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              Interný predpis č. 1/2013 

           Smernica o zabezpečení postupu pri určovaní významnosti niektorých položiek 

pri vypĺňaní Poznámok k účtovnej závierke Obce Turček 

 

Časť 1 

Úvodné ustanovenia 

Článok 1.1 

Účelom vydania tejto smernice je zabezpečenie postupu pri určovaní významnosti 

niektorých položiek pri vypĺňaní Poznámok k účtovnej závierke Obce Turček.  

Článok 1.2 

Vymedzenie základných pojmov 

Účtovná závierka – je podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve („ďalej len 

zákon o účtovníctve“) štrukturovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom 

účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú.  

Účtovná jednotka, ktorou je Obec Turček zostavuje účtovnú závierku v prípadoch 

ustanovených zákonom v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú 

v účtovnej jednotke. Účtovná závierka tvorí jeden celok. 

Účtovná jednotka je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, účtuje 

v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.  

Pre účely tejto smernice je účtovnou jednotkou Obec Turček, ktorá účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva. 

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva podľa tretej časti § 17 ods. 3 

o účtovníctve obsahuje:  

a) Súvahu 

b) Výkaz ziskov a strát 

c) Poznámky 

Významnosť jednotlivých položiek pre vypĺňanie Poznámok Obce Turček sa určuje 

v Článku 3.1 tejto smernice. Ide o jednotlivé položky v štruktúre Poznámok účtovnej 
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jednotky, pri ktorých sa o významnosti pojednáva. Významné položky sú také, ktoré sú 

považované za dôležité, resp. o ktorých existencii obec rozhodla, že je potrebné aby boli 

spomenuté v tabuľkovej časti Poznámok. 

Obec Turček pri zostavovaní Poznámok postupuje podľa Metodického usmernenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. januára 2013 č. MF/9531/2013-31, po 

prípade sa riadi jeho novelizáciami, ďalšími predpismi a usmerneniami, ktoré o ich vypĺňaní 

pojednávajú. 

Časť 2 

Všeobecné a osobitné ustanovenia 

Článok 2.1 

Štruktúra poznámok 

Nakoľko bola zadefinovaná nová štruktúra Poznámok ako súčasti účtovnej závierky, 

Obec Turček predkladá Poznámky, ktoré sa skladajú: 

a) Z textovej časti – tu sa uvádzajú informácie podľa jednotlivých článkov, pre ktoré 

má účtovná jednotka obsahovú náplň 

b) Z tabuľkovej časti – tu sa uvádzajú všetky tabuľky v predpísanej forme (bez 

možnosti ich korekcie). Ak pre niektoré z tabuliek účtovná jednotka nemá 

obsahovú náplň, tieto sa nevypĺňajú. 

Článok 2.2 

Predkladanie poznámok 

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky sa predkladajú do 31. marca 

nasledujúceho účtovného obdobia. 

Časť 3 

Článok 3.1 

Určenie významnosti jednotlivých položiek Poznámok 

1) Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku:  

- Významnými položkami ostatného dlhodobého finančného majetku je ostatný 

dlhodobý finančný majetok, ktorého hodnota je                                      nad 10 000 eur 

2) Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy 
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- Za významné pohľadávky podľa ods. 2 Obec Turček považuje pohľadávky, ktorých 

hodnota je                                                                                                   nad 1 700 eur 

3) Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek 

súvahy 

- Za významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých zložiek 

súvahy obec považuje zložky krátkodobého finančného majetku              nad 1 000 eur 

4) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív 

- za významné položky časového rozlíšenia na strane aktív účtovná jednotka považuje 

položky časového rozlíšenia na strane aktív, ktoré má      vyššiu hodnotu ako 1000 eur 

5) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív 

- za významné položky časového rozlíšenia na strane pasív účtovná jednotka považuje 

každú sumu, ktorá sa týka rozpúšťania odpisov majetku obstaraného z cudzích zdrojov 

do výnosov 

- ostatné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú významnými pre účtovnú 

jednotku ak sú                                                                                  vyššie ako 1 000 eur 

- účtovná jednotka považuje za nevýznamné sumy podľa ods. 5 – účtovanie výnosov 

budúcich období, ktoré sa týkajú platby za nájom hrobových miest 

 

Časť 4 

Článok 4.1 

Záverečné a zrušujúce ustanovenia 

1.)  Za dodržiavanie tohto interého predpisu zodpovedá ekonómka obce. 

2.)  Tento interný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov obecného úradu. 

3.) Tento interný predpis je platný dňom jeho podpísania a nadobúda účinnosť od 01. 02. 

2013. 

 

 

                                                              Oľga Wagnerová, starostka obce 


