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                                                                                                    Bratislava,  17.10.2017

                                                                                                    34676/10084/2017/HF/FRIE

Príkaz starostu

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

číslo 6

V súlade  § 29 a s § 30 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

a so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy

                                                             u k l a d á m

vykonať riadnu fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku

a záväzkov k 31.12.2017.

Inventarizácia sa vykoná ku dňu 31. 12. 2017 s usporiadaním rozdielov do 29. 01. 2018.

Termín  začatia fyzickej  inventarizácie :                02.11. 2017

Termín  ukončenia  fyzickej inventarizácie :       31.12. 2017

Termín  ukončenia  dokladovej  inventarizácie:  26.01. 2018

Miesto vykonania inventarizácie   :  vo všetkých objektoch Miestneho úradu MČ BNM

Inventarizácia sa vykoná na nasledovných účtoch:

01-  dlhodobý nehmotný majetok

02-  dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

03- dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

04- obstaranie dlhodobého majetku

06- dlhodobý finančný majetok

07- oprávky  k dlhodobému nehmotnému majetku

08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
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09- opravné položky k dlhodobému majetku

11- materiál na sklade, pohonné hmoty

21- pokladnica, ceniny,

22- účty  v bankách

27- návratné finančné výpomoci

31- pohľadávky

32- záväzky

33- zúčtovanie  so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34- zúčtovanie daní a poplatkov

35- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

37- iné pohľadávky a záväzky

38- časové rozlíšenie nákladov a výnosov

39-  opravné položky k zúčtovacím vzťahom

42-  fondy tvorené z kladného výsledku hospodárenia

43- výsledok hospodárenia

47- dlhodobé záväzky

75-79  podsúvahové účty

Na vykonanie inventarizácie menujem ústrednú inventarizačnú komisiu (ÚIK) a čiastkové

inventarizačné komisie (ČIK) v tomto zložení:

1. Ústredná inventarizačná komisia:

 predseda               RNDr. Jana Ondrová

 členovia               Eva Friebertová

                                      Mgr. Anna Švecová

                                      Mária Porubská

  Ing. Miroslava Melová

                                      JUDr. Pavol Viecha

2. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie fyzickej a dokladovej inventúry :

· materiálu na sklade - účet 112

 predseda    Vladislava Janovičová

 členovia                        Jana Filipková

   Zuzana Kianičková
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3. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie :

· fyzickej a dokladovej  inventúry pokladnice - účet 211, cenín - účet 213,

· dokladovej inventúry  bankových účtov - 221xxx,  peňazí na ceste -  účet  261,

· sociálneho fondu - účet 472

 predseda   Ing. Petra Strejčková

 členovia   Elena Hlivová

  Elena Bujnová

4. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie fyzickej a dokladovej inventúry :

· podsúvahových účtov - účet 750, 751, 756, 760

 predseda  Ing. Ingrid Hollá

 členovia  Miriam Šujanová

 PhDr. Mária Repáňová

 Ing. Ivan Svetlovský

  Terézia Straková

                                     Iveta Koczková

                                     Mgr. Alexander Tej

5 Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie fyzickej  a dokladovej inventúry

nasledovných účtov:

· dlhodobého nehmotného majetku - účet 013 (fyzická a dokladová inventúra)

·  073  ( dokladová inventúra)

· dlhodobého hmotného majetku odpisovaného - účet 021, 022, 023, 029, 081, 082,

· 083, 089  (dokladová a fyzická inventúra )

 predseda                   Ing. Pavol Sulík

 členovia                 Ing. Jozef Varga

                                        Ing. Bronislava Hostačná

                                        Ing. arch. Kamila Marušáková

    Ing. Marián Paroha

                                        Ing. Ivan Meliška

6. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie  dokladovej a fyzickej inventúry
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· dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného - účet 031, 032

 predseda                       Mgr. Zuzana Kozáková

 členovia              Ing. Kornélia Kasmanová

                                        Dagmar Faktorová

7. Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie dokladovej inventúry  a fyzickej

inventúry:

           Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – 041 (dokladová a fyzická inventúra)

· obstarania dlhodobého hmotného majetku  a oprávok k dlhodobému majetku – účet

061, 042, 094, 096, (dokladová a fyzická inventúra)

- predseda                        Ing.  Marta Jonášová,

-  členovia                        Ing. Juraj Kerestúr

                                         Ing. Viktor Magic

                                         Ing. arch. Alena Jánošíková

                                     Mgr. Anna Dáni

8.  Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie dokladovej inventúry :

· pohľadávok - účet 314, 318, 319, 335, 372, 378, 391

· opravných položiek - účet 391

- predseda  Alena Ciprová

- členovia                     Kvetoslava Pažitná

  Marta Netryová

                                     Ing. Aneta Danková

9.  Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie dokladovej inventúry :

· záväzkov - účet 321, 323, 324, 326, 331, 333, 336, 342,  379

- predseda  Ing. Andrea Kutarňová

 - členovia                    Dagmar Pilková

                                  Beáta Šarinová

                                    Ing. Katarína Adámková

10.  Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) na vykonanie dokladovej inventúry :
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· zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy - účet 351, 354, 355, 357, 359

· časové rozlíšenie nákladov a výnosov - účet 381, 384,

· vlastné imanie - účet 428, 431,

- predseda  Katarína Nagyová

- členovia  Ing. Jana Kohútová

 Mgr. Andrea Arpai

Vyššie uvedené komisie sa riadia Príkazom starostu č. 7/2016  a Metodickým pokynom na

likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku“ vydaným dňa 25.6.1998.

U k l a d á m :

1. predložiť   inventarizačný zápis z vykonania fyzickej inventúry  ústrednej inventarizačnej

komisii (ÚIK)

T : do 15.01.2018

Z : predsedovia komisií (ČIK)

2. predložiť   inventarizačný zápis z vykonania dokladovej inventúry  ústrednej

inventarizačnej komisii (ÚIK)

T : do 26.01.2018

Z : predsedovia komisií (ČIK)

3. vysporiadať inventarizačné rozdiely a predložiť podklady na zaúčtovanie na referát

účtovníctva

T : do 29.01. 2018

Z : ústredná inventarizačná komisia (ÚIK),  škodová komisia

4. predložiť záverečnú správu z vykonania inventarizácie prednostovi Miestneho úradu MČ

BNM

T : do 30.01.2018

Z : ústredná inventarizačná komisia (ÚIK)

5. predložiť záverečnú správu z vykonania  inventarizácie starostovi MČ BNM

T : do 31.01.2018
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Z : prednosta Miestneho úradu MČ BNM

Počas vykonávania fyzickej inventarizácie nebude predsedom a členom ČIK umožnené

čerpať dovolenku.

Počas vykonávania fyzickej inventúry nie je možné inventarizované predmety

premiestňovať.

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa  02.11.2017



                                                                                           Bratislava, 08.11.2017

                                                                                           Čj.:37002/10576/2017/HF/FRIE

                                                        D o d a t o k

                                            k príkazu starostu č. 6/2017

     V súlade s príkazom  č. 6/2017 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.217 z dôvodu práce neschopnosti členky komisie
Miriam Šujanovej  a väčšieho rozsahu vykonania fyzickej inventúry  drobného majetku,
doplňujem počet členov v čiastkovej inventarizačnej komisii na vykonanie inventúry na
podsúvahových účtov   nasledovne:

Mgr. Lenka Lattová   - člen ČIK

Ing. Zuzana Lehocká  - člen ČIK



Bratislava 17.01.2018
            1914/2271/2018/HF/ONDJ

Príkaz starostu

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

číslo 6/2017

Dodatok č. 2

Meníme predsedu inventarizačnej komisie Ing. Petru Strejčkovú z dôvodu dlhodobej
práceneschopnosti od 5.1.2018 za Ing. Janu Kohútovú

3. Čiastková inventarizačná komisia(ČIK) na vykonanie:
· fyzickej a dokladovej inventúry, cenín – účet 213,
· dokladovej inventúry bankových účtov – 21xxx, peňazí na ceste – účet 261,
· sociálneho fondu – účet 472


