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Platnosť internej 

smernice: 
1.2.2013 

Prílohy: príloha č. 1 – účtovný rozvrh 

 

 

Účinnosť internej 

smernice od 
1.2.2013 

Účinnosť internej 

smernice do 
 

 

 

Podľa § 13 ods. 2  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

zostavuje obec účtový rozvrh, v ktorom sa uvedú: 

 používané syntetické účty podľa príslušnej rámcovej účtovej osnovy, 

 analytické účty vytvárané na základe hľadísk určených v § 5 Opatrenie Ministerstva 

financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 

rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné 

celky v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

MF/25189/2008-311 a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

MF/24240/2009-31 a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. 

decembra 2011 č. MF/24141/2011-31. potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných 

prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky, 

 podsúvahové účty, ktorý sa v priebehu roka aktualizuje o účty vytvorené počas roka. 

Pokiaľ nedochádza k 1.1. bežného roka k zmene účtového rozvrhu, ktorý bol platný v 

predchádzajúcom roku, postupuje rozpočtová organizácia a obec podľa tohto účtového 

rozvrhu aj v nasledujúcom roku. 

Záverečné ustanovenia 

Tento predpis je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha 

aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností. 

Ustanoveniami tohto predpisu sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci organizácie. 

Účtový rozvrh je prílohou tejto smernice. 

http://xml.sketch.sk/books/view/id/226/num/N.A.3.1.2
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Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1.2.2013.  

Týmto sa rušia všetky predchádzajúce smernice týkajúce sa obehu účtovných dokladov. 

 

 

         Ing. Cyril Revák v.r. 

         starosta obce 
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Príloha č. 1 

Účtový rozvrh 

Účtový rozvrh obce Šarišské Michaľany obsahuje účty v nasledovnom členení: 

1. Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok: 

a. syntetické účty podľa rámcovej účtovej osnovy označené trojmiestnym znakom XXX 

 analytické účty označené ďalšími znakmi po trojmiestnom znaku rozlišujúcimi 

jednotlivé druhy majetku, 

◦ hmotne zodpovedné osoby a miesta uloženia majetku, 

◦ majetok, ktorý slúži v hlavnej činnosti rozpočtovej organizácie a obce, 

◦ majetok, ktorý slúži v podnikateľskej činnosti rozpočtovej organizácie a obce, 

◦ majetok, ktorý slúži v oboch činnostiach rozpočtovej organizácie a obce. 

8. Dlhodobý finančný majetok: 

a. syntetické účty podľa rámcovej účtovej osnovy označené trojmiestnym znakom XXX 

 analytické účty označené ďalšími znakmi po trojmiestnom znaku, podľa: 

1. druhu a účelu majetku, 

2. dlhodobosti či krátkodobosti, 

3. charakteru cenných papierov. 

3. Zásoby: 

a. syntetické účty podľa rámcovej účtovej osnovy označené trojmiestnym znakom XXX 

 analytické účty označené ďalšími znakmi po trojmiestnom znaku, podľa: 

1. jednotlivých druhov zásob, 

2. miesta, resp. strediska uloženia zásob, 

3. zásoby, ktorá slúži v hlavnej činnosti rozpočtovej organizácie a obce, 

4. zásoby, ktorá slúži v podnikateľskej činnosti rozpočtovej organizácie a obce, 

5. zásoby, ktorá slúži v oboch činnostiach rozpočtovej organizácie a obce. 

1. Pohľadávky a záväzky: 

a. syntetické účty podľa rámcovej účtovej osnovy označené trojmiestnym znakom XXX 

b. analytické účty označené ďalšími znakmi po trojmiestnom znaku, podľa: 

 jednotlivých dlžníkov, resp. veriteľov, 

 dohodnutej doby splatnosti pohľadávok a záväzkov, 

 zostatkovej doby splatnosti pohľadávok a záväzkov, 

 bonity pohľadávok, 

 meny (na slovenskú menu a jednotlivé zahraničné meny). 
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 Bankové účty: 

a. syntetické účty podľa rámcovej účtovej osnovy označené trojmiestnym znakom XXX 

6. analytické účty označené ďalšími znakmi po trojmiestnom znaku, podľa: 

4. jednotlivých druhov rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov podľa 

rozpočtovej klasifikácie, 

5. rozpočtových programov, 

6. finančných fondov, 

7. združených prostriedkov, 

8. pôžičiek a iných výpomocí, 

9. druhu výdavkov. 

4. Účty časového rozlíšenia, účty opravných položiek a rezerv: 

 syntetické účty podľa rámcovej účtovej osnovy označené trojmiestnym znakom XXX 

 analytické účty označené ďalšími znakmi po trojmiestnom znaku, podľa: 

1. druhov a typov časového rozlíšenia, 

2. používania odhadných účtov v priebehu a na konci účtovného obdobia, 

3. tvorby rezerv a opravných položiek podľa zdaňovanej resp. nezdaňovanej činnosti. 

 Účty nákladov v rámci hlavnej činnosti, resp. nákladov a výnosov v rámci 

podnikateľskej činnosti: 

1. syntetické účty podľa rámcovej účtovej osnovy označené trojmiestnym znakom XXX 

2. analytické účty označené ďalšími znakmi po trojmiestnom znaku, podľa: 

 druhu, 

 účelu, 

 strediskového hospodárenia. 

 

 

          


