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

Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob

- interná smernica č. 007/2007 ÚČT. -

Schválené uznesením OZ v Lipovom č. 31-07/2007 dňa 14.12.2007 
a upravené uznesením OZ v Lipovom č. 49-12/2008/I dňa 12.12.2008.

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

Názov internej smernice: Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob
Poradové číslo smernice: 007/2007  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: --

Článok I

Vymedzenie zásob

Za zásoby sú v rozpočtovej organizácii a obci považované:

1.  Materiál –  kancelárske  potreby,  drobné  reklamné  predmety,  materiál  zabezpečujúci  drobné  opravy

budovy,  pohonné  hmoty,  obaly,  ochranné  pracovné prostriedky,  drobný hmotný majetok  v ocenení  do

=1000,-- Sk (=33,193 €) a  od 01.01.2009 nad =33,-- €  (=994.16 Sk), o ktorom rozpočtová organizácia a

obec rozhodla, že nie je drobným dlhodobým hmotným majetkom.

2. Nedokončená výroba sú produkty,  ktoré už prešli  jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami –

obec Lipové nevykonáva žiadnu takúto činnosť a preto o nedokončenej výrobe neúčtuje.

3. Polotovary vlastnej výroby sú oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými

stupňami a musia sa dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov  –  obec Lipové nevykonáva

žiadnu takúto činnosť a preto o polotovaroch vlastnej výroby neúčtuje.

4. Výrobky sú predmety vlastnej výroby určené na realizáciu  – obec Lipové nevykonáva žiadnu takúto

činnosť a preto o výrobkoch neúčtuje.

5. Tovar je  všetko, čo účtovná jednotka nakupuje  za účelom predaja.  Tovarom sú aj  výrobky vlastnej

výroby, ktoré sa aktivovali a odovzdali do vlastnej predajne.
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Článok II

Oceňovanie zásob

Rozpočtová organizácia a obec oceňuje zásoby:

1.  Nakupované -  obstarávacou  cenou  (cena,  za  ktorú  sa  zásoby  obstarali,  zvýšená  o  všetky  náklady

súvisiace  s ich obstaraním),  pričom týmito  vedľajšími  nákladmi  môžu byť  prepravné,  clo,  provízia,

skonto, poistné a pod. Nevyfakturované dodávky zásob sa oceňujú podľa zmluvy, dodacieho listu alebo

kvalifikovaným odhadom.

2. Vyrobené vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi (ocenenie je definované v  § 25 ods. 4 písm. c)

zákona o účtovníctve, resp. v  § 20 ods. 5 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) t.j. priamymi nákladmi na ne vynaloženými alebo aj časťou nepriamych nákladov, ktorá sa k tejto

činnosti vzťahuje.

Vlastnými nákladmi môže byť:

a) skutočná výška nákladov, alebo

b) výška nákladov podľa plánových (operatívnych) kalkulácií 

3. Zásoby nadobudnuté bezodplatne, resp. nájdené prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty 

– reprodukčnou obstarávacou cenou.

4. Pri oceňovaní zásob rovnakého druhu na sklade používa rozpočtová organizácia a obec:

-   metódu FIFO – spôsob, kedy prvá cena pre ocenenie prírastku majetkového účtu sa použije ako prvá

cena pre ocenenie úbytku majetkového účtu.

Článok III

Účtovanie zásob

Postupom a spôsobom účtovania zásob v rozpočtových organizáciách a obciach sa zaoberajú § 32 až

34 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. 

Rozpočtová  organizácia  účtuje  obstaranie  a  úbytok  zásob  spôsobom  A  alebo spôsobom  B,  pričom  v

hlavnej činnosti rozpočtovej organizácie sa spôsobom B neúčtuje obstaranie a úbytok tovaru. Spôsob B

účtovania  zásob  nemôžu  používať  účtovné  jednotky,  ktoré  majú  povinnosť  overenia  účtovnej  závierky

audítorom, t.j. obce.



4

Obec Lipové účtuje:

Spôsob A účtovania zásob:

Pri  nakupovaných  zásobách sa  zložky obstarávacej  ceny zásob (t.j.  aj  vedľajšie  náklady súvisiace  s

obstaraním zásob) účtujú v priebehu účtovného obdobia:

-   na kalkulačnom účte  111 – Obstaranie materiálu, resp.  131 – Obstaranie tovaru, pričom účty  111 –

Obstaranie materiálu a 131 – Obstaranie tovaru nesmú k 31.12. účtovného obdobia vykazovať nijaký

zostatok.  Následne  prevzatie  materiálu  alebo  tovaru  na  sklad  sa  vykoná  v  obstarávacích  cenách

zaúčtovaním na stranu MD účtov 112 – Materiál na sklade, resp.132 – Tovar na sklade a v predajniach

a na stranu Dal účtov 111 – Obstaranie materiálu, resp. 131 – Obstaranie tovaru

Súčasne rozpočtová organizácia a obec touto smernicou ustanovuje druhy materiálov a cenovú hranicu

tohoto materiálu,  ktoré  bude  pri  ich nákupe účtovať priamo na nákladový účet,  t.j.  v hlavnej  činnosti

použije účet 501 -Spotreba materiálu.

Druh nakupovaného majetku Obstarávacia cena

Kancelársky materiál 2000,-- Sk/ks, od 01.01.2009 =70,-- € (=2108,82 Sk)/ks

Odborná literatúra 2000,-- Sk/ks, od 01.01.2009 =70,-- € (=2108,82 Sk)/ks

Oleje a mazivá do kosačiek 2000,-- Sk/ks, od 01.01.2009 =70,-- € (=2108,82 Sk)/ks

Čistiace a hygienické potreby a prostreidky 2000,-- Sk/ks, od 01.01.2009 =70,-- € (=2108,82 Sk)/ks

Potraviny na spoločenské akcie na akciu spolu: 6000,-- Sk, od 01.01.2009 =200,-- € (=6025,20)

Stavebný,elektromontažný a inštalačný materiál 6000,-- Sk, od 01.01.2009 =200,-- € (=6025,20)

Vnútro-organizačné služby,  ktoré  súvisia  s  prepravou  dodávok  zásob,  sa  aktivujú.  Rozpočtové

organizácie  a  obce  v rámci  podnikateľskej  činnosti  účtujú  aktiváciu v prospech účtu  622 – Aktivácia

vnútro-organizačných služieb. Podobne sa aktivuje materiál, resp. tovar, ktorý sa zaúčtuje v prospech účtu

621 – Aktivácia materiálu a tovaru so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu príslušných účtov zásob.

Spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu účtu  501 - Spotreba materiálu alebo pri  predaji  materiálu na

ťarchu účtu 554 - Predaný materiál. Hodnota predaného tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 504 - Predaný

tovar.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa prípadný inventarizačný rozdiel zásob:

- manko účtuje na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, 

- prebytok zásob v prospech účtu  501 – Spotreba materiálu.
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Článok IV

Evidencia zásob

Skladovú evidenciu vedie účtovná jednotka prostredníctvom programového vybavenia Open office

na  skladových  kartách  (podľa  druhu  skladovanej  zásoby).  Pohyby  zásob  na  skladových  kartách  sa

uskutočňujú  na  základe  príjemky,  výdajky,  prevodky zásob so  súhlasom povereného  zamestnanca  Ján

Belan, referent.

Zamestnanci, ktorí manipulujú so zásobami, majú podpísanú hmotnú zodpovednosť za skladované zásoby.

Tieto sú dodatkom k ich pracovným zmluvám.

Poznámka: Sumy uvedené v tejto smernici sú prepočítané konverzným kurzom: =1,- € / = 30,1260 Sk
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VZOR

Dohoda o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 Zákonníka práce

Zamestnávateľ .................................................................................................................
zastúpený (meno a funkcia) .............................................................................................
(ďalej len zamestnávateľ)

a

zamestnanec ............................................................................... nar. ..............................
trvale bytom ......................................................................................................................
(ďalej len zamestnanec)

uzavreli s účinnosťou od .......................................... túto dohodu o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182
Zákonníka práce:

1.  Zamestnanec  vykonáva  funkciu  .........................................................  (druh  práce) na
pracovisku .................................................................., pričom sú mu zverované nasledovné druhy zásob, za
ktoré je zodpovedný: ..........................................................

2. Na základe tejto dohody preberá zamestnanec hmotnú zodpovednosť za tieto druhy zásob počas trvania
pracovného pomeru.

3.  V  prípade  vzniku  manka,  resp.  škody zapríčinených  týmto  zamestnancom je  zamestnanec  povinný
nahradiť  zamestnávateľovi  výšku  zisteného  manka,  resp.  škody  v  plnej  výške.  Tejto  povinnosti  sa
zamestnanec zbaví celkom, prípadne z časti, ak preukáže, že manko, resp. škoda vznikla celkom alebo z
časti bez jeho zavinenia.

4. Ak zamestnanec bude pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí taktiež uzavreli dohodu
o hmotnej zodpovednosti, bude s nimi zodpovedať za vzniknuté manko, resp. škodu spoločne.

5.  Táto  dohoda  o  hmotnej  zodpovednosti  zaniká  skončením  pracovného  pomeru,  pokiaľ  od  nej
zamestnanec neodstúpi skôr z dôvodov uvedených v § 183 ods. 1 Zákonníka práce. 
Okrem dôvodov uvedených v § 183 ods.  1  Zákonníka práce zamestnanec  môže od dohody o hmotnej
zodpovednosti odstúpiť aj v prípade, ak ..………………………………………….....

6. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnanec a jedno zostalo
zamestnávateľovi.

V ................................ dňa ...........................

............................................ .............................................
Zamestnanec Zamestnávateľ


	Obec Lipové,
	Obecný úrad v Lipovom, 946 14 Zemianska Olča
	Jozef P a s t í r


