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Na základe pokynov starostu obce Kanianka bolo spracované organizačné a technické 

zabezpečenie (ďalej len „OTZ“) inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v obci Kanianka k 31.12.2017. 

Samostatný právny subjekt ZŠ (ZŠ, ŠKD, ŠJ-ZŠ)  v Kanianke si pripraví samostatné OTZ 

inventarizácie s rozpisom komisií a termínom vykonania inventarizácie v zmysle platných 

predpisov a toto predloží zriaďovateľovi. Predmety na vyradenie zo ZŠ v Kanianke budú posúdené 

hlavnou inventarizačnou komisiou zriaďovateľa. Termíny pre vykonanie inventarizácie v ZŠ 

Kanianka sú obdobné ako má obec. ZŠ predloží Inventúrny súpis, Inventarizačný zápis, Správu 

o výsledku inventarizácie k 31.12.2017 referentke zodpovednej za správu obecného majetku             

do 10.1.2018.  

Pre úspešný priebeh inventarizácie je potrebné v plnej miere využiť poznatky a skúsenosti 

z predchádzajúcich rokov. Vedúci organizácie a členovia komisií sú povinní riadiť sa zákonom              

č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, VZN č. 1/2010 o hospodárení s majetkom obce 

Kanianka a Vnútorným predpisom o inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov účinného od 1.7.2013. 

Inventúra majetku sa vykoná za obdobie od 1.1.2017 do 31.10.2017. Pri inventúre majetku 

budú vyhotovené inventúrne súpisy, ktoré budú porovnané so skutočným stavom.  

Zapisovateľka hlavnej inventarizačnej komisie pripraví inventúrne súpisy predsedom 

jednotlivých inventarizačných komisií v dvoch rovnopisoch a odovzdá ich zapisovateľkám 

jednotlivých komisií. Predsedovia jednotlivých inventarizačných komisií obce oznámia 

zapisovateľkám inventarizačných komisií termín vykonania inventúry najmenej tri pracovné dni 

pred inventúrou. Zapisovateľky pozvú členov komisií na inventúru. Pri vykonávaní fyzickej 

inventúry členovia jednotlivých inventarizačných komisií zistia skutočný stav majetku a 

zaznamenajú ho do inventúrnych súpisov. Predsedovia jednotlivých inventarizačných komisií hneď 

po vykonaní fyzickej inventúry odovzdajú jeden rovnopis inventúrneho súpisu zapisovateľke 

danej komisie, ktorá ho odovzdá zapisovateľke HIK v termíne do 15.11.2017.  

Pri zistení prebytočného a neupotrebiteľného majetku je potrebné s ním naložiť v zmysle 

ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení. Súpis neupotrebiteľného majetku za obec a 

ZŠ, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo z iných vážnych dôvodov nemôže slúžiť svojmu účelu 

alebo určeniu, predložia predsedovia komisií zapisovateľke obce na OcÚ v termíne 15.11.2017. 

Vyraďovacia, škodová a likvidačná komisia predloží hlavnej inventarizačnej komisii zápisnicu 

o zistení neupotrebiteľnosti majetku a zároveň zápisnicu predložia OZ ako bude s týmto majetkom 

naložené. Predmety navrhované na vyradenie, ktoré nebudú v časovom termíne predložené na OcÚ, 

nebude možné vyradiť. 

Dokladová inventúra sa vykoná za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Členovia HIK            

pri dokladovej inventúre dostanú inventúrne súpisy zostatkov účtov. Na základe inventúrnych 

súpisov vykoná HIK dokladovú inventúru.  

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci k 31.12.2017 sa 

vykonáva v období od 8.1.2018 do 19.1.2018. HIK vykoná fyzickú inventúru za obdobie                

od 1.11.2017 do 31.12.2017. HIK vykoná porovnanie skutočného stavu zachyteného                              

v inventúrnych súpisoch fyzickej a dokladovej inventúry s účtovným stavom a vypracuje 

inventarizačné zápisy ku každému účtu jednotlivo.  

Správu o vykonaní fyzickej inventúry k 31.10.2017 predloží pracovníčka správy majetku obce 

Kanianka starostovi obce do 22.12.2017. 

Správu o vykonaní inventarizácie  majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci 

Kanianka k 31.12.2017 predloží pracovníčka správy majetku obce Kanianka starostovi obce                  

do 31.1.2018 a Obecnému zastupiteľstvu v termíne do 31.03.2018 v termíne konania prvého 

zasadnutia OZ v roku 2018. 
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Pre úspešný priebeh inventarizácie schválil starosta obce inventarizačné komisie za obec 

Kanianka v tomto zložení: 

Hlavná inventarizačná komisia:  

1. predseda   Ing. Igor Makeš 

2. člen   Ing. Ľubica Vážanová  

3. člen   Ing. Katarína Kiššová 

4. člen   Iveta Bullová 

5. zapisovateľka  Dáša Hujová 

Miestne hospodárstvo – vodné hospodárstvo, VO,VZ a Dom smútku 

1. predseda  JUDr. Ján Lacko 

2. člen    Ľuboš Lipovský 

3. člen   Dáša Hujová 

4. zapisovateľka  Dáša Hujová 

Samospráva /budova OcÚ/, teplo, byty, požiarna ochrana a šport  

1. predseda   Ing. Dušan Krakovik 

2. člen   MUDr. Alexander Berkeš 

3. člen   Michal Kollár  

4. zapisovateľka  Eva Belanová  

Kultúra – kultúrny dom, ubytovanie , klub dôchodcov, Dom kultúry, knižnica 

1. predseda   Marcel Kuna 

2. člen   Marcela Hamarová 

3. zapisovateľka  Marcela Hamarová 

Materská škola a školská jedáleň pri MŠ 

1. predseda   Ivana Rybanská  

2. člen   Ing. Dušan Krakovik 

3. člen   Miroslava Hollá 

4. zapisovateľka  Ing. Zdenka Milevová 

Základná škola, školská jedáleň pri ZŠ a ŠKD 
1. predseda   Miroslava Hollá  

2. člen   Roland Šipoš 

3. člen   Ľuboš Lipovský     
4. člen   Mgr. Róbert Letavaj 

5. zapisovateľka  Ing. Lenka Beláková 

Vyraďovacia komisia  

1. predseda  JUDr. Filip Štancel 

2. tajomník  Ing. Katarína Kiššová 

3. člen      JUDr. Ján Lacko   

4. člen     Ľubica Vidová       

5. člen      Ivana Rybanská     

Škodová a likvidačná komisia 

1. predseda  JUDr. Filip Štancel 

2. tajomník  Ing. Katarína Kiššová 

3. člen      JUDr. Ján Lacko   

4. člen     Ľubica Vidová       

5. člen      Ivana Rybanská     
 

 

Komisie pre vykonanie inventarizácie za rok 2017 sú schválené na obdobie od dnešného dňa až  

do schválenia nového OTZ.   
 

       ........................................................... 

Ing. Ivor Husár 

starosta obce 


