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Článok I - Všeobecné ustanovenia
Smernica upravuje spracovanie oceňovania majetku a záväzkov v GERIUM ( ďalej účtovná
jednotka), ktorá postupuje v zmysle príslušných ustanovení podľa ustanovenia § 24 až § 27
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrenia MF SR č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje
účtová osnova a postupy účtovania platných pre obce v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok II. – Spôsoby oceňovania
1. Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov sa oceňuje:
a) obstarávacou cenou
- hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
- zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou
- nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
- záväzky pri ich prevzatí
b) vlastnými nákladmi
- hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
- príchovky a prírastky zvierat
c) menovitou hodnotou
- peňažné prostriedky a ceniny
- pohľadávky pri ich vzniku
- záväzky pri ich vzniku
d) reprodukčnou obstarávacou cenou
- majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov
a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami
- nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako
reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku
- nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz
nezachytený.
2. Pri majetku, ktorým je rovnaký druh zásob vedený na sklade možno za spôsob ocenenia
považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo
spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako
prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku.
3. Na účely tohto zákona sa rozumie:
a) obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním
b) reprodukčnou obstarávacou cenou cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď
sa o ňom účtuje
c) menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách,
alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.
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Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Za kontrolu a dodržiavanie tejto smernice je zodpovedný hlavný účtovník. Všetci zamestnanci
účtovnej jednotky, ktorí vykonávajú činnosti v tejto smernici popísané sú povinní dodržiavať
ustanovenia tejto smernice.
2. Smernica pre obeh účtovných dokladov nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.

Bratislava, 1. 1. 2013.

PhDr. Miroslava Čembová
riaditeľka
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