
Základná škola , Robotnícka 25, 953 01 Zlaté 1'1oravce 

Spnh a o výsledku invcn tariz~1cie 

majct'ku , záväzkoY a rnzdidu majetk u a závii7kov k 31. l2.2013 

1. ( JVOD 

N<: zúkladt: rríkaLu primútora mesta Ing. Petra Lednára. CSc. č. 32/2013 1.0 d1ia 2<J. l l .2013 boli cb 
inve11tarixačnej kon-,i~ic pre rozpočtovú organizáciu menovaní pracovníci Mcstskeho úradu Zlaté Morave~. 
LJ<;trednú invľntarizačná komisia /G IK/ v zložení: 

• člen Úl i--. Mgr. Katarína Nociarová 
• člen UlK Alexandra Borčániová 

ÚIK zhodnotila výsledk) nasledovn)·c.:h Óastkov)'ch i nvcnta riza~nj·ch lrnmisií /ČIK/: 

Ck1K1\ i11 l l !K u (~!K ubdr;iali 0111Ol.l~.201 J príke:·. ri„1dikľk) ~k 1ly :'v1gr. Jany L>udašovcj k vykonaniu 
1nvemc.rÍ/.ácie 111ajctku, d1v.:izko\ n roLdielu majetku „1 óvHzkov. Do (II<. boli menovaní pracovníci 
Zál-ladncj škol). R<1bot11ícka 25, Zlnté Mora\ ce \ iJo7.cní. 

1. Objekt i11\T1llari.táci1:'" /.ťlkladna ~:kola. Robot11kka 25, 953O1 Zlaté Moravce 
p1ed,cda: i\tlgr. Jana l.ukúcová 
C-lerwv J<ľ Mgr. Jozeľ l lurváth 

Mgr Augustin Surín 

' Objekt invc11t:.1riL:h„1c: Škn!skújcclótc1i 
1:knov1a· 1,~tlUľlll<J l.uku~.wó 

PrcJmctom invu1tarizácic k 31. 12.2013 je: 
a) 1eobežný rnajdok: 

./ dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky 

./ dlhodobý hmotný majetok, opravné položky 

../ dlhodob) finančný majetok, opravné polo7ky 
b) UbsUFHn!l'. dlhodobého h:notného. dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného 

n~ajc1 ku. opravné pnlllí.k.) 
c) l'oskytr1uté preddavky na dlhou():Jý hmoln)' a dlhuJob)· nehmotný majetok, opravné polo;t.ky 
d) l.)bežny majetok: 

./ Lásoby - materiál, ltl\ar, Lvierntú .... ,opravne položky 

../ / Účtovací<: v 1.:ťahy - 7ÚčLovan ie 111.:dLi subjektmi i vcr~j nej spravy 

./ p0hľadávky - dlhodobé. krátkodobé. opravné polozky 

./ linanč11)1 111.i_!etok: 
11 pcl'rnžné pro<:,triľdky v hotovosti 
11 peni~u:c na Cťste 
• ce11 i11y !poštové z11ámky. kolky. telefónne karty. stravné lístky .. . / 
• bankn' c ličty 
• cenné papiere 
11 obstar:rnie krátkodobého ľinančného mnjctku 

../ poskytnuté núvratné linancné vypon1oci - dlhodobé. krátkodobé 

../ časové rOí·líšcnie 



e) Vlastné imanie: 
../ oceľíovacie rozdiely 
../ výsledok hospodárenia 

1) Záväzky: 
.,/ rezervy 
../ dlhodobé záväzky 
../ krátkodobé zúväzky 
../ bankové úvery a v>Tiomoci 
../ časové rozlíšenie 

g) Operatívna ev idencia - podsúvahové t'.1čty: 
../ drobný hmotný a nehmotný ma_jetok 
../ prenajatý 1mtjetok 
../ majetok vo výpožičke 
../ prísne Lúčtovatel'né tlačivá 
./ .odpísané pohradávky 

h) Škodové protokoly 
i) Platová inventúra zamestnancov 

II. Zhodnotenie jednotlivých bodov inventarizácie /s umy sú uvádzané v€/ 

1. Neobežný majetok 
a) majetok 

-zs k l. 1.2013 

dlhodobý nehmotný 
ÚS 01 

---!--------
rí ra_~tky __ _,__ 

úb tk\ 
l"Z _3 _C1-2-. 2_0_1_3 r_ -. -· _ 

dlhodobý -hmotný -, 

ÚS 02, ÚS 03 
851 903,56 

23 785,62 

dlhodobý finančný 
ÚS 06 

-- 875 689,1§ ___ -·- ----------

Inventarizáciou majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom 
uvedeným vo výkaze St'.1vaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným .v registri majetku. 

b) oprávky k dlhodobému majetku 

oprávky k DNM 
ÚS 07 

zs k 1. 1.1013 

rjr~ _ --·· _ 
úbytky 
KZ k 3 1.12.2013 
~-----~-------

- - - - - - ·---·-1 
oprávky k OHM 

ÚS 08 
403 990,90 

43 277,00 

__ 4-t7 267„90 -----

Inventarizáciou oprávok neboli zistene žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne st'.1pisy súh lasia so stavo111 
uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v registri majetku. 
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2. Obežný majetok 
a) zásoby 

zs k 1. 1.2013 
-

prírastky 
úl2~tky --
KZ k 31. 12.2013 

---
materiál 

účet 112 AÚ 
·-

----
- --

Inventarizáciou zásob nebo li ~istené žicidne inventarizačné roL.diely. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom 
uvedeným vo výkaze Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01 a so stuvom uvedeným v registri zásob. 

b) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 

Účet Suma v€ 
351 - Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa o 
355 - Zúčtovani~ansCero~roz_eo~u-~.)bce a yQ<;:_ _____ 428 421,28 
357 - o~tat1 é zúčtovanie rozpočtu obce a vuc 

- -
359 - Zúčtovan ie transferov medzi subjektami verejnej seráv~ 

_1 J)p~l !J_ - - --- - - - - 428 421,28 
-

Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zisten)· žiadny inventarizačn)1 rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia 
-;o stavom uvedeným vo výkaze Súvahu Úč ROPO SrOV 1-01 . 

c) finan čný majetok 

- - - Účet 
-~ -- -- --

Suma v€ 
~---- -
211 - Pokladnica o --- -·-·----. „ ___________ ,__,_ 
213 - Cenin 1 o 

- - - - - - - ----- ---
z toho : poštové známky o -------

kol~y- o 
-"'t" - - -

stravné 1 ístky o 
221 - llankové účty 
z toho: -

-- - -
a/ z~!lad~ý_b~!_ný účet - ---

VÚB a.s. č.účtu: 1630154551 /0200 VBÚ o 
VUB a.s. č.účtu: 1931435154/0200 PÚ o 
VÚB a.s. č.účtu : 210302095 1/0200 Dceozit 32 352,99 

b/ školslu1 jedále1'í 
VÚB a.s. č.účtu: 1632333457/0200 180,14 --- - - -- - - - -

c/ sociá lny fond 
VÚB a.s. č.Ličtu : 164265525 7/0200 SF 884,2§ -- - - - - ---
261 - Peniaze na ceste o 
Spolu ----·-- ------- 33417,.39 

Inventarizáciou finančného majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia 
so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SfOV 1-01. 
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3. Záväzky 

a) dlhodobé záväzk 
Účet 

472 - Závä~ LO sociálneho fondu 
S_.Qolu 

~~-- - -- -~-~ __ s_u_•i_:4:-~-~ ---1 
Inventarizáciou dlhodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia 
so stavom uvedeným vo v)1kaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným v analytickej 
evidencii záväzkov. 

- -
Účet 

a 
Cl 

321 - Dodávateli 
j 331 - Zamestnan 
336 - Zúčtovanie 

, .142 - Ostatné__pij_ 
s orgánmi soc. poist~1ia a_L_dr~v(~oist. 

ame dane 
- - - -

. n9 - Iné Láväz~ 
[·;Jolu _ 

-----

-- ---
Suma v E 

819,88 
18751 ,88 
l l 375,76 

2086,56 _~ 
-- 203,08 

33 238,16 

lnvt'ntarizáciou krátkodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne sup1sy 
>úhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOY 1-01 a so stavom uvedeným v analytickej 
ť\ ;cene ii zá\ äzkov. 

4. Podsúvahové účty 

Účet - 751 - Učet - 752 Účet - 753 Účet - 754 Účet - 755 
zs k 1.1.2013 4? 3132?3_ 
prírastk.&-.~--jr---4_5_0~,o_o~~-t-~~~~~r-~~~~-r--~~~~----r~~~~---; 
úh tk l
! l k31.12.2013 ~763,83 - , . L_ 

Inventarizáciou podsl'.1vahových účtov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia 
so stavom uvedeným v analytickej ev idenci i. 

5. Platovú inventúra zamestnancov 

K 31.12.2013 sa uskutočni la dokladová inventúra hrubých miezd zamestnancov. Inventarizáciou platov 
nebol zistený žiadny inventarizačný rozd ie l. 
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III. Záver 

Inventari zác ia majetku a záväzkov k 31 .12.:2(• l 2 S3 uskutočnila v zmysle zákona č.431 /2002 Z.z. 
o účtovníctve v z. n.p. 

Za správnosť uvedených údajov zodpovedajli členovia Diel čich inventarizačných komisií a členovia 

Ústrednej inventarizačnej komisie. 

Za Ústrednt'.1 inventarizačnú komisiu: 

-------------~-----------·------,----------------.., 

Komisia ___ M~nl?_E priezvisl<__o__ Podpisový zázn7m 
člen komisie Ll!K-- _MIQ':_IS<1_1:~~j~1(l_N_o~l~9~á____ _ __ 'l_ · Tllcc.,\. l 
člen komisi~Ú~------ Alexandra Borčániová 
člen-komisie Č IK M r. Jana Lukáčová 
člen komisie ČIK Mgr. Jozef Horváth 
člen komisie Č-1 K-,-- ---iM--;;:~Ä~gusti ~S-L~~-ín _____ „ ______ _ 

-------0----------r---~-~~-------------ji----------,,..-...,-=~1..-----,--------i 

člen komisie Č: IK Katarína Laktišová 

V /bt;ích Mora'vciach. d11a 20.01.2014 

S v''.'s ledkarni inventari:dcie ~úhlasím 

, .... „ .~ :~ l< t c··i ·~J ~ .) ~?1 ; !<:~ O : 3i 

F'ub.Jt1·ícka 25 
;'1-,t'·' !l.iroravce 

.-V I I j f •-
--„-----·--··L!W..~l!!Y-.!!_!1/l _____ _ 

riaditeľka ZŠ 
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