
Názov a sídlo účtovnej jednotky: Základná umelecká škola, Janka Kráľa 4, Zlaté Moravce 

Správa o výsledku inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 

1. ÚVOD 

Na základe príkazného listu primátora č. 32/2013 zo dňa 29.11.2013 do inventarizačnej komisie /IK/ pre 
Základnú umeleckú školu boli za zriaďovateľa menovaní: 

• člen IK Mgr. Jana Huňadyová 
• člen IK Ing. Daniel Bielik 

Na základe príkazu riaditeľa školy č.1/2013 zo dňa 5.12.2013 boli do inventarizačnej komisie /IK/ 
menovaní: 

• predseda IK 
• člen IK 
• člen IK 

Ing. Helena Petrovičová 
Ladislav Kondé 
Alžbeta Ondriášová 

Členovia 1 K ZUŠ obdržali dňa 5.12.2013 príkaz riaditeľa školy č . 1/20113 na vykonaniu inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 

Inventarizačná komisia zhodnotila výsledok inventarizácie za: 

Objekt inventarizácie: 
predseda: 

Základná umelecká škola 
Ing. Helena Petrovičová 
Ladislav Kondé členovia: 

Alžbeta Ondriášová 
Mgr. Jana Huňadyová 
Ing. Daniel Bielik 

Predmetom inventarizácie k 31.12.2013 je: 

a) Neobežný majetok: 
./ dlhodobý hmotný majetok, oprávky k OHM 

b) Obežný majetok: 
./ zúčtovacie vzťahy - zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správ 
./ finančný majetok: 

• peiía:ž.né prostriedky v hotovosti 
• bankové účty 

c) Záväzky: 
./ dlhodobé záväzky 
./ krátkodobé záväzky 

d) Operatívna evidencia ·· podsúvahové účty: 
./ drobný hmotný a nehmotný majetok 

e) Platová inventúra zamestnancov 



II. Zhodnotenie jednotlivých bodov inventarizácie /sumy sú uvádzané v€/ 

1. Neobežný majetok 

a) majetok 

dlhodobý nehmotný dlhodobý hmotný dlqodo?ý finančný 
ÚS 01 ÚS 02, ÚS 03 us 06 

zs k 1.1. o 96 032,76 o 
prírastky o 
úbytky o 
KZ k 31.12. o 96 032,76 o .. 

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

b) oprávky k dlhodobému majetku 

oprávky k DNM oprávky k DHM 
ÚS07 ÚS 08 

zs k 1.1. o 58 912,12 
1---

prírastky 3 604,00 
úbytky o 
KZ k 31.12. o 62 516,12 

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

2. Obežný majetok 

a) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 

Účet Suma v€ 
351 - Zúčtovanie odvodov eríjmov RO do rozpočtu zriaďovat~ľa o 

355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC 33 516,64 
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC o 
359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej seráv~ o 
Spolu 33 516,64 

Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zisten~ žiadny inveptarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy 
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01. 
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b) finančný majetok 

Účet Suma v€ -------------·-···-·-
211 - Pokladnica o .. 

221 - Bankové účty z toho: 
a! základný bež.!!.Ý_rozpočto!i_účet o 

VÚB a.s. č. účtu: 1633760258/0200 -
b/ prí_jmový rozEočtový účet o 

VÚB a.s. č. účtu: 1931678754/0200 
c/ účet sociálneho fondu 1 198,57 

VUB a.s. č. účtu: 
dl účet cudzích Erostriedkov (depozit) 35 482,68 

VÚB a.s. č. účtu: 2103083856/0200 
261 - Peniaze na ceste o 
Spolu 36 68125 

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

3. Záväzky 

a zúčtovanie medzi sub"ektmi vere·ne· s 
Účet 

_.,___.,_......__.,__ _____ ~-~ 
f-------------
357 - Ostatné zúčtovanie roz očtu obce a VÚC 
359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektmi vere'ne· s ráv 
S olu 

Suma v€ 
o 
o 
o 

Inventarizácia zúčtovacích vzťahov je nulová súhlasí so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO 
SFOV 1-01. 

b) dlhodobé záväzky 
Účet Suma v€ 

472-Záväzk~ zo sociálneho fondu 1 198,5 
Spolu 1198,5 

Inventarizáciou dlhodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy 
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným 
v analytickej evidencii záväzkov. 

c) krátkodobé záväzk}' 
Účet Suma v€ 

331 - Zamestnanci 19 100,26 
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc, poistenia a zdravot. poist. 12 341,25 
342 - Ostatné priame dan~-- 2 589,61 
379 - Iné záväzk~ 962,94 
Spolu 

-, 
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Inventarizáciou krátkodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy 
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným 
v analytickej evidencii záväzkov. 

4. Podsúvahové účty 

Účet - 751 
zs k 1.1. 38840,14 
prírastky 378 
úbytky o 
KZ k 31. 12. 39218,14 

Inventarizáciou podsúvahových účtov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne 
súpisy súhlasia so stavom uvedeným v analytickej evidencii. 

5. Platová inventúra zamestnancov 

K 31.12.2013 sa uskutočnila dokladová inventúra hrubých miezd zamestnancov . .Inventarizáciou 
platov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. 

III. Záver 

Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2013 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431 /2002 Z.z. 
o účtovníctve v z.n.p. 

Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia inventarizačnej komisie. 

Za komisiu ZUŠ: 

Komisia Meno a priezvisko 
predseda komisie Ing. Helena Petrovičová 
člen komisie Ladislav Kondé 
člen komisie Alžbeta Ondriašová 
člen komisie Mgr. Jana Huňadyová 
člen komisie Ing. Daniel Bielik 

V Zlatých Moravciach, dňa 8. 1. 2014 

S výsledkami inventarizácie súhlasím 

Podpisový záznam 
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Gejza Hlavatý 
riaditeľ školy 
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