
Obec   –  Obecný úrad Malý Lapáš , Hlavná ulica 87/4,  951 04 Malý Lapáš     

 

S P R Á V A 

Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie a záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov Obce Malý Lapáš k 31.12.2019 

 

Na  základe príkazu starostu obce Malý Lapáš, PaedDr. Peter Švec, PhD. bola vykonaná 

inventarizácia  majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  obce Malý Lapáš 

k 31.12.2019. 

Členovia ústrednej inventarizačnej komisie a čiastkových inventarizačných komisií boli 

oboznámení  dňa 26.11.2019 s príkazom starostu  č. 1/2019 obce Malý Lapáš na vykonanie 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  obce Malý Lapáš k 31.12.2019 

a následne si prevzali menovacie dekréty, ktorými boli menovaní za člena inventarizačnej 

komisie. Z dôvodu kvalitného priebehu inventarizácie bol  vypracovaný a schválený 

Harmonogram prác inventarizácie s termínmi na odovzdanie jednotlivých dokumentov, 

s ktorým sa členovia ÚIK  a ČIK oboznámili. 

Členovia  inventarizačných komisií vykonali fyzickú inventúru majetku k 31.12.2019. 

A/ Predmet  inventarizácie:  majetok, záväzky a rozdielu majetku a záväzkov obce  

Malý Lapáš k 31.12.2019 

 

Predseda ČIK (Materská škola): Marcela Juhásová,  

Členovia: Mgr. Nadežda Kovalinková, Ing. Jana Nagyová 

Predseda ČIK (Zariadenie školského stravovania):Denisa Zemanová 

Členovia: Diana Kostolániová, Mária Štrbová, 

Predseda ČIK (OÚ,kostol,PO,pohost., archív,1,2,DS,ihrisko,ČOV,VP): Ing. Katarína Jančiová  

Členovia: Martina Tóthová, Denisa Zemanová, 

Inventarizačné komisie vykonali fyzickú inventúru, predložili inventúrne súpisy, ktoré boli 

spracované v súlade s § 30 zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

 



1/ Stav - neobežného majetku:  

-dlhodobý nehmotný majetok (KZ): 16 730,99,-€ 

-dlhodobý hmotný majetok (KZ): 1 461 133,34,-€ 

-dlhodobý finančný majetok (KZ):     68 769,68,-€ 

2/ Stav - obstaranie dlhodobého majetku: 

-obstaranie dlhodobý nehmotný majetok (KZ):   0 

-obstaranie dlhodobý hmotný majetok (KZ):  724 495,92,-€ 

-obstaranie dlhodobý finančný majetok (KZ):       0 

3/ Obežný majetok 

-zásoby (KZ):     109,67,-€ 

-pohľadávky (KZ): 9 147,49,-€ 

-finančný majetok (KZ): 17 832,25,-€ 

4/ Vlastné imanie (KZ): 700 747,16,-€ 

5/ Záväzky 

-rezervy krátkodobé (KZ): 12 386,66,-€ 

-zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (obce a VÚC)- (KZ): 1 788,00,-€ 

-dlhodobé záväzky zo SF (KZ): 3 200,-€ 

-krátkodobé záväzky (KZ): 27 641,47,-€ 

-bankové úvery (KZ):  122 040,00,-€ 

-výnosy budúcich období (KZ): 1 125 871,74,-€ 

 Na základe zistených skutočností  ČIK vypracovali:- návrh na vyradenie evidovaného majetku 

v hodnote 35 782,10,-eur, a- návrh na zaradenie majetku   v ocenení 82 280,60,-€,  

Inventarizačné komisie predložili z fyzickej inventúry inventúrne súpisy,  inventarizačný zápis 

z fyzickej inventarizácie vykonanej ku dňu 31.12.2019 a vyššie citované návrhy na zmeny 

evidovaného majetku. 

  

     



Záver: 

Inventarizácia  majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Malý Lapáš k 31.12.2019 

bola zrealizovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

Za správnosť jednotlivých výsledkov inventarizácie zodpovedajú členovia čiastkových 

inventarizačných komisií a členovia ústrednej inventarizačnej komisie. 

Ústredná inventarizačná komisia konštatovala, že inventarizácia  majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov obce Malý Lapáš k 31.12.2019 sa uskutočnila v zmysle 

schváleného harmonogramu prác inventarizácie a skutočný stav majetku zistený 

inventarizáciou je v súlade s účtovnou evidenciou obce Malý Lapáš. 

Stav majetku sa musí preukázať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, s údajmi 

fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky majetku za dobu od skončenia fyzickej 

inventúry do konca účtovného obdobia. 

Za ÚIK: predseda – Ing. Magdaléna Dojčanová                                .............................................. 

              Členovia -  Denisa Zemanová                                                     .............................................. 

                                  Marcela Juhásová                                                 .............................................. 

                                  Ing. Katarína Jančiová                                          .............................................. 

                                   

 

 

Prílohy:   

- Inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy k 31.12.2019,  

- Návrh na vyradenie evidovaného majetku,  

- Návrh na zaradenie  majetku 

 

Vypracovala:  

Ing. Magdaléna Dojčanová, dňa 10.03.2020 

predseda ÚIK  

 

 



S výsledkami inventarizácie  majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

obce Malý Lapáš k 31.12.2019: 

 

súhlasím              -                nesúhlasím 

 

 

PaedDr. Peter Švec, Ph.D. 

starosta obce Malý Lapáš 

 

 


