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Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo v Zemnom  

a.) berie na vedomie  
a.1) príkaz starostu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku  
       záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov a vlastného imania v roku 2018 

 
       a.2) zloženie inventarizačnej komisie 
 
 
Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo v Zemnom 
b) schvaľuje  

vyradenie majetku zastaralých a nefunkčných  predmetov Základnej školy Á. Jedlika 

s vyučovacím jazykom maďarským v Zemnom-Jedlik Ányos Alapiskola  Školská 845,  

Zemné – Szímő, 941 22 Zemné,  k 31.  decembru  2018 v hodnote 675,35 EUR 

 
 
 
 
 
Dôvodová správa 
 
 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákonov č. 562/2003 Z. z. a č. 61/2004 Z. z. 
upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva v každej účtovnej jednotke 
na území Slovenskej republiky, ktorá je povinná viesť účtovníctvo. 
Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky, rozdiel majetku a záväzkov ukladá všetkým 
účtovným jednotkám ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, a to bez ohľadu na to, či 
vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. 
Spôsob vykonania inventarizácie je upravený v § 29 a § 30 tohto zákona a v rovnakej 
miere sa vzťahuje na právnické i fyzické osoby. 
Vykonaním inventarizácie sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 3 
zákona o účtovníctve. 
Inventarizáciu vykonáva účtovná jednotka podľa § 29 zákona:   ku dňu, ku ktorému 
zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku.  

 

 
  
 
 
 

                               

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1020274&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021210&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021849&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2801981-2801981&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2802807-2802839&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2802001-2802001&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2802001-2802001&f=2
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2802807-2802812&f=2

