku od =33,23 € (=1 001 Sk)

do =1660,-- € (=50 000 Sk) a od 1.7.2009 =2400,- € (72.302,40 Sk) ,bude viesť operatívnu (pomocnú)

evidenciu.
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4. Dolné hranice pri drobnom hmotnom majetku sa netýkajú zaobstarania mobilných telefónov, ktoré sa

budú viesť v evidencii OTE už od hodnoty =0,01 €.
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