
Materiál na zasadnutie Komisie finančnej a majetkovej  

dňa 13.03.2023 

 

Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 

31.12.2022 

 

Dôvodová správa 

 

V zmysle §§ 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v súlade s príkazom starostu č. 

3/2022 bola v mestskej časti Bratislava-Rača vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku, záväzkov za rok 2022. Inventarizácia bola vykonaná v dvoch dátumoch. Inventarizácia 

dlhodobého hmotného ku dňu 01.10.2022, inventarizácia dlhodobého nehmotného majetku, finančného 

majetku, zásob, finančných účtov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2022. Čiastkové inventarizačné 

komisie podľa inventúrnych súpisov fyzicky prekontrolovali dlhodobý hmotný majetok. Nakoľko 

inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu riadnej účtovnej závierky, t.j. k 31.12.2022, za 

obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022 boli vyčíslené prírastky a úbytky a takto zistené hodnoty boli 

porovnané s účtovným stavom k 31.12.2022 (Príloha č. 1).  

Fyzickú inventarizáciu majetku vykonali ustanovené čiastkové inventarizačné komisie  

na základe podkladov z inventárnych súpisov. Inventarizáciou neboli zistené žiadne rozdiely. Čiastkové 

inventarizačné komisie navrhli vyradenie majetku v obstarávacej cene do 1.000,- eur a nad 1.000,- eur. 

Výsledky inventarizácie boli prerokované ústrednou inventarizačnou komisiou.  

Ústredná inventarizačná komisia schválila výsledky inventarizácie, prerokovala a schválila 

návrhy na vyradenie nepoužiteľného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkovej 

obstarávacej hodnote 38.142,96 eur (Prílohy č. 2 a 3) pri zostatkovej cene 0,00 eur. Z toho navrhnutý 

majetok na vyradenie v operatívnej evidencii je obstarávacej cene 12.909,96 eur. Vyraďovacia komisia 

navrhla vyradiť uvedený prebytočný a neupotrebiteľný majetok.  

Podľa Článku 7 ods. 6 Zásad hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača 

a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača o prebytočnosti alebo 

neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku rozhoduje na základe návrhu vyraďovacej komisie v zostatkovej 

hodnote jednotlivej hnuteľnej veci starosta, keďže zostatková cena jednotlivých hnuteľných vecí 

majetku navrhnutého na vyradenie neprevyšuje 3.500,- eur. 

V januári 2023 bola vykonaná dokladová inventarizácia finančného majetku, pohľadávok 

a záväzkov. V prílohe č. 4 je Inventarizačný zápis všetkých súvahových účtov k 31.12.2022 

s odsúhlasenými zostatkami podľa dokladov vrátane majetkových účtov podľa fyzickej inventarizácie 

k 31.12.2022. 

 
 

Prílohy:  

Príkaz starostu č. 3/2022 

Zápisnica ÚIK z vykonania inventarizácie DHM k 01.10.2022 zo dňa 30.11.2022 

Zápisnica z rokovania VK o vyradení DHM zo dňa 30.11.2022 

Zápis z rokovania ÚIK z vykonania inventarizácie majetku k 31.12.2022 zo dňa 18.01.2023  

Tabuľky (prílohy č. 1 - 4) 

 

 

Návrh stanoviska komisie: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie informáciu o 

vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov  

k 31.12.2022 

 

 

Vypracoval:  Ing. Peter Semanco, v. r. 
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