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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00510173 (ďalej aj ako „RDS“) podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) vnútorného predpisu č. 7/2020 
Organizačný poriadok v znení neskorších predpisov, vydáva tento vnútorný predpis č. 4/2021 
o majetku (ďalej aj ako „predpis“). 
 

Čl. 1   
Úvodné ustanovenie 

(1) Tento predpis upravuje všeobecné a interné postupy pri nakladaní s majetkom 
a inventárom tak, aby bol zachovaný princíp hospodárnosti a efektívnosti nakladania s 
majetkom. 

(2) Za hospodárenie s majetkom zodpovedá riaditeľ RDS, ktorý s majetkom nakladá na 
podnet manažéra ekonomického a administratívneho úseku v súlade s osobitným 
vnútorným predpisom.1 Za správu majetku zodpovedá ekonomický a administratívny 
úsek. 

 
Čl. 2  

Základné pojmy 
(1) Majetok RDS sa z časového hľadiska člení na 

a) krátkodobý majetok, ktorého doba použiteľnosti je najviac jeden roka 
b) dlhodobý majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. 

(2) Dlhodobý majetok sa člení na 
a) dlhodobý nehmotný majetok (ďalej aj ako „DNM“), 
b) dlhodobý hmotný majetok(ďalej aj ako „DHM“), 
c) dlhodobý finančný majetok a 
d) dlhodobé pohľadávky. 

(3) Dlhodobým majetkom nie sú 
a) zásoby, vrátane náhradných dielov a 
b) krátkodobý (obežný) majetok. 

(4) DNM sú zložky nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2.400,00 eur 
a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok, a to 
najmä 
a) aktivované náklady na vývoj, 
b) softvér, 
c) oceniteľné autorské práva alebo práva príbuzné autorskému právu a  
d) technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného 

majetku. 
(5) DHM je 

a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 
technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1.700,00 eur a 
doba ich použiteľnosti alebo ich prevádzkovo – technické funkcie sú dlhšie ako jeden 
rok, napríklad interiérové vybavenie, kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, 
dopravné prostriedky, 

 
1 Vnútorný predpis č. 7/2020 Organizačný poriadok v znení neskorších predpisov. 
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b) pozemky, budovy a stavby, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez 
ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami,  

c) technické zhodnotenie,  
d) drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako 

suma ustanovená osobitným predpisom pre dlhodobý hmotný majetok, prevádzkovo 
technické funkcie predmetného majetku sú dlhšie ako jeden rok, ide o majetok v 
sume od 332,00 eur do 1.700,00 eur. 

(6) Príslušenstvom DHM sú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok 
a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo DHM je súčasťou dodávky 
hlavnej veci alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne. Pokiaľ príslušné predmety 
netvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok, ide o samostatné hnuteľné veci. 

(7) Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti alebo zostatkovou 
dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.  

(8) Drobný dlhodobý nehmotný majetok (ďalej aj ako „DDNM“) ktorého obstarávacia cena 
je vyššia ako 332,00 eur a nižšia ako 2.400,00 eur sa zaúčtuje na účet 018 – Drobný 
dlhodobý nehmotný majetok. 

(9) Drobný dlhodobý hmotný majetok (ďalej aj ako „DDHM“) ktorého obstarávacia cena je 
vyššia ako 332,00 eur a nižšia ako 1.700,00 eur sa zaúčtuje na účet 028 – Drobný 
dlhodobý hmotný majetok.  

(10) Majetok v hodnote od 32,00 eur do 332,00 eur sa eviduje v operatívnej evidencii.  
(11) Uvedením majetku do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií, 

potrebných na užívanie majetku a tiež splnenie všetkých povinností stanovených 
osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade obstarania kúpou 
alebo odplatným prevodom správy majetok na účely účtovania môže byť uvedený do 
užívania až po uhradení záväzku na základe faktúry alebo zmluvy.  

(12) Majetok sa zaradí do účtovnej evidencie majetku po ukončení procesu jeho obstarania 
na základe prvotných nadobúdacích dokladov, ktorými sú napríklad dodacie listy, 
faktúry, pokladničné doklady z drobného nákupu a pod. 

(13) Technické zhodnotenie predstavuje výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a 
stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a 
nehmotnom majetku 1.700,00 eur v úhrne za účtovné obdobie.  

(14) Rekonštrukcia je taký zásah do DHM, ktorý má za následok zmenu jeho účelu použitia, 
kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu 
technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní 
jeho porovnateľných vlastností.  

(15) Modernizácia je rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti DHM a DNM o také súčasti, 
ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za 
neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na 
spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.  

(16) Oprava DHM predstavuje odstraňovanie jeho čiastočného fyzického opotrebenia alebo 
poškodenia, účelom ktorého je uvedenie DHM do prevádzky schopného stavu. Pri 
oprave sa môžu použiť aj kvalitatívne nové materiály, náhradné diely, ktoré nezvyšujú 
výkonnosť alebo nerozširujú použiteľnosť DHM. 
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(17) Udržiavaním DHM sa zabezpečuje plynulosť, bezporuchovosť a bezpečnosť používania    
DHM.  

(18) Riaditeľ vymenováva členov škodovej, likvidačnej a vyraďovacej komisie s celoročnou 
pôsobnosťou. 
 

Čl. 3  
  Oceňovanie dlhodobého majetku 

(1)  Každý spôsob obstarania dlhodobého majetku predstavuje osobitný spôsob jeho 
ocenenia. 

(2)  Súčasťou obstarávacej ceny DHM a DNM sú všetky náklady súvisiace s obstaraním 
podľa osobitného predpisu.2  

(3) Súčasťou obstarávacej ceny DHM nie sú náklady podľa § 28 ods. 2 opatrenia, ktoré sú 
súčasťou prevádzkových nákladov.  

(4) Majetok uvedený do používania sa oceňuje  
a) obstarávacou cenou (pri odplatnom obstaraní), ktorou je cena, za ktorú sa majetok 

obstaral kúpou alebo odplatným nadobudnutím majetkových práv vrátane nákladov 
súvisiacich s jeho obstaraním,  

b) reprodukčnou obstarávacou cenou, ktorou je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v 
čase, keď sa o ňom účtuje; táto cena sa zisťuje znaleckým posudkom alebo podľa 
osobitných predpisov,  

c) vlastnými nákladmi pri DHM a DNM vytvorenom vlastnou činnosťou (priame 
náklady a časť nepriamych nákladov, ktoré bezprostredne súvisia s vytvorením DHM 
a DNM),  

d) menovitou hodnotou.  
(5) Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje 

a) DHM a DNM nadobudnutý bezodplatne alebo darovaním, s výnimkou prípadu, ak 
je známa obstarávacia cena, 

b) DHM a DNM vytvorený vlastnou činnosťou, pokiaľ je reprodukčná obstarávacia 
cena nižšia ako vlastné náklady, 

c) DHM a DNM novozistený a v účtovníctve doteraz nezachytený (inventarizačné 
prebytky). 

 
Čl. 4  

Účtovanie dlhodobého majetku 
(1) DNM sa účtuje na účtoch účtovnej skupinu 01 – dlhodobý majetok  
(2) Softvér sa účtuje na účte 013, ak je kúpený samostatne a nie je súčasťou dodávky 

hardvéru a jeho ocenenia.  
(3) DHM sa účtuje na účtoch účtovnej v účtovnej skupine 02 a 03 a to na účet  

a) 021 – stavby, 
b) 022 – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (stroje, prístroje a 

zariadenia) a 
 

2 § 27 a § 28 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v aktuálnom znení. 
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c) 023 – dopravné prostriedky. 
(4) DHM, ktorý sa neodpisuje sa účtuje na účtoch účtovnej skupiny 031 – pozemky. 

 
Čl. 5  

Evidencia dlhodobého majetku 
(1) Evidencia DM sa uskutočňuje pomocou inventárnych kariet vo informačnom systéme 

SAMO - Trimel, pričom každému majetku je pridelené inventárne číslo v 
chronologickom poradí podľa skutočného nadobudnutia. 

(2) DNM a DHM sa zaúčtuje až jeho uvedením do používania  
(3) Drobný majetok sa eviduje v operatívnej evidencii až do jeho vyradenia.  
(4) Inventárna karta obsahuje 

a) inventárne číslo a popis majetku,  
b) dátum zaradenia, 
c) vstupnú cenu, zostatkovú cenu, 
d) spôsob odpisovania, odpisovú skupinu a 
e) mesačné odpisy. 

 
Čl. 6  

Odpisovanie majetku 
(1) DNM a DHM sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková 

cena sa zisťuje pomocou oprávok k DNM a DHM.  
(2) DHM a DNM sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej 

spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.  
(3) Technické zhodnotenie DNM sa odpíše takým spôsobom ako DNM, ku ktorému sa 

vzťahuje.  
(4) Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je DNM alebo DHM ocenený v účtovníctve.  
(5) Účtovné odpisy zaokrúhlené podľa odpisového plánu nahor sa účtujú  

a) v prospech účtov účtových skupín 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku 
alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a  

b) na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku.  

(6) Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti pričom sa predovšetkým 
zohľadňuje  
a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia, 
b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, 
c) technické a morálne zastaranie a 
d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku. 

(7) Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa 
zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.  

(8) Neodpisujú sa pozemky, predmety z drahých kovov, umelecké diela a zbierky, ktoré nie 
sú súčasťou stavieb a budov a predmety múzejnej a galerijnej hodnoty a iný majetok 
vymedzený osobitnými predpismi. 

(9) Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok sa odpisuje počas 
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických 
úžitkov z majetku. Nehmotný majetok sa odpisuje v súlade so všeobecne záväznymi 
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právnymi predpismi najviac do výšky obstarávacej ceny, výnimkou je iba goodwill, 
ktorý sa povinne zahŕňa do základu dane.3 

(10) Účtovná jednotka zostavuje odpisový plán v súlade so zákonom o účtovníctve. Účtovná 
jednotka odpisuje majetok metódou rovnomerného odpisovania.  

(11) V zmysle osobitného predpisu4 RDS môže zmeniť postup odpisovania majetku v 
účtovníctve, ak sa tým dosiahne verný a pravdivý obraz skutočností. Ak RDS zmení 
odpisový plán v priebehu účtovného obdobia, musí nový postup odpisovania použiť 
spätne od prvého dňa daného účtovného obdobia. O zmene odpisového plánu musí RDS 
informovať v poznámkach. 
 

Čl. 7  
Odpisový plán 

(1) V prvom roku odpisovania zaradí RDS v triedení podľa Klasifikácie produkcie a 
klasifikácie stavieb do odpisových skupín a skupín podľa doby odpisovania podľa 
prílohy č. 1 a v súlade s osobitným predpisom.5 

(2) V prvej odpisovej skupine sú zaradené napríklad osobné autá, počítače, navigačné 
zariadenia a podobne. 

(3) V druhej odpisovej skupine sú zaradené napríklad radiátory, kotly  a podobne.  
(4) V tretej odpisovej skupine je zaradený majetok technologického charakteru, napríklad 

elektrické motory, turbíny a podobne.  
(5) Vo štvrtej odpisovej skupiny je zaradený napríklad osobný a nákladný výťah, 

klimatizačné zariadenie a iný majetok, ktorý je možné odpisovať ako samostatné 
komponenty.  

(6) V piatej odpisovej skupine sú zaradené výrobné budovy a priemyselné stavby. 
(7) V šiestej odpisovej skupine sú zaradené nevýrobné typy budov a stavieb, ako sú budovy 

na administratívu, kultúru a verejnú zábavu, bytové budovy a hotely. 
(8) Pri zaraďovaní viacúčelovej budovy do príslušnej odpisovej skupiny sa prihliada na jej 

hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.  
(9) Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín a ktorého doba 

použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej 
skupiny 2. 

(10) Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného 
celku. Pri postupe uplatnenom podľa osobitného predpisu6 sa jednotlivé oddeliteľné 
súčasti zaradia do rovnakej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený tento hmotný majetok 
s výnimkou jednotlivých oddeliteľných súčastí budov a stavieb.  

(11) Hmotný majetok sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o 
vykonané technické zhodnotenie.  

(12) Pri vykonaní technického zhodnotenia alebo skrátení doby odpisovania sa hmotný 
majetok doodpisuje do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické 
zhodnotenie platnou ročnou odpisovou sadzbou alebo do výšky zostatkovej ceny alebo 
zvýšenej zostatkovej ceny koeficientom pre príslušnú odpisovú skupinu. Vykonaním 

 
3 § 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
4 § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
5 § 22 a nasl. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
6 § 22 ods. 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
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technického zhodnotenia sa doba odpisovania predĺži o dobu vyplývajúcu zo spôsobu 
výpočtu podľa osobitného predpisu.7  

 
Čl. 8  

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
(1) V prípravnom procese inventarizácie sa vymedzí predmet inventarizácie, postupy 

vykonávania inventarizácie, termíny začatia a ukončenia, určenie zloženia 
inventarizačných komisií (čiastkových a ústrednej), spracovanie záznamov (protokolov 
z vykonaných inventúr) pre ústrednú inventarizačnú komisiu, ktorá spracuje záverečnú 
správu o výsledku.  

(2) RDS je podľa osobitného predpisu8 povinný inventarizovať všetok majetok, záväzky a 
pohľadávky vedené v účtovníctve. Skutočné stavy majetku a záväzkov sa zisťujú 
a) fyzickou inventúrou – majetok hmotnej povahy, nehmotnej povahy (ak to charakter 

majetku umožňuje),  
b) dokladovou inventúrou – záväzky a ostatné zložky majetku, pri ktorom nemožno 

vykonať fyzickú inventúru.  
(3) Inventarizácia majetku a záväzkov bude vykonaná na príkaz zriaďovateľa k dátumu 

31.12. daného účtovného obdobia. V rámci uzávierkových činností budú 
inventarizované všetky súvahové a podsúvahové účty podľa jednotlivých analytických 
účtov. Inventarizovaný bude tiež drobný nehmotný a hmotný majetok vedený v 
operatívnej evidencii. Inventarizácia bude vykonaná podľa úložných miest a podľa 
jednotlivých účtov bude vyhotovený sumár inventarizačných súpisov za celú účtovnú 
jednotku.  

(4) Na príprave inventarizácie sú povinní zúčastniť sa zamestnanci  
a) menovaní do ústrednej inventarizačnej komisie (ďalej ak ako „UIK“), 
b) menovaní do čiastkových inventarizačných komisií (ďalej aj ako „ČIK“) a 
c) ostatní, ktorí sú priamo zodpovední za majetok. 

(5) Zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na priamom zabezpečení inventarizácie, musia byť 
preškolení predsedom UIK o spôsobe a cieľoch inventarizácie, o kompetenciách a 
zodpovednostiach členov UIK a ČIK. Zamestnanec hmotne zodpovedný za 
inventarizovaný majetok a záväzky môže byť členom inventarizačnej komisie, nie však 
jej predsedom.  

(6) Sumárne prehľady sa musia doplniť o obraty odo dňa vykonania inventarizácie po stav 
k 31.12. (prírastky, úbytky). Podkladom pre inventarizáciu sú inventúrne súpisy z 
počítača, ktoré slúžia ako doklad k inventarizácii. V žiadnom prípade nemôžu nahradiť 
fyzickú inventúru.  

(7) Inventarizačná komisia (minimálne raz ročne) zistí a poukáže na neupotrebiteľný a 
prebytočný majetok. Zistené skutočnosti odovzdá písomne vyraďovacej a cenovej 
komisii k ďalšiemu riešeniu.  

(8) Inventarizácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, drobného majetku, zásob, 
pohľadávok a záväzkov sa vykonáva jedenkrát za rok vždy k 31.12. na základe príkazu 

 
7 § 27 alebo § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
8 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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riaditeľa  vydaného jeden mesiac pred vykonávaním inventúry. Príkaz riaditeľa vydá 
riaditeľ na základe príkazu zriaďovateľa podľa odseku 3. 

(9) Inventarizácia zásob sa vykonáva jedenkrát za rok alebo priebežne viackrát v 
kalendárnom roku.  

(10) Konečná inventarizácia všetkých účtov hlavnej knihy sa vykonáva ročne. RDS 
preukazuje vykonanie inventarizácie pri všetkom majetku a záväzkoch po dobu piatich 
rokov po jej vykonaní. 

(11) Stavy jednotlivých druhov majetku sa zaznamenávajú v inventúrnych súpisoch, ktoré 
obsahujú okrem povinných náležitostí podľa osobitného predpisu9 aj iné skutočnosti. 
Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa 
porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a 
výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.  

(12) Druhy inventarizačných rozdielov sú 
a) manko, 
b) schodok a 
c) prebytok. 

(13) Inventarizačné rozdiely sa zaúčtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou 
overuje stav majetku a záväzkov. Pri všetkých mankách, schodku a prebytkoch sa musia 
zamestnanci zodpovední za majetok vyjadriť k ich vzniku. V návrhoch na ich 
vysporiadanie je potrebné uviesť, či sú zavinené alebo nezavinené. V prípade schodku 
sa účtuje prípadný rozdiel vždy ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.  

(14) RDS je povinný preukázať vykonanie inventarizácie pri všetkých druhoch majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov po dobu piatich rokov nasledujúcich po roku, 
ktorého sa týkala. 

 
Čl. 9  

Ocenenie a skladová evidencia zásob 
(1) Zásoby sa oceňujú podľa osobitného predpisu.10 
(2) Za zásoby je v RDS považovaný Materiál – potraviny. Skladová evidencia sa vedie  

podľa druhu.  
(3) Pohyby zásob potravín sa evidujú v informačnom systéme Cygnus na skladových 

kartách. Zamestnanci, ktorí manipulujú so zásobami, majú uzavretú dohodu o hmotnej 
zodpovednosti za skladové zásoby.  

(4) RDS povoľuje normu na prirodzené úbytky zásob. Norma prirodzených úbytkov zásob 
je vo výške 0,2 % z hodnoty spotrebovaných surovín. Vzniknutý inventarizačný rozdiel 
nie je mankom a uvedená norma sa účtuje priamo do spotreby.  

(5) Prirodzené úbytky sú technologické a technické straty, ktoré vznikajú napríklad 
rozprášením, vyschnutím v rámci technologických úbytkov vo výrobnom, zásobovacom 
a odbytovom procese. 
 
 

 
9 § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
10 § 25 a § 26 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 10  
Účtovanie zásob 

(1)  RDS účtuje obstaranie a úbytok zásob spôsobom podľa osobitného predpisu.11 
(2) Účtovanie obstarania a úbytku zásob spôsobom A sa vykoná na účte 112 – „Materiál na 

sklade“. Účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad.  
(3) Drobný nehmotný majetok od 32,00 eur do 332,00 eur sa účtuje priamo do nákladov.  
(4) Účtovanie obstarania a úbytku zásob spôsobom B sa vykoná priamo do spotreby, bez 

účtovania na sklad. Účtuje sa drobný nákup, napríklad kancelárske potreby, čistiaci 
materiál, hygienický materiál, posteľná bielizeň a ochranné pracovné prostriedky. 

(5) Skladová evidencia sa vedie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky 
obstarávacej ceny v priebehu účtovného obdobia.  

 
Čl. 11  

Záverečné ustanovenia 
(1) Všetci zamestnanci RDS sú povinní dodržiavať tento predpis. Za jeho dodržiavanie 

zodpovedá manažér ekonomického a administratívneho úseku. 
(2) Vo veciach neupravených týmto predpisom sa postupuje podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ktoré majú pred znením tohto predpisu prednosť. 
(3) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica o majetku a vnútorný predpis č. 

16/2013 Metodický pokyn k postupu pri odpisovaní dlhodobého nehmotného 
a dlhodobého hmotného majetku. 

(4) Tento predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 1. mája 2021. 
 
V Bratislave, dňa 26. apríla 2021 
 

 
PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

riaditeľka 
 
 
  

 
11 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 
fondy, obce a vyššie územné celky v aktuálnom znení. 
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Príloha č. 1 - Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín a skupín 
podľa doby odpisovania 
 

Odpisová 
skupina 

Doba odpisovania Ročný odpis 

1 4 roky/ 1/4 

2 6 rokov/ 1/6 

3 8 rokov/ 1/8 

4 12 rokov/ 1/12 

5 20 rokov/ 1/20 

6 50 rokov/ 1/50 

 


