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SPRÁVA o výsledkoch kontroly 

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2020, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 20/B.16 zo dňa 17. 

júna.2020 predkladám MsZ v Krompachoch informácie o výsledku vykonaných kontrol: 
 

 

Číslo kontroly 12/2020 

Povinná osoba Mestský úrad Krompachy, Námestie Slobody 1, Krompachy 

Označenie kontroly 
Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2019 

Kontrolované obdobie k 31.12.2019 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
5. 2. 2021 

 

Cieľom kontroly  bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, vnútorných smerníc a interných predpisov v procese inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky. 

 

1. Základná právna úprava 

Základným právnym predpisom, ktorý upravuje vykonávanie inventarizácie je zákon                  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), 

ktorý ukladá účtovnej jednotke povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a 

záväzkov podľa § 29 a 30 zákona o účtovníctve. 

Účtovná jednotka je podľa § 35 zákona o účtovníctve povinná preukázať vykonanie 

inventarizácie počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkala (inventúrne súpisy, 

inventarizačné zápisy). 

Podľa § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú 

nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v 

priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci 

nasledujúceho účtovného obdobia. Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať 

kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o 

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

účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa 

skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia. Peňažné prostriedky v 

hotovosti musí ÚJ inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  

Inventarizácia je proces, pri ktorom sa zisťuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov v skutočnosti a porovnáva sa so stavom v účtovníctve 

Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 

ods. 4 zákona o účtovníctve) a podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve musí obsahovať: 

a) obchodné meno alebo názov ÚJ; sídlo  
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b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia 

inventúry, 

c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25, 

d) miesto uloženia majetku, 

e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej 

osoby za príslušný druh majetku.  

f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25, 

g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,  

h) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému 

sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy 

ocenenia majetku a záväzkov podľa §26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, 

ktoré vykonali inventúru.   

i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku záväzkov  

j) poznámky.  

 

Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva 

a ktorý podľa § 30 ods. 3 musí obsahovať: 

a) obchodné meno alebo názov ÚJ, sídlo,  

b) výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov s účtovným stavom (inventarizačné rozdiely), 

c) výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 

27 (návrh na tvorbu a rozpustenie rezerv a opravných položiek),  

d) meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie 

inventarizácie v ÚJ. 

Ďalším právnym predpisom je Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre 

rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy obce a vyššie územné celky. 

Metodické usmernenie MF SR č. MF/013292/2017-352 zo dňa 29.5.2017 o odpisovaní 

dlhodobého majetku upravuje prechod z daňových odpisov na účtovné odpisy u majetku, pri 

ktorom je významný rozdiel medzi zostatkovou cenou podľa sadzieb zákona o dani z príjmov a 

podľa predpokladanej doby životnosti. 

 

2. Kontrolné zistenia 

Mesto Krompachy má vypracovaný interný právny predpis s názvom: „Smernica č. 1/2005 

o inventarizácii majetku a záväzkov mesta Krompachy“ a Doplnok č. 1 vypracovaný dňa 

27.2.2009. 

Do dňa začatia kontroly neboli  na základe zmien zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a na základe Opatrenia MF SR číslo MF/16786/2007-31, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové 

organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie“) a zmeny zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny 

EURO v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracované žiadne 

dodatky alebo doplnky, z čoho vyplýva, že znenie smernice nie je v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

V Správe o výsledku kontroly č. 1/2019 o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov 

k 31.12.2018 zo dňa 3.4.2019, ktorá bola predložená na 6. zasadanie Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch dňa 10.4.2019, uznesenie č.6/C3, bolo hlavnou kontrolórkou odporúčané 
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prehodnotiť resp. zrušiť a vypracovať novú Smernicu v nadväznosti na platnú legislatívu, interné 

predpisy a bližšie stanoviť postup, spôsob vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov 

v účtovnej jednotke.  

 

Z dôvodu zistených nedostatkov odporúčam Smernicu č. 1/2005 o inventarizácii majetku 

a záväzkov mesta Krompachy zo dňa 28.novembra 2005 vrátane Doplnku č. 1 zo dňa 

27.2.2009 zrušiť. 

Zákon neukladá povinnosť predmetnú smernicu vypracovať, avšak vzhľadom na rozsah 

inventarizovaného majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov odporúčam a vypracovať 

nový interný predpis (smernicu) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorý je 

predpokladom správnej inventarizácie. 

Dňa 15.10.2019 bol primátorkou mesta vydaný „Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie 

majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2019“, v ktorom menuje členov: 

 vyraďovacej komisie, 

 ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK), 

 čiastkových inventarizačných komisií (ČIK), podľa miesta uloženia majetku. 

Súčasťou príkazu je „Harmonogram prác“ so stanovením termínov a určením postupu prác pre 

vykonanie riadnej inventarizácie, jej ukončenie vypracovaním zápisnice ÚIK a vypracovaním 

správy o výsledkoch inventarizácie do 27.1.2020. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch 

zobralo na vedomie prípravu riadnej inventarizácie na zasadnutí MsZ dňa 23.10.2019 uznesením 

č. 13/C.1.  

 

Kontrolou inventúrnych súpisov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevyhotovil inventúrne 

súpisy nasledujúcich účtov: 

  obežného majetku: materiál na sklade - účet 112, tovar na sklade – účet 132 

  finančných účtov:  ceniny – účet 213, bankové účty – účet 221 

  poskytnutých návratných finančných výpomoci – účet 271 

  bankových úverov – účet 461 

  pohľadávok – účty 314, 318, 319, 391 

  záväzkov – účty 321, 323, 325, 331, 336, 342, 379, 472, 474,479 

  zúčtovania medzi subjektami verejnej správy – účet 351, 355, 357, 359 

  časového rozlíšenia  - účet 384  

  hospodárskeho výsledku – účet 428 

Nevyhotovením inventúrnych súpisov všetkého majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov vykázaného v súvahe k 31.12.2019 došlo k porušeniu ustanovenia § 30 

a nezabezpečeniu preukázateľnosti účtovníctva v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

Inventúrne súpisy dlhodobého hmotného majetku, drobného hmotného majetku sú vyhotovené 

v dvoch verziách. Prvá verzia inventúrnych súpisov je vyhotovená podľa druhu majetku s 

uvedením mena, priezviska a podpisových záznamov zodpovedných osôb za vykonanie 

inventúry za úsek „Mestský úrad“.  

Druhá verzia inventúrnych súpisov je vyhotovená podľa miesta uloženia majetku s uvedením 

mena, priezviska a podpisových záznamov zodpovedných osôb čiastkových inventarizačných 

komisií. 

Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie písm. c) príkazu na vykonanie inventarizácie 

o menovaní členov čiastkových inventarizačných komisií (ČIK). 
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Kontrolou nevyhnutných náležitosti u vyhotovených inventúrnych súpisov bolo zistené, že 

obsahujú zákonom stanovené náležitosti podľa § 30 ods. 2. 

 

Spôsob zistenia skutočných stavov - na inventúrnych súpisoch je použitá zlá terminológia 

„fyzicky, dokladovo“, skutočný stav sa zisťuje počítaním, meraním, vážením... 

 

Ku kontrole neboli preukázané menovacie dekréty a povinnosti inventarizačných komisií. 

 

Kontrolou nevyhnutných náležitosti inventarizačných zápisov bolo zistené, že vo všetkých 

prípadoch bolo uvedené nesprávne obchodné meno – názov účtovnej jednotky – rozpor s §30 

ods. 3 zákona o účtovníctve.  

Na všetkých vypracovaných inventarizačných zápisoch porovnaním skutočného stavu so stavom 

účtovným neboli zistené inventarizačné rozdiely.  

 

Kontrolou bolo zistené, že boli vypracované inventarizačné zápisy bez predchádzajúceho 

vykonania inventúry – chýbajúce inventúrne súpisy, z čoho vyplýva, že inventarizácia majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola vykonaná iba formálne. 

 

Inventarizačné zápisy obežného majetku a záväzkov boli vyhotovené dňa 29.1.2020 s uvedením 

dňa začatia inventúry 29.1.2020 a dňom skončenia inventúry taktiež 29.1.2020, čím 

kontrolovaný subjekt porušil príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie, ktorého súčasťou je 

harmonogram prác - bod 5) termín do 3 dní odo dňa vykonania inventarizácie, najneskôr do 

20.1.2020 a bod 6) termín 27.1.2020. 

 

Podľa ustanovenia § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, je ÚJ povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať 

majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.   

Pre účtovné jednotky, ktorými sú obec, RO, PO aj naďalej platí povinnosť odpisovať podľa 

platných Postupov účtovania a Metodického usmernenia č. MF/013292/2017-352 zo dňa 

29.5.2017 o odpisovaní dlhodobého majetku v znení dodatku č. 1 – prechod z daňových odpisov 

na účtovné odpisy u majetku, pri ktorom je významný rozdiel medzi zostatkovou cenou podľa 

sadzieb zákona o dani z príjmov a podľa predpokladanej doby životnosti. 

Z tohto dôvodu odporúčam prehodnotiť predpokladanú dobu životnosti dlhodobého majetku a 

prepočet odpisov podľa citovaného usmernenia. 

 

Ku kontrole nebola predložená zápisnica ústrednej inventarizačnej komisie o priebehu 

a výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019.  

Bola vypracovaná „Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2019“ v ktorej nie je uvedený dátum vypracovania, z tohto dôvodu nie je 

možné konštatovať dodržanie stanovenej lehoty na jej vypracovanie podľa príkazu na vykonanie 

riadnej inventarizácie do 27.1.2020 (bod 7. príkazu). Správa neobsahuje podpisový záznam 

zodpovedných osôb – ústrednej inventarizačnej komisie, ktorá zodpovedá za uskutočnenie 

inventarizácie v súlade so zákonom a internými smernicami. 
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 6. mája 2020 uznesením č. 18/C.6 zobralo na 

vedomie správu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta Krompachy podľa stavu k 31.12.2019. 

 

Pred začatím prípravných prác na vykonanie inventarizácie bola vypracovaná „Zápisnica zo 

zasadania Vyraďovacej komisie MsZ v Krompachoch konanej dňa 30.12.2019 v zasadačke MsÚ 

v Krompachoch, ktorej obsahom sú návrhy jednotlivých útvarov mesta na vyradenie majetku 

v celkovej výške 23 253,46 €.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 18/C.5 zo dňa 6. mája 2020, ktorým berie na 

vedomie vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2019 v celkovej výške 23 253,40 €. 

Ku kontrole nebolo predložené, či daný majetok bol skutočne vyradený z účtovníctva a spôsob 

naloženia s majetkom - protokol o vyradení majetku, resp. zoznam vyradeného majetku.  

 

Kontrolou bolo zistené, že doklady súvisiace s vyradením majetku neboli riadne overené 

základnou finančnou kontrolou. Cieľom finančnej kontroly je podľa § 6 ods. 3 písm. g) 

zabezpečiť najmä ochranu majetku v správe alebo vlastníctve orgánu verejnej správy.  

 

V súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov musí byť každá finančná operácia alebo jej časť overená základnou 

finančnou kontrolou. Základnou finančnou kontrolou sa overuje výsledok inventarizácie a jeho 

súlad s osobitnými predpismi t.j., že inventarizácia bola vykonaná a výsledok inventarizácie bol 

zistený v súlade so zákonom o účtovníctve a účtovnými postupmi.  

 

3. Záver 
Vykonaná kontrola bola zameraná na preverenie dodržania zákona o účtovníctve v procese 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov účtovnej jednotky.  

Vykonanou kontrolou bolo zistených niekoľko nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť 

a v budúcnosti predchádzať ich opakovaniu, nakoľko inventarizáciou sa zabezpečuje 

preukázateľnosť vedenia účtovníctva, správnosť ocenenia zložiek majetku a záväzkov v účtovnej 

závierke, overenie stavu vzájomných pohľadávok a záväzkov, verné a pravdivé vykázanie 

údajov v účtovnej závierke. 

 

Návrh správy o výsledku kontroly bol povinnej osobe doručený dňa 1.2.2021. 

Povinná osoba v lehote určenej hlavnou kontrolórkou do 4.2.2021 nepodala písomné námietky. 

 

V zmysle odporúčaní hlavnej kontrolky povinná osoba prijala 4 opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov. Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku je hlavnou kontrolórkou stanovená v lehote do 

30.6.2021. 

 

V Krompachoch, dňa 5.2.2021 

 

 

        Ing. Marta Legátová,  

          hlavná kontrolórka 

 


