
Zápisnica z vykonania fyzickej inventúry majetku Obce Močenok 

k 31.12.2017 

 

 
napísaná dňa 26.02.2018 o vykonaní riadnej periodickej inventúry dlhodobého hmotného  a drobného 

hmotného a drobného nehmotného majetku. 

 

Názov účtovnej jednotky:    Obec Močenok 

Sídlo:      Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

Druh inventúry:     riadna 

Dátum, ku ktorému bola inventúra vykonaná: 31.12.2017 

Spôsob zisťovania skutočných stavov:  fyzicky a dokladovo 

 

V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bola na Príkaz Starostu 

obce Močenok č. 1/2017 vykonaná inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov obce Močenok ku 

dňu 31.12.2017. 

Obecné zastupiteľstvo na VI. zasadnutí dňa 29.11.2017 schválilo uznesenie č. 6.8-VI./OZ/2017 – 

Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie inventúry majetku obce Močenok 

k 31.12.2017.  

 

Čiastkové inventarizačné komisie (ČIK) v období od 16.12.2017 do 16.01.2018 fyzickou inventúrou 

hmotného a nehmotného majetku, zásob  odsúhlasili stav majetku na základe inventúrnych súpisov 

porovnali skutočné stavy so stavmi v operatívnej evidencii majetku.  

ČIK vyhotovili a predložili návrhy na vyradenie nepotrebného a neupotrebiteľného hmotného majetku 

a výsledky inventarizácie odovzdali do stanoveného termínu 31.01.2018 k ďalšiemu spracovaniu. 

 

Čiastkové inventarizačné komisie v zložení: 

1. Objekt inventúry – Obecný úrad, Obecná polícia 

Ing. Marek Mesároš  poslanec  predseda 

Bc. Eleonóra Flammichová pracovníčka obce tajomníčka 

Helena Blehová   pracovníčka obce člen 

Bohuš Sabo   pracovník obce  člen 

 

2. Objekt inventúry – Zdravotné stredisko, domov dôchodcov 

Ľuboš Blažo   poslanec  predseda 

Darina Straňáková  pracovníčka obce tajomníčka 

Ing. Erika Horváthová  pracovníčka DD člen 

Štefánia Šášiková  pracovníčka obce člen 

 

3. Objekt – inventúry – Kultúrne stredisko, Kultúrny dom, Orlovňa 

Ing. Veronika Kollárová poslankyňa  predseda 

Ing. Marek Karlubík  pracovník obce  tajomník 

Iveta Leššová   pracovníčka obce člen 

Karol Malík      člen 

 

4. Objekt – Hospodársky, dvor, Sklad CO, Športová hala, Dom smútku horný cintorín, Dom 

smútku dolný cintorín 

Ľuboslav Hipp   poslanec  predseda 

Bc. Eleonora Flammichová pracovníčka obce tajomníčka 

Miroslav Lóži   pracovník obce  člen 

Lýdia Sekerešová  pracovníčka obce člen 

Štefan Fica   pracovník obce  člen 

 

  



Skutočný stav nehmotného a hmotného majetku bol zistený obhliadkou na mieste, porovnaním 

s miestnym inventárnym zoznamom a prepočítaním jednotlivých kusov po predchádzajúcom 

odsúhlasení inventúrnych súpisov (počítačových zostáv stavu majetku). 

U hmotného inventarizačného majetku (HIM) bola prekontrolovaná aj úplnosť ich príslušenstva. 

Hospodárske prostriedky, ktoré v čase inventúry boli mimo úseku (zaslané na opravu) sa 

inventarizovali podľa dokladov o ich odoslaní, resp. odovzdaní. 

   

 

Podľa zisteného skutkového stavu je stav majetku nasledovný: 

 

Názov 

Majetok  

vyradený v € 

za rok 2017 

Majetok 

zaradený v € 

za rok 2017 

Účtovný stav  

k 31.12.2017 

Skutočný 

(fyzický) stav 

k 31.12.2017 

Inventarizač

ný rozdiel 

Stavby 021 

 

0,00 740 959,39 13 892 779,70 13 892 779,70 0,00 € 

Dopravné 

prostriedky 023 

0,00 75 120,00  115 449,05 115 449,05 0,00 € 

Stroje, prístroje, 

zariadenia 022 

12 178,78 13 322,00 354 574,47 354 574,47 0,00 € 

Softvér 013 

 

0,00 0,00 392,78 392,78 0,00 € 

Umelecké diela, 

zbierky 032 

0,00      0,00 74 573,49 74 573,49 0,00 € 

Pozemky 031 

 

6 826,66 22 233,58 1 225 843,42 1 225 843,42 0,00 € 

Drobný majetok 

028 

18 633,71

  

20 412,59 205 281,93 205 281,93 0,00 € 

 

Poverený pracovník potvrdzuje, že fyzická inventúra všetkých hospodárskych prostriedkov, za ktoré je 

zodpovedný, bola vykonaná a žiadne hospodárske prostriedky neboli zatajené. 

 

Inventarizačné rozdiely neboli zistené. 

 

 

Návrh na vyradenie a likvidáciu majetku obce za rok 2017 v hodnote: 

 

Drobný majetok – 028:     6 230,46 EUR 

Stroje, prístroje, zariadenia – 022: 22 196,91 EUR 

Softvér – 013:         375,26 EUR 

Dopravné prostriedky – 022:    5 137,75 EUR 

 

Spolu:     33 940,38 EUR 

 

 

 

 

 

V Močenku dňa 26.02.2018 

 

Zapísala: Eleonóra Flammichová 


