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Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod
č.MF/16786/2007-31.
Smernica určuje rozdelenie nákladov na riadenie vo vopred určenom pomere v
podnikateľskej činnosti s dopadom na hospodársky výsledok z jednotlivých činnosti. Riadenie
podnikateľskej činnosti je zabezpečované 2 zamestnancami. Osobné náklady i ostatné súvisiace
s riadením v podnikateľskej činnosti sú sledované na samostatnom stredisku (ďalej ako správa) a je
potrebné ich rozúčtovať na riadené činnosti. Z činnosti strediska správa nevznikajú žiadne
výnosy, okrem úrokov z bežného účtu. Pri stanovení %-uálneho pomeru boli zohľadnené
výnosy z činnosti, ale i náročnosť na čas pri zabezpečovaní činnosti na základe skúsenosti
z predchádzajúcich období. Rozúčtovanie nákladov strediska správa sa určuje pevným percentom
na jednotlivé činnosti takto:
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stredisko 002 - tepelné hospodárstvo
stredisko 008 - vodovod Čingov
stredisko 010 – ČOV
stredisko 009 - ťažba a predaj reziva
stredisko 007 - nájom nebytových priestorov stredisko 113 - nájomné byty P. Suržina 3 stredisko 200 - nájomné byty Rybníky 20
stredisko 220 - nájomné byty Rybníky 22
stredisko 230 - nájomné byty Rybníky 23
stredisko 250 - nájomné byty Rybníky 25
stredisko 186 - nájomné byty P. Suržina 6 stredisko 187 - nájomné byty P. Suržina 7 stredisko 188 - nájomné byty P. Suržina 8 pre hlavnú činnosť obce
-
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58 %
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1%
1%
3,5 %
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3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
8%

Pre vnútroorganizačné účtovníctvo v rámci účtov analytickej evidence budú sa sledovať
náklady a výnosy podľa stredísk.
.
Na vyúčtovanie správnej réžie vyhotovuje sa vnútropodniková faktúra.
Tieto zásady tvoria nedeliteľnú súčasť smernice č. 20/2011 pre vedenia účtovníctva.
V Smižanoch 31. 01. 2011
Vypracovala: Hricová

Schválil: Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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