Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Smernica
o nakladaní s majetkom
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Vnútorný predpis č. 22

V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo vedenie
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach dňa 15.7. 2008
___________________________________________________________________________

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Majetok UVL tvorí súhrn majetkových hodnôt nehnuteľných vecí, hnuteľných vecí,
pohľadávok a iných práv a iných hodnôt vyjadriteľných v peniazoch.
2. UVL majetok, ktorý vlastní, využíva na plnenie úloh vo vzdelávacej, výskumnej
a vývojovej činnosti a v ďalšej tvorivej činnosti. Môže ho využívať tiež na podnikateľskú
činnosť za podmienok ustanovených v § 18 Zákona o vysokých školách, ako aj na
poskytovanie služieb pre študentov a zamestnancov UVL (§ 94 ods.3 zákona č.131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
právnych predpisov, ďalej len zákon o VŠ).
3. UVL je povinná udržiavať svoj majetok v riadnom stave a využívať všetky právne
prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo
odcudzeniu. Je povinná nakladať so svojim majetkom efektívne, účelne a s maximálnou
hospodárnosťou.
Čl. 2
Obstarávanie majetku
1. Rozsah obstarávania hmotného a nehmotného hnuteľného a nehnuteľného investičného
majetku UVL vrátane jeho technického zhodnotenia je určený výškou prostriedkov vo
fonde reprodukcie, výškou prostriedkov z prijatých úverov a objemom kapitálových
prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých vo forme dotácie.
2. O obstarávaní hmotného a nehmotného investičného majetku rozhoduje rektor UVL,
okrem prípadov, uvedených v čl. 4, § 2 a 3 tejto smernice, pričom UVL postupuje podľa
Zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a internej smernice UVL o zásadách pre
uplatnenie zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na pracoviskách a účelových zariadeniach UVL.
3. Obstarávanie zásob, materiálu, DHM a DNM z finančných prostriedkov na bežné
výdavky je v kompetencii vedúcich pracovísk UVL, a to do výšky pridelených
prostriedkov príslušnému pracovisku.
Čl. 3
Nakladanie s majetkom
§1
Vklady, úvery, pôžičky
1. UVL nesmie uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve, poskytovať úvery, vydávať
dlhopisy a vystavovať, akceptovať ani avalovať zmenky.
2. UVL môže vložiť svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok ako vklad na účely uzatvorenia
zmluvy o združení podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka (§17 ods. 4 zákona
o VŠ), len ak dohodnutý účel združenia súvisí s činnosťou UVL. UVL môže vložiť
peňažný alebo nepeňažný vklad do iných právnických osôb alebo založiť inú právnickú
osobu (§ 41 ods. 1 písm. d) zákona o VŠ) a vložiť pri jej založení peňažný i nepeňažný
vklad. Majetok UVL, ktorého hodnota prevyšuje 200 000.- Sk, možno vložiť len so
súhlasom Správnej rady UVL.
3. UVL nie je oprávnená uskutočňovať vklady do spoločností, v ktorých sa ručí celým
majetkom.
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4. UVL nie je oprávnená vkladať do obchodnej spoločnosti alebo družstva nehnuteľný
majetok, ktorý získala prevodom od štátu a finančné prostriedky získané dotáciou zo
štátneho rozpočtu.
5. Peňažné a nepeňažné vklady do iných právnických osôb (okrem ods. 3) je UVL
oprávnená realizovať výhradne z mimodotačných zdrojov a po predchádzajúcom súhlase
Správnej rady UVL.
6. UVL nie je oprávnená na prevzatie ručenia za záväzky iných osôb.
7. UVL môže poskytovať svojim študentom pôžičky zo štipendijného fondu na pokrytie
nákladov spojených so štúdiom a na uspokojovanie sociálnych potrieb (§ 101 ods. 3
zákona o VŠ).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§2
Predaj majetku
UVL môže svoj trvale nepotrebný majetok predať za primeranú cenu v súlade so
zákonom o VŠ a § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon VPI)
s prihliadnutím na jeho účtovnú zostatkovú hodnotu.
Za trvale nepotrebný majetok (vec) sa považuje nehnuteľná vec alebo hnuteľná vec,
ktorá už neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť UVL na plnenie jej úloh. O trvalej
nepotrebnosti veci pre UVL rozhoduje rektor UVL. Rozhodnutie musí byť písomné
a musí obsahovať najmä označenie trvale nepotrebného majetku a jeho identifikačné
údaje.
Pri prevode nehnuteľných vecí sa za primeranú cenu považuje všeobecná hodnota
majetku stanovená podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (§ 5 ods. 5 zákona VPI).
UVL môže predať nepotrebnú nehnuteľnú vec tomu záujemcovi, ktorý ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu na základe obchodnej verejnej súťaže (§ 5 ods. 1 zákona VPI).
Najvyššia kúpna cena nesmie byť nižšia ako je primeraná cena.
UVL môže predať nepotrebnú hnuteľnú vec, ktorej zostatková hodnota vedená
v účtovníctve je vyššia ako 100 000.- Sk, tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu na základe obchodnej verejnej súťaže (§ 5 ods. 2 zákona VPI). Najvyššia
kúpna cena nesmie byť nižšia ako je zostatková cena.
Na predaj nehnuteľného majetku UVL, ktorého zostatková hodnota vedená v účtovníctve
je vyššia ako 1 000 000.- Sk a hnuteľnej veci v zostatkovej hodnote vyššej ako 100 000.Sk, sa vyžaduje súhlas Akademického senátu UVL (čl. 4 § 3 ods. 2 písm. b) a c) tejto
smernice).
Cenu predaného majetku, dohodnutú v zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľného
majetku UVL, je nadobúdateľ povinný zaplatiť najneskôr pri podpísaní zmluvy.

§3
Prenájom, výpožičky, dary
1. UVL môže svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok (dočasne nepotrebný) , ktorý neslúži
dočasne na plnenie jej úloh, prenajímať nájomnou zmluvou za ceny určené vnútorným
cenovým predpisom UVL. UVL môže hnuteľný majetok (dočasne nepotrebný), ktorý
dočasne neslúži na plnenie jej úloh za podmienok určených v § 8 zákona VPI, dať do
výpožičky zmluvou o výpožičke. UVL je oprávnená zriadiť záložné právo na svoj
majetok ako zábezpeku za vlastné záväzky. Nie je oprávnená zriadiť záložné právo na
svoj majetok v prospech tretích osôb.
2. Ceny prenájmu určuje cenník tovarov, prác a služieb poskytovaných UVL. O výnimkách
z cien prenájmu rozhoduje rektor UVL.
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3. Za dočasne nepotrebný majetok (vec) sa považuje nehnuteľná vec alebo hnuteľná vec,
ktorá prechodne neslúži UVL na plnenie jej úloh. O dočasnej nepotrebnosti veci pre
UVL rozhoduje rektor UVL .
4. Nájomca alebo vypožičiavateľ môže majetok UVL užívať len v rozsahu určenom
nájomnou zmluvou alebo zmluvou o výpožičke.
5. UVL je povinná v nájomnej zmluve a v zmluve o výpožičke dohodnúť, že nájomca ani
vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať majetok UVL do nájmu, podnájmu alebo
výpožičky. Nájomca ani vypožičiavateľ nemá prednostné právo na kúpu tejto veci a
nemôže zriadiť na majetok UVL záložné právo ani inak tento majetok zaťažiť.
6. Na prenajatie a vypožičanie majetku na dobu dlhšiu ako 5 rokov alebo na dobu neurčitú
sa vyžaduje súhlas Akademického senátu UVL (čl. 4 § 3 ods. 2 písm. d) tejto smernice).
7. UVL môže písomnou zmluvou darovať hnuteľné veci, ak ich jednotlivá zostatková
hodnota nepresahuje zostatkovú účtovnú hodnotu 20 000.- Sk, alebo uzavrieť zmluvu
o výpožičke so zariadením sociálnych služieb, zdravotníckym zariadením, s neziskovou
organizáciou, so školou alebo s inou právnickou osobou, ktorá nie je podnikateľom, ak
darované alebo vypožičané hnuteľné veci budú slúžiť na účely súvisiace s hlavným
predmetom činnosti obdarovaného alebo príjemcu výpožičky.
§4
Pohľadávky
1. UVL je povinná starať sa o to, aby dlžník splnil všetky povinnosti včas a riadne, aby sa
pohľadávka včas uplatnila na príslušných orgánoch a aby sa rozhodnutia týchto orgánov
včas vykonali.
2. Spôsob a postup vymáhania pohľadávok a kompetenciu jednotlivých útvarov UVL
upravuje interný Metodický postup pre evidenciu a spracovanie pohľadávok a záväzkov
UVL.

1.

2.
3.
4.
5.

§5
Evidencia majetku, jeho vyraďovanie a likvidácia
Majetok UVL a jeho pohyb (príjem, výdaj, presuny, vyraďovanie a likvidácia) sa
sleduje, eviduje a spracováva v centrálnej evidencii a na jednotlivých pracoviskách UVL
prostredníctvom softvérového vybavenia elektronickou formou.
Pri evidencii majetku UVL, jeho vyraďovaní a likvidácii sa postupuje podľa
Metodického postupu pre vedenie evidencie, vyraďovanie a likvidáciu majetku UVL .
Vyradeniu a likvidácii majetku podlieha iba nepotrebný funkčný a nepotrebný
nefunkčný majetok UVL .
O nepotrebnosti majetku (veci) rozhoduje rektor UVL na návrh vedúceho pracoviska
UVL, o čom vydá písomné rozhodnutie.
Za účelom vyradenia a likvidácie majetku menuje rektor UVL vyraďovaciu a likvidačnú
komisiu UVL.
Čl. 4
Právomoc orgánov UVL pri nakladaní s majetkom

§1
Právomoc rektora UVL
1. O nakladaní s majetkom UVL rozhoduje rektor UVL, okrem prípadov uvedených v § 2 a
3, v ktorých sa vyžaduje k návrhu rektora na právne úkony predchádzajúci písomný
súhlas, resp. vyjadrenie Správnej rady UVL a Akademického senátu UVL.
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§2
Právomoc Správnej rady UVL
1. Správna rada UVL dáva predchádzajúci písomný súhlas k návrhu rektora UVL na
právne úkony, ktorými chce UVL :
a) Nadobudnúť alebo predať (prevod) nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako
päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa zákona o dani z príjmov považujú za
hmotný majetok. Za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na
určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok.
b) Nadobudnúť alebo predať (prevod) hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako
päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa zákona o dani z príjmov považujú za
hmotný majetok.
c) Odplatne previesť vlastníctvo pohľadávky, ak je jej cena pri prevode nižšia ako 90
% hodnoty pohľadávky.
d) Zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku UVL.
e) Založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do
nej alebo do iných právnických osôb (§ 1 ods. 2 a 5 tejto smernice).
f) Vložiť svoj nehnuteľný majetok, ktorého hodnota prevyšuje 200 000.- Sk, ako vklad
na účely uzatvorenia zmluvy o združení podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka,
len ak dohodnutý účel združenia súvisí s činnosťou UVL.
g) Odpísať nevymožiteľnú pohľadávku, UVL, ktorá je u jedného dlžníka vyššia ako
200 000.- Sk.
2. Správna rada UVL sa vyjadruje k úmyslu UVL prijať úver od peňažného ústavu.
3. Na schválenie právneho úkonu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) až g) tejto smernice sa
vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín členov Správnej rady UVL.
§3
Právomoc Akademického senátu UVL
1. Akademický senát UVL schvaľuje návrhy rektora UVL na udelenie predchádzajúceho
písomného súhlasu na právne úkony predkladané na schválenie do Správnej rady UVL
podľa článku 4 § 2 bod 1 písm. a) až g) tejto smernice (§ 41 ods.1 písm. a) až d) zákona
o VŠ) a podľa čl.4 § 2 ods.2 tejto smernice (§ 41 ods.1 písm. e) zákona o VŠ).
2. Akademický senát UVL dáva ďalej písomný súhlas k návrhu rektora UVL na právne
úkony, ktorými chce UVL :
a) Nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako
1 000 000.- Sk.
b) Predať nehnuteľný majetok, ktorého zostatková cena vedená v účtovníctve je vyššia
ako 1 000 000.- Sk .
c) Predať hnuteľný majetok, ktorého zostatková cena v účtovníctve je vyššia ako
100 000.- Sk.
d) Prenajať hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok a vypožičať hnuteľný majetok na
dobu dlhšiu ako 5 rokov alebo dobu neurčitú.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Samostatnú prílohu tejto smernice tvorí:
a) Metodický postup pre evidenciu a spracovanie pohľadávok a záväzkov UVL –
príloha č. 1.
b) Metodický postup pre vedenie evidencie, vyraďovanie a likvidáciu majetku UVL –
príloha č. 2.

5

c) Metodický postup pre vedenie evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu
Ústavu vedeckých informácií a knižnice UVL – príloha č. 3.
2. Touto smernicou sa zrušuje Smernica o nakladaní s majetkom UVL zo dňa 6. 12. 2004
vrátane jej dodatku č.1.
3. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 15.7.2008.

V Košiciach dňa 15.7. 2008

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach
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Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Metodický postup
pre evidenciu a spracovanie pohľadávok a záväzkov UVL v Košiciach
Príloha č. 1
k Smernici o nakladaní s majetkom UVL v Košiciach – vnútornému predpisu č. 22

V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo vedenie
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach dňa 15.7.2008
___________________________________________________________________________

Čl. 1
Evidencia pohľadávok
1. Pohľadávkou je právo jednej osoby (veriteľa) na plnenie určitého záväzku (dlhu)
osobou druhou (dlžníkom).
Vlastník pohľadávky je nositeľom určitých práv a povinností tvoriacich obsah správy
pohľadávky. Je to súčasne právo a povinnosť žiadať, aby pohľadávka bola včas a
riadne splnená, a v prípade, že nedôjde k dobrovoľnému plneniu zo strany dlžníka
realizovať úkony, ktoré budú viesť k splneniu tejto povinnosti. Medzi základné úkony
patrí evidenčná povinnosť a sledovanie plnenia dlžníkom a zabezpečenie pohľadávky
pred premlčaním.
2. Evidencia pohľadávok sa realizuje v rozsahu a spôsobom určeným zákonom č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve. Z evidencie musí byť zrejmý právny dôvod vzniku
pohľadávky, jej výška, splatnosť pohľadávky podľa jednotlivých dlžníkov. Medzi
evidenčným a skutočným stavom pohľadávky musí byť súlad.
Evidencia odberateľských faktúr so všetkými požadovanými náležitosťami a saldokonto pohľadávok osobitne za okruh hlavnej činnosti (ďalej len HČ) a osobitne za
okruh podnikateľskej činnosti (ďalej len PČ) sa vedie v elektronickej podobe
informačným systémom SAP SOFIA.
Evidencia pohľadávok na UVL sa vedie osobitne za okruh hlavnej činnosti a osobitne
za okruh podnikateľskej činnosti podľa dlžníka, dlžnej sumy a dátumu splatnosti
pohľadávky, pričom raz mesačne sa úhrady faktúr odsúhlasujú s účtovníctvom, vždy
do 20. dňa v nasledujúcom kalendárom mesiaci. Neuhradené faktúry po lehote
splatnosti sa po odsúhlasení stávajú pohľadávkami UVL.
Na základe uzavretých zmlúv UVL so zmluvnými partnermi a požiadaviek
jednotlivých pracovísk na fakturáciu, vyhotoví zamestnanec OE odberateľské faktúry
s lehotou ich splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry v termíne podľa zmlúv,
resp. do 5 dní po obdržaní požiadavky.
Evidencia pohľadávok patrí do výlučnej kompetencie oddelenia ekonomiky UVL
(ďalej len OE).
3. Plnenie dlžníkom je riadne, ak je v súlade so zmluvou alebo s právnym predpisom.
Plnenie dlžníka jednorázové alebo rozdelené na splátky je závislé od povahy zmluvy
alebo od obsahu dohody účastníkov. Čas splnenia veriteľovej pohľadávky môže byť
dohodnutý účastníkmi, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí. Ak
dlžník svoj dlh dobrovoľne nesplní, bude v omeškaní s plnením a veriteľovi začne
plynúť aj premlčacia doba na uplatnenie svojho nároku.
Sledovanie premlčacích dôb a zabezpečenie toho, aby sa pohľadávky nepremlčali patrí
do spoločnej kompetencie OE a oddelenia právneho a vnútorného auditu (ďalej len
OPA). OE po odsúhlasení neuhradených faktúr vyhotoví upomienky – pokusy
o zmier a odošle ich doporučene dlžníkom najneskôr k poslednému dňu
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V prípade, že dlžník ani na základe upomienky
v stanovenej lehote dlžnú čiastku neuhradí, doplní sa evidencia o ďalšie potrebné
údaje, ako je IČO, adresa dlžníka, bankové spojenie a číslo účtu, a zoznam
pohľadávok sa odstúpi
na vymáhanie OPA spolu so všetkou písomnou
korešpondenciou medzi UVL a dlžníkom (faktúra, upomienka, jednostranný zápočet
pohľadávky a iné) po uplynutí 20 kalendárnych dní od odoslania I. upomienky.
V predložených dokladoch sa zohľadní aj prípadná čiastočná úhrada pohľadávky,
pričom sa uvedie, v akej výške bola realizovaná a presný dátum úhrady.
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OE zabezpečí započítanie pohľadávky jednostranným právnym úkonom, ak sú
splnené podmienky upravené v zákone a OPA zabezpečí započítanie pohľadávky na
základe písomnej dohody v súlade s platnou právnou úpravou.
OE zabezpečí u pohľadávok, ktoré boli odstúpené na právne vymáhanie, v prípade ich
úplného alebo čiastočného zaplatenia, okamžitú písomnú informáciu pre OPA
o úhrade pohľadávky (dátum zaplatenia, suma).
Čl. 2
Spôsoby vymáhania pohľadávok
1. Spôsoby vymáhania pohľadávok sú dané jednak všeobecne záväznými právnymi
predpismi a jednak špeciálnym právnym predpisom, v režime ktorého pohľadávka
vznikla. Výkon rozhodnutia ako vynutiteľný spôsob domáhania sa práva veriteľa
môžeme rozdeliť na aktívne spôsoby, ku ktorým je potrebný návrh veriteľa na základe
právoplatného a vykonateľného rozhodnutia (exekúcie, správny výkon, splátky) alebo
neaktívne spôsoby, ktorými veriteľ reaguje uplatnením svojej pohľadávky v
príslušnom konaní (konkurzy, vyrovnania, likvidácie, dedičské konania).
2. V prípade, že dlžník zareaguje na prvú upomienku tým, že písomne požiada UVL
o odklad platenia alebo o platenie dlhu v splátkach, OPA v spolupráci s OE pripraví
dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia v súlade s § 11 ods. 1 zákona č.
176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení zákona č. 464/2002 Z. z. ( ďalej len zákona o VPI).
3. V prípade, ak dlžník nereaguje na prvú upomienku, OE neodkladne po uplynutí
dodatočnej lehoty plnenia zašle všetku písomnú dokumentáciu s dlžníkom OPA, ktoré
zvolí najvhodnejší postup vymáhania pohľadávky.
OPA zabezpečí, aby po odovzdaní podkladových materiálov nevyhnutných
k vymáhaniu bol nárok právne posúdený a pokúsi sa o mimosúdne vyriešenie veci
(tzv. pokus o zmier), a to postupom, ktorý zvolí (písomná výzva, osobné stretnutie
s dlžníkom, príp. jeho právnym zástupcom). Do úvahy prichádzajú rôzne právne
úkony, ktorými je možné riešiť spor strán, napr. dohoda o uznaní dlhu, dohoda
o splátkach, dohoda o odklade plnenia, dohoda podľa § 570 Občianskeho zákonníka.
4. Pokiaľ mimosúdne vymáhanie pohľadávky nebude úspešné, OPA zvolí najvhodnejší
postup uplatnenia pohľadávky na príslušných orgánoch (príslušný súd, exekútorský
úrad, rozhodcovský súd), pričom zabezpečí, aby pohľadávka bola spolu
s príslušenstvom riadne a včas uplatnená podľa § 121 ods. 3 Občianskeho
zákonníka.
OPA pripraví návrh na vydanie platobného rozkazu, návrh na začatie konania, žalobu
v rozhodcovskom konaní a návrh na vykonanie exekúcie v súlade s platnými
právnymi predpismi.
OPA pri vyhlásení konkurzu, povolení reštrukturalizácie, oznámení o vstupe
spoločnosti do likvidácie a úmrtí dlžníka uplatní pohľadávky UVL v príslušnom
konaní v lehotách určených právnym predpisom.
OPA po dostaní právoplatného a vykonateľného rozhodnutia zabezpečí fotokópiu
rozhodnutia pre OE pre účely výpočtu úroku z omeškania a zaevidovania do účtovnej
agendy UVL.
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Čl. 3
Dispozície s pohľadávkami
1. Všeobecná úprava uznania záväzku je obsiahnutá v § 110 Občianskeho zákonníka,
podľa ktorého dlžník svoj dlh uznáva čo do dôvodu i výšky. Právnym následkom
uznania dlhu je prerušenie plynutia premlčacej doby. Veriteľovi tak vzniká právo
domáhať sa plnenia voči dlžníkovi v novej premlčacej 10 ročnej dobe. Uznanie dlhu
je možné realizovať i formou notárskej zápisnice, v ktorej sa dlžník zaviaže splniť
záväzok v náhradnom termíne, a ak záväzok nesplní ani v náhradnom termíne, bude
súhlasiť, aby bol podaný návrh na vykonanie exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.
Obdobne upravuje uznanie záväzku § 323 Obchodného zákonníka, pričom uznaním sa
plynutie premlčacej doby prerušuje a začne plynúť nová 4 ročná premlčacia doba.
2. Evidencia záväzkov UVL sa vedie na základe neuhradených dodávateľských faktúr
podľa okruhov (osobitne HČ a osobitne PČ), ako aj podľa druhov položiek (energia,
údržba, nájomné a pod.) v saldokonte záväzkov HČ a PČ, vedenom v elektronickej
podobe.
OE mesačne odsúhlasí správnosť vykazovaných neuhradených faktúr s účtovníctvom,
aktualizuje a vyhotoví zoznam záväzkov UVL, ktorý tvoria neuhradené faktúry došlé
na UVL. Odsúhlasené neuhradené faktúry sa stávajú záväzkami UVL.
3. Písomnú dohodu o splátkach môže UVL uzavrieť s dlžníkom, ak dlžník:
a) dlh písomne uznal alebo ak ide o pohľadávku UVL priznanú právoplatným
rozhodnutím súdu,
b) pre zhoršenie ekonomických alebo sociálnych pomerov nemôže zaplatiť celý dlh
naraz,
c) sa zaviaže v dohode o splátkach zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú
splátku včas a riadne, alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické pomery alebo sociálne
pomery.
4. Písomnú dohodu o odklade platenia môže UVL uzavrieť s dlžníkom najviac na 1
rok odo dňa, keď bol splatný jeho dlh, ak dlžník :
a) svoj dlh písomne uznal alebo ak ide o pohľadávku UVL priznanú právoplatným
rozhodnutím súdu,
b) pre zhoršenie ekonomických alebo sociálnych pomerov nemôže zaplatiť celý dlh
naraz,
c) sa zaviaže v dohode o odklade platenia zaplatiť celý dlh naraz, ak sa zlepšia jeho
ekonomické pomery alebo sociálne pomery.
5. Inštitút započítania (kompenzácie) upravuje spôsob zániku vzájomne sa kryjúcich
pohľadávok dlžníka a jeho veriteľa. Účelom tohto inštitútu je upraviť možnosť plnenia
dlhov formou bezhotovostného vyrovnania, avšak len v prípade tzv. započítateľných
pohľadávok. Pri započítaní podľa Občianskeho zákonníka musí ísť o vzájomné
pohľadávky, pohľadávky rovnakej kvality, splatné, nepremlčané pohľadávky na
peňažné plnenie, ktoré zanikajú, len ak sa vzájomne kryjú. K zániku záväzku
započítaním môže dôjsť jednostranným započítaním alebo na základe písomnej
dohody, čiže dvojstranného právneho úkonu. Podľa Obchodného zákonníka možno na
základe dohody započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky.
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6. Odpis pohľadávky verejnej VŠ upravuje § 13 ods. 1 písm. k) zák. o VPI. UVL môže
odpísať nevymožiteľnú pohľadávku z vlastného podnetu, pričom o jej odpísaní
rozhoduje rektor UVL.
Za nevymožiteľnú pohľadávku sa považuje pohľadávka, ktorú nemožno previesť a :
a) pohľadávka sa premlčala,
b) zo všetkých okolností, je zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné alebo
nehospodárne,
c) ak to odôvodňujú ekonomické alebo sociálne pomery.
Pohľadávku, ktorá je u jedného dlžníka vyššia ako 200.000,- Sk, možno odpísať len
s predchádzajúcim súhlasom Akademického senátu UVL. Podkladom pre odpísanie
pohľadávky je rozhodnutie štatutára o jej odpísaní, ktoré spracuje OPA a v origináli
predloží OE pre potreby účtovnej agendy UVL.
Ak dlžník uhradí pohľadávku, ktorú UVL ako verejná VŠ odpísala, nepovažuje sa táto
úhrada za plnenie bez právneho dôvodu a dlžník nemá nárok na vrátenie zaplatenej
sumy (§ 17 ods. 6 zákona o VŠ).
7. Na postúpenie pohľadávok UVL sa vzťahuje § 10 ods. 3 a § 13 ods. 1 písm. l)
zákona o VPI a § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka.
UVL môže postúpiť pohľadávku len za odplatu, a to na základe obchodnej verejnej
súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu cenu. O postúpení pohľadávky rozhoduje rektor
UVL.
Verejná VŠ môže postúpiť pohľadávku, ak odplata je nižšia ako 80 % nominálnej
hodnoty pohľadávky. Toto postúpenie pohľadávky predchádzajúcemu súhlasu
Akademického senátu UVL.
Podkladom k prevodu je rozhodnutie rektora UVL, ktoré predkladá OPA. Jeden
originál rozhodnutia je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prevode vlastníctva
pohľadávky verejnej VŠ a jeden originál OPA odstúpi OE pre potreby účtovnej
agendy UVL.
8. Na odpustenie dlhu sa vzťahuje § 13 ods. 1 písm. j) zákona o VPI. Verejná VŠ
môže odpustiť dlh, a ak sa jedná o dlh v sume vyššej ako 300 000,-Sk, môže tak
urobiť len so súhlasom AS UVL. Podkladom k odpusteniu dlhu je rozhodnutie rektora
UVL, v prípade dlhu vyššieho ako 300 000,-Sk
rozhodnutie rektora spolu
s predchádzajúcim písomným súhlasom AS UVL. Podklady potrebné k vydaniu
rozhodnutia o odpustení dlhu predkladá OPA. Jeden originál rozhodnutia OPA
predloží OE pre potreby účtovnej agendy UVL.
9. UVL môže dať súhlas na prevzatie dlhu, ak zabezpečenie dlhu poskytla tretia osoba
a ak táto osoba súhlasí so zmenou dlžníka. Na prevzatie dlhu sa použijú ustanovenia
§ 531 Občianskeho zákonníka.
Jeden originál dohody o prevzatí dlhu OPA predloží OE pre potreby účtovnej agendy
UVL.
10. UVL mô že u zav rieť s treťou osobou písomnú dohodu o tom, že táto pristúpi
k záväzku dlžníka (§ 10 ods. 3 písm. c) zákona o VPI) v súlade s § 533 Občianskeho
zákonníka. Jeden originál tejto dohody predloží právne oddelenie OE pre potreby
účtovnej agendy.
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Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Týmto metodickým postupom sa zrušuje Smernica o evidencii a spracovaní
pohľadávok a záväzkov platná a účinná od 01.04.1995 vrátane jej dodatku zo dňa
25.9.1997.
2. Tento metodický postup tvorí prílohu č. 1 k Smernici o nakladaní s majetkom UVL VP č.22.
3. Tento metodický postup nadobúda účinnosť dňom 15.7.2008.

V Košiciach dňa 15.7.2008

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach
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Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Metodický postup
pre vedenie evidencie, vyraďovanie a likvidáciu majetku UVL v Košiciach
Príloha č. 2
k Smernici o nakladaní s majetkom UVL v Košiciach – vnútornému predpisu č. 22

V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo vedenie
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach dňa 15. 7. 2008
___________________________________________________________________________
Čl. 1

Všeobecné ustanovenie
1. Metodický postup pre vedenie evidencie, vyraďovanie a likvidáciu majetku UVL
(ďalej len metodický postup) je vypracovaný v súlade so zákonom o účtovníctve č.
431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve),
zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o dani z príjmov), zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých školách), zákonom č.176/2004 Z.
z. v znení neskorších predpisov o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií a opatrením MF SR č. 24342 / 2007 - 74 (ďalej len opatrenie MF), ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.
2. UVL nakladá so svojim hmotným a nehmotným majetkom efektívne, účelne a s
maximálnou hospodárnosťou, za čo zodpovedá rektor. Rektorovi zodpovedajú za
hospodárny nákup majetku, jeho starostlivé udržiavanie v riadnom stave,
zabezpečenie všetkými právnymi a inými prostriedkami proti jeho predčasnému
opotrebeniu, poškodeniu, alebo strate v rozsahu zverených právomoci vedúci katedier,
kliník, ústavov, oddelení, účelových zariadení a samostatných pracovísk (ďalej len
pracovísk) UVL.
3. Za majetok zverený pracovníkovi na zodpovednosť, jeho prípadné predčasné opotrebenie,
poškodenie alebo stratu, zodpovedá sám pracovník v rozsahu ustanovení Zákonníka práce.
Ak dôjde k odcudzeniu zvereného predmetu cudzou osobou vlámaním do priestorov, kde
sa odcudzený predmet nachádzal, nahlási takýto prípad vedúci pracoviska okamžite, ako
sa o tejto udalosti dozvedel príslušnému oddeleniu policajného zboru, písomne na odd.
právne a vnútorného auditu na riešenie (vymáhanie), a kópiu oznámení doručí aj na
oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia (ďalej len oddelenie B a KR) a oddelenie
ekonomiky (ďalej len OE). V prípade znehodnotenia zvereného majetku, jeho poškodenia,
príp. strate zavinenej osobou, ktorej bol predmet zverený do opatery, nahlási vedúci
pracoviska takýto prípad písomne na Škodovú komisiu UVL, a kópiu oznámenia aj na
OE. Pri krádeži a škode vzniknutej na majetku UVL je nutné postupovať v zmysle
Metodického postupu pre ohlasovanie vzniknutých škôd na majetku č. j. 102/R/2008.
4. UVL využíva majetok v hlavnej činnosti na plnenie úloh vo vzdelávacej, výskumnej
a vývojovej činnosti, a ďalšej tvorivej činnosti. Môže ho využívať tiež na podnikateľskú
činnosť za podmienok uvedených v čl.1 ods.2 Smernice o nakladaní s majetkom UVL.
5. Evidencia hmotného a nehmotného majetku UVL sa v centrálnej evidencii UVL
zabezpečuje výpočtovou technikou.
Čl. 2
Evidencia hmotného a nehmotného majetku
A. Nehmotný majetok (počítačové programy)
1. Neinvestičný
Drobný dlhodobý nehmotný majetok je drobný nehmotný neinvestičný majetok (DNM) s
nadobúdacou cenou do 50 000.- Sk vrátane za jeden program, prevádzkovo-technickou
funkciou alebo použiteľnosťou dlhšou ako jeden rok a je financovaný z bežných výdavkov.
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K faktúre potvrdzuje pracovisko príjem programu na predpísanom tlačive „Príjemka“, na
ktorom vyplní všetky známe údaje o zakúpenom programe (číslo príjemky, zdroj
úhrady, dodávateľa, číslo faktúry, množstvo, názov programu, obstarávaciu cenu, dátum
a podpis osoby, ktorá program prevzala, schválila jeho nadobudnutie a vyhotovila príjemku,
prípadne iné údaje). Originál príjemky s potvrdením predbežnej finančnej kontroly predloží
pracovisko na OE, ktoré zaeviduje DNM do majetku a účtovníctva prostredníctvom programu
SAP, a po automatickom priradení inventárneho čísla DNM programom SAP OE oznámi toto
inventárne číslo príslušnému pracovisku.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok je evidovaný na účte 771100 a účtovaný pri obstaraní
do nákladov na účet 518 – Ostatné služby.
2. Investičný
Dlhodobý nehmotný majetok je nehmotný investičný majetok (NIM) s nadobúdacou
cenou nad 50 000.- Sk za jeden program a prevádzkovo-technickou funkciou alebo
použiteľnosťou dlhšou ako jeden rok, je financovaný z kapitálových výdavkov a zaúčtovaný
na účte 013. Okrem softvéru patrí na tento účet aj iný nehmotný majetok, o ktorom
pojednáva § 22 ods.7 zákona o dani z príjmov, ktorý ale nie je charakteristický pre činnosť
UVL. Objednávky na tieto programy sa realizujú prostredníctvom odd. prevádzky a investícií
(ďalej len OPI), ktoré k faktúre vystaví aj zápis o prevzatí investičného programu
s potvrdením predbežnej finančnej kontroly a uvedením kódu klasifikácie produkcie
prislúchajúceho obstaranému tovaru. Zápis o prevzatí NIM v 3 vyhotoveniach je predložený
na OE, ktoré zaeviduje NIM do majetku a účtovníctva prostredníctvom programu SAP
a po automatickom priradení inventárneho čísla NIM programom SAP ho oznámi
príslušnému pracovisku.
Nadobudnutý nehmotný majetok
DNM alebo NIM .

si

pracovisko ihneď zapíše

do inventárnej

knihy

Vo výnimočných prípadoch môže
byť dlhodobým nehmotným
majetkom aj
program s obstarávacou cenou
nižšou ako 50 000.- Sk (vrátane), prevádzkovo technickou funkciou alebo použiteľnosťou dlhšou ako jeden rok, ak o tom rozhodne rektor
UVL. Takýto program je financovaný z kapitálových výdavkov.
B. Hmotný majetok
1. Neinvestičný
a) Účet 112 – Materiál , lieh a potraviny na sklade (ďalej len materiál)
Na tomto účte je evidovaný materiál, ktorý
sa v prevádzke postupne spotrebuje.
Príjem obstaraných zásob na sklad potvrdzuje pracovisko príjemkou vystavenou v 2
vyhotoveniach v programe SAP, čím sa automaticky vykoná zápis prírastku
do stavu
zásob v
skladovej evidencii a príslušnom účte v účtovníctve, a zápis na
skladovú kartu pracoviska. Pracovisko pripojí originál príjemky k faktúre a 1 kópiu si
ponechá.
Obstaranie
materiálu sa neúčtuje na sklad, a nespríjemkováva sa, ale je účtované
priamo do spotreby, ak sa jedná o obstaranie :
- technických plynov a destilovanej purifikovanej vody, ktorá sa používa v
laboratóriách ,
- tlačív a formulárov, ak ich nákup sa realizuje v objeme okamžitej spotreby,
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- odbornej literatúry, skrípt, časopisov, dennej tlače, zbierok zákonov, vestníkov, noriem
a iných
materiálov podobného charakteru, ak nie sú predmetom predaja v predajni
skrípt UVL,
- kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, tonerov, dielenského materiálu určeného
na bežnú údržbu a opravy, prípadne iného materiálu, obstaraného v hotovosti v objeme
okamžitej spotreby,
- materiálu na cvičenia podliehajúceho skaze, ako sú napr. mliečne výrobky, mäso a pod. ,
ak ich nákup sa realizuje v objeme okamžitej spotreby.
Pri výdaji zásob zo skladu vystaví pracovisko výdajku v p rograme SAP, čím sa
automaticky vykoná odpis zo stavu zásob v skladovej evidencii pracoviska a odpis zo
skladovej karty. Na výdajke musí pracovisko v programe SAP uviesť fond, funkčnú
oblasť, prvok ŠPP, pracovný úsek, sklad, závod a dôvod výdaja, nakoľko vystavením
výdajky pracoviskom sa táto automaticky elektronickou formou zaúčtováva do
ú čto v nctv
í a
na
p ríslu šný ú čet a prvky. Výdajku potvrdenú zamestnancom
preberajúcim materiál zo skladu, hmotne zodpovedným za sklad a zamestnancom, ktorý
výdajku vystavil a ktorý schválil výber materiálu zo skladu, si pracovisko uchováva
podľa predpisov o archivovaní.
Pre evidenciu, uchovávanie a nakladanie s chemickými faktormi sa pracovisko riadi
vnútorným prevádzkovo - bezpečnostným poriadkom UVL z marca 2003, prevádzkovo
organizačným predpisom na zaobchádzanie s omamnými, psychotropnými látkami
a prípravkami UVL č. j. 384/R/2004 a prevádzkovo organizačným predpisom UVL
na zaobchádzanie s chemickými látkami, ktoré možno
zneužiť na nezákonnú výrobu
omamných látok a psychotropných látok č.j. 383/R/2004.
Pre evidenciu, uchovávanie a nakladanie s liehom sa pracovisko riadi zákonom č. 105/2004
Z. z. o
spotrebnej dani z liehu a zákonom č. 226/2004 Z. z. o spôsobe vedenia
evidencie liehu. Lieh sa eviduje na sklade 1001.
b) Účet 123 – Výrobky
Na tomto účte sú účtované a evidované produkty vlastnej výroby (napr. kukurica,
seno a pod.) , ktorých príjem a výdaj je účtovaný interným dokladom priamo
do účtovníctva ( t.j. mimo vystavenia príjemky a výdajky v systéme SAP, module MM)
na základe písomného nahlásenia pracoviskom.
c) Účet 124 – Zvieratá
Na tomto účte sú účtované a evidované zvieratá (sklad 1002) hradené z bežných výdavkov,
mimo zvierat uvedených v prílohe zákona o dani z príjmov hradených bez ohľadu na výšku
obstarávacej ceny z kapitálových výdavkov.
d) Účet 132 – Tovar na sklade
Na to mto účte sú účto v an é a evidované skriptá a odborná literatúra určené na predaj
prostredníctvom predajne skrípt UVL a tovar Študentskej jedálne UVL (ďalej len ŠJ)
určený na predaj prostredníctvom ŠJ Komenského 73, Košice a ŠJ Podhradová 11, Košice.
Evidencia na účtoch 124 a 132 sa vedie rovnakým spôsobom ako je uvedené v odseku B
1 písm. a) účet 112 s tým rozdielom, že obrat materiálu a potravín v ŠJ vedený
na účte 112 a tovaru v ŠJ vedený na účte 132 je účtovaný zamestnancom ŠD a J
UVL tak, že príjem obstaraných zásob na sklad potvrdzuje
pracovisko
príjemkou
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vystavenou v 2 vyhotoveniach v stravovacom programe ŠJ. V programe SAP pri objednávke
cez „Z“ sa vykoná zápis prírastku do stavu zásob na skladovú kartu a v skladovej
evidencii na príslušnom účte v účtovníctve. Pracovisko pripojí originál príjemky k faktúre a 1
kópiu si ponechá. Pri výdaji zásob zo skladu na základe normovacích hárkov vystaví
pracovisko v stravovacom programe ŠJ na konci mesiaca „Denník skladu“. V programe
SAP sa tento výdaj zaúčtováva do účtovníctva na príslušný účet, čím sa vykoná odpis zo
stavu zásob v skladovej evidencii pracoviska.
Majetok evidovaný a účtovaný na účtoch 1 uvedených v ods. B 1 a) až d) predstavuje
v účtovníctve a výkazníctve zásoby.
e) Drobný dlhodobý hmotný majetok (OE) – samostatná hnuteľná vec s nadobúdacou
cenou od 300.- Sk do 1 000.- Sk vrátane za 1 kus s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok.
Na tomto účte sú evidované všetky samostatné hnuteľné veci podľa vyššie uvedenej
charakteristiky obstarané a zaradené do 31. decembra 2000. Tento majetok je účtovne
evidovaný na účte 771100 ako drobný dlhodobý hmotný majetok (DHM) špecifikovaný v
ods. B 1 f) až do jeho vyradenia.
f) Drobný dlhodobý hmotný majetok je drobný hmotný neinvestičný majetok (DHM) samostatná hnuteľná vec s nadobúdacou cenou od 1 000.- Sk vrátane do 30 000.- Sk
vrátane za 1 kus so samostatným technicko-ekonomickým určením a dobou
použiteľnosti dlhšou ako 1 rok, je financovaná z bežných výdavkov, evidovaná na
účte 771100 a účtovaná do nákladov na účet 501 – Spotreba materiálu. Pracovisko
potvrdzuje príjem DHM príjemkou v jednom vyhotovení podobným spôsobom, ako
bolo uvedené v čl. 2 ods. A bod 1. Výnimkou je obstarané laboratórne sklo, ktoré aj
napriek
výške obstarávacej ceny, vzhľadom na
povahu materiálu , je
mo žn é v iesť na účte 1 1 2 - spotrebný materiál, a hasiace prístroje a hasiace
potreby, ktoré sú vedené na účte 112 – spotrebný materiál v centrálnom sklade hasiacich
potrieb, a ich ďalší pohyb (výdaj, obmena, likvidácia atď.) na príslušných pracoviskách je
sledovaný oddelením B a KR.
Zakúpený alebo
iným spôsobom
získaný
drobný
hmotný majetok
p raco v isk o
ih n eď
zap íše
do
inv en tárn ej
k n ihy DHM a miestneho
zoznamu, a označí hnuteľnú vec inventárnym číslom.
2. Investičný
a) Dlhodobý hmotný majetok je hnuteľný a nehnuteľný hmotný investičný majetok (HIM)
- pozemky (účet 031), budovy a stavby (účet 021) a predmety z drahých kovov
(účet 022) bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými
investíciami,
- samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí,
ktorých
obstarávacia cena je vyššia ako 30 000.- Sk, majú samostatné technicko ekonomické určenie, a dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok (účet 022, 023),
- pestovateľské celky trvalých
porastov
( účet 025 ) bez ohľadu na ich
obstarávaciu cenu,
- zvieratá a základné stádo (účet 026) podľa prílohy k zákonu o dani z príjmov
bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,
- iný majetok v zmysle § 22 ods. 6 zákona o dani z príjmov (zaradí sa na účet,
na ktorom je, alebo by bola zaradená hlavná vec, ku ktorej sa iný majetok
vzťahuje ),
- umelecké diela a zbierky (účet 032) bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,
- drobný dlhodobý hmotný majetok (účet 028) v zmysle čl. 2 ods. B 2 písm. d)
5

tohto metodického postupu. HIM je financovaný z kapitálových výdavkov.
b) Objednávky na hmotný investičný majetok sa realizujú cez OPI. Po zaslaní
faktúry
od
dodávateľa
vystaví
OPI
na predpísanom tlačive v 3
vyhotoveniach zápis o prevzatí hmotného majetku, a doručí ho príslušnému
pracovisku na potvrdenie.
c) Preberajúce pracovisko
- doplní na zápise podľa predtlače chýbajúce údaje, uvedie v ňom aj kód
klasifikácie produkcie prislúchajúci obstaranému tovaru a potvrdený zápis vráti
v 3 vyhotoveniach na OPI,
- zapíše hmotný investičný majetok do inventárnej knihy investičného
majetku s označením jeho inventárneho, výrobného
čísla a iných
údajov známych o nadobudnutom majetku, a vykoná záznam aj v miestnom
zozname. Zároveň označí
nový investičný majetok jeho inventárnym
číslom. Podobne postupuje pracovisko aj v prípadoch, ak HIM získalo iným
spôsobom ako kúpou ( napr. prevodom, darom).
Zápis o prevzatí HIM v 3 vyhotoveniach s potvrdením predbežnej finančnej
kontroly je potom predložený z OPI na OE, ktoré zaeviduje HIM do majetku a
účtovníctva prostredníctvom programu SAP a po
automatickom priradení
inventárneho čísla HIM programom SAP ho oznámi príslušnému pracovisku.
d) Vo výnimočných prípadoch môže byť dlhodobým hmotným hnuteľným majetkom aj
samostatná hnuteľná vec alebo súbory hnuteľných vecí, ktorých obstarávacia cena je
nižšia ako 30 000.- Sk (vrátane), majú samostatné technicko - ekonomické určenie a
dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok, ak o tom rozhodne rektor UVL. Takýto
majetok je financovaný z kapitálových výdavkov.
Čl. 3
Ďalšie usmernenia k evidencii majetku
1. Ak pracovisko získalo
akýkoľvek majetok darom, doručí do 3 dní od dátumu
darovania na OE darovaciu zmluvu s pripojenou príjemkou za prevzatý neinvestičný
majetok, alebo zápisnicou o prevzatí investičného majetku, ak ide o investičný
majetok.
2. Evidencia majetku sa
vedie aj na miestnych zoznamoch podľa jednotlivých
miestností. V zozname sa
zapisuje každý HIM a DHM, ktorý tvorí súčasť
vybavenia príslušnej miestnosti. Do zoznamu sa nemusí zapisovať majetok v cene
do 1 000.- Sk. Miestne zoznamy sa vypĺňajú dvojmo. Jedno vyhotovenie zostáva v
miestnosti, a druhé vyhotovenie zostáva u
zamestnanca, ktorý je poverený
vedením evidencie majetku na pracovisku. Tento vykonáva aj ďalšie zmeny a zápisy v
miestnych zoznamoch.
3. Ak dôjde k technickým zhodnoteniam jedného predmetu DHM , DNM, HIM, alebo
NIM v úhrnnej sume do 30 000.- Sk (vrátane) za príslušný kalendárny rok, technické
zhodnotenia sa evidujú ako samostatné DHM, alebo DNM, prípadne materiál,
sú uhrádzané
z bežných výdavkov, a nezvyšujú
hodnotu zhodnocovaného
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predmetu vedeného na účte DHM, DNM, HIM, alebo NIM. Evidencia
majetku
uvedená v tomto bode je v súlade s § 29 ods. 1 zákona o dani z príjmov.
4. Ak dôjde k technickým zhodnoteniam jedného predmetu DHM, alebo DNM, alebo HIM
a NIM, ktorých zostatková
cena
je nulová, v úhrnnej cene nad 30 000.- Sk
za príslušný
kalendárny
rok,
technické
zhodnotenia sa evidujú ako
iný investičný majetok HIM
alebo NIM so zaradením na
taký účet,
na aký
by bol zaradený zhodnocovaný predmet, ak by bol pri zaradení
po jeho nadobudnutí
investičným
majetkom. Pokiaľ technické zhodnotenia
už boli hradené z bežných výdavkov, je potrebné tieto prípady preúčtovať na
ťarchu kapitálových výdavkov. Evidencia majetku uvedená v tomto bode je v
súlade s § 22 ods.6 a § 29 ods.1 zákona o dani z príjmov.
5. Ak dôjde k technickým zhodnoteniam jedného predmetu HIM alebo NIM, ktorého
zostatková cena je vyššia ako nula, v úhrnnej cene nad 30 000.- Sk za príslušný
kalendárny rok, úhrnná hodnota technických zhodnotení zvýši vstupnú aj zostatkovú
hodnotu zhodnocovaného predmetu. Pokiaľ technické zhodnotenia už boli hradené z
bežných výdavkov, je potrebné tieto prípady preúčtovať na ťarchu kapitálových
výdavkov. Evidencia majetku uvedená v tomto bode je v súlade s § 29 ods.1
zákona o dani z príjmov.
6. Pri každom obstaraní technického zhodnotenia (aj toho, ktoré nepresahuje hodnotu
30 000.- Sk) je potrebné na faktúre (alebo vyúčtovaní nákupu v hotovosti) uviesť názov,
rok nadobudnutia a inventárne číslo predmetu, ku ktorému sa zhodnotenie vzťahuje.
7. Vedúci pracoviska zodpovedá a je povinný zabezpečiť sledovanie hodnôt technických
zhodnotení v priebehu celého kalendárneho roka za jednotlivé predmety. Ak súhrnná
hodnota technických zhodnotení k jednému predmetu presiahne čiastku 30 000.- Sk v
jednom kalendárnom roku, vedúci pracoviska písomne požiada OE o preúčtovanie
takýchto prípadov z bežných výdavkov na ťarchu kapitálových finančných zdrojov
pracoviska.
8. Technické zhodnotenie týkajúce sa stavebných častí, budov a pod. (žalúzie, mreže,
sieťové rozvody a pod.), ako aj všetky kapitálové nákupy pri hmotnom majetku nad
30 tis. Sk / kus a pri nehmotnom majetku nad 50 tis. Sk / kus, sa realizujú výhradne cez
OPI .
9. Pracovisko zaeviduje príchovok – žriebä príjemkou vypracovanou v programe SAP
hneď po jeho narodení vo vstupnej cene 5 000.- Sk s udaním všetkých známych údajov
o ňom, vrátane presného dátumu narodenia. Žriebä je do veku dospelosti troch rokov
vedené na pracovisku a v účtovnej evidencii na účte 124 – zvieratá s touto evidenčnou
cenou. Po troch rokoch pracovisko koňa precení , a to do výšky vlastných nákladov,
a preradí na investičný účet 026 – zvieratá a základné stádo v spolupráci s OE, ak je
to kôň chovný, plemenný alebo úžitkový. Za úžitkového koňa sa nepovažuje ten,
ktorý slúži ako laboratórne zviera na odber biologického materiálu pre výučbu a
výskum, a po precenení ostáva v evidencii aj naďalej na neinvestičnom účte
124 – zvieratá. Obstaranie úžitkového dospelého koňa pre laboratórne účely je bez
ohľadu na výšku obstarávacej ceny uhrádzané z bežných výdavkov.
Príchovok sokola sťahovavého a rároha je evidovaný počas celej dĺžky života
v evidenčnej cene 15 000.- Sk na účte 124 - zvieratá, a nepreceňuje sa z dôvodov jeho
skutočnej inej, a to spoločenskej hodnoty. Pracovisko je takisto povinné zaevidovať
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príchovok v programe SAP.
Aj príchovok ostatných druhov zvierat pracovisko zaeviduje v programe SAP ihneď
po jeho narodení v evidenčnej cene stanovenej vlastnými nákladmi, prípadne ak sa
nedajú stanoviť, tak v reprodukčnej cene s uvedením všetkých známych údajov o ňom.
Až do doby jeho dospelosti (podľa Prílohy B tohto metodického postupu spracovanej
na základe konzultácie s ústavom chovu zvierat) je príchovok vedený na účte 124 –
zvieratá s touto vstupnou cenou. Pri dosiahnutí doby dospelosti pracovisko precení
cenu príchovku a podľa druhu zvieraťa buď toto ostane v evidencii vedené na
neinvestičnom účte 124–zvieratá s precenenou cenou, alebo sa preúčtuje bez ohľadu na
výšku ceny po precenení na investičný účet 026 – zvieratá a základné stádo, ak zviera
spĺňa podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov a jej prílohou, v spolupráci s
Odd. ekonomiky .
Podobne ako v prípade koní,
aj ostatné druhy zvierat uvedených v prílohe
zákona o dani z príjmov, ak sú využívané pre laboratórne účely, na odber
biologického materiálu, pre výskum a výučbu bez ohľadu na výšku obstarávacej
ceny, sú obstarané z bežných výdavkov a evidované na účte 124-zvieratá . V
prípade precenenia takýchto druhov zvierat z dôvodu ich dospelosti ostávajú aj tieto
naďalej evidované na neinvestičnom účte 124 – zvieratá.
U pstruhov a iných druhov rýb, okrem akvarijných, je príjem a výdaj, resp.
odpis zaokrúhľovaný na celé kg, a to od 0,5 kg vrátane smerom hore, a do 0,5 kg smerom
dole.
10. Úhyn zvieraťa doložený veterinárnym osvedčením so stanovením diagnózy jeho úmrtia
nie je považovaný za škodu, ale prirodzený úhyn, a môže sa odpísať z majetku
UVL. Vedúci pracoviska je však povinný na Škodovú komisiu UVL a OE
nahlásiť prípady úhynov zvierat zavinených osobou a hromadné úhyny zvierat
(spôsobené infekčnou nákazou, otravou, živelnou pohromou a pod.), ktoré sa budú
riešiť a posudzovať ako škodové prípady. Norma prirodzeného úhynu nie je fixne
stanovená, nakoľko sa jedná o živý inventár, a prirodzený úhyn je posudzovaný
veterinárnym osvedčením.
Odpísať z majetku UVL bez veterinárneho osvedčenia je možné len drobné
laboratórne zvieratá, hydinu, laboratórne kozy, ovce, jahňatá, barany, králiky, zajace,
psy a mačky na základe výdajky s uvedením účelu, na aký sa zviera použilo.
11. Ak dôjde pre nefunkčnosť k vyradeniu príslušenstva k hlavnej veci, zníži sa hodnota
hlavnej veci a jej príslušenstva o obstarávaciu a zostatkovú hodnotu vyradeného
príslušenstva, ak sú tieto známe. V opačnom prípade sa určí cena reprodukčná,
stanovená odbornou komisiou UVL určenou pre každý prípad samostatne.
12. Každú hnuteľnú vec je potrebné posudzovať samostatne.Ak sa vec s hlavnou vecou bude
trvale užívať
a nemôže bez
nej fungovať,
považuje sa iba za jej
príslušenstvo a netvorí s ňou súbor hnuteľných vecí. Podmienka trvalého užívania
s hlavnou vecou nie je splnená, ak s ňou nie je trvale používaná, a používa sa aj
s inými vecami. V takom prípade ide o samostatnú hnuteľnú vec.
13. Nadobudnutú knihu, skriptá alebo inú odbornú literatúru si pracovisko okrem evidencie
v svojom knižničnom fonde dá zaevidovať aj do centrálneho knižničného fondu
Ústavu vedeckých informácií a knižnice UVL (ÚVIK). Potvrdenie o jej zaevidovaní v
ÚVIK-u pripojí pracovisko k faktúre. Pri vedení evidencie a nakladaní s knižničným
fondom sa postupuje v zmysle Metodického postupu pre vedenie evidencie, vyraďovanie
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a revíziu knižničného fondu ÚVIK.
14. Pracovisko vedie osobné karty svojich zamestnancov
na vedenie ochranných
odevov, prípadne iného majetku zvereného do jeho užívania a opatery. Na karte sa
vypíšu čitateľne nacionálie zamestnanca, v textovej rubrike pomenovanie majetku,
jeho nadobúdacia cena, množstvo, dátum prevzatia majetku zamestnancom do opatery
a jeho podpis. Pri preradení majetku inému zamestnancovi alebo pri vyradení z
evidencie sa v rubrike "vrátené" prevedie zápis, a ak je majetok prevedený inému
zamestnancovi, zapíše sa tento do osobnej karty príjemcu. Zamestnanec potvrdí
vlastnoručným podpisom v rubrike "potvrdenie príjemcu" príjem majetku. Osobná
karta sa uchováva podľa predpisov o archivovaní.
V prípade ukončenia pracovného pomeru, resp. doktorandského štúdia pred ukončením
doby životnosti osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP),
pracovník odovzdá tieto prostriedky na pracovisku, čo potvrdí vedúci pracoviska na
výstupnom liste.
15. UVL zabezpečuje svojim zamestnancom OOPP v zmysle smernice UVL pre
poskytovanie OOPP. Nákup ochranných prostriedkov nad rámec uvedený v citovanej
smernici je možný len so súhlasom rektora.
16. Darovaný majetok sa eviduje v cene zistenej u darcu, prípadne v reprodukčnej cene.
17. Preraďovanie majetku z pracoviska na iné pracovisko sa realizuje prevodkou, ktorú
potvrdí odovzdávajúce a preberajúce pracovisko s uvedením špecifikácie o preraďovanej
veci, a potvrdením prípustnosti operácie zodpovednými zamestnancami predmetných
pracovísk. Prevodku doručí odovzdávajúce pracovisko na OE, ktoré vykoná v
centrálnej evidencii UVL preradenie veci z odovzdávajúceho pracoviska na
preberajúce pracovisko.
18. Oddelenie B a KR vedie evidenciu hasiacich prístrojov a hasiacich potrieb v centrálnom
sklade hasiacich potrieb a na jednotlivých pracoviskách UVL po ich vydaní z centrálneho
skladu, vykonáva a odsúhlasuje ich inventarizáciu. Zároveň eviduje a zabezpečuje
odborné prehliadky, výmenu a likvidáciu hasiacich prostriedkov a potrieb na
pracoviskách v zmysle vyhlášky MV SR č.719/2002 Z. z..
19. K novozaradenému drobnému dlhodobému majetku (neinvestičnému) je systémom SAP
automaticky priradené inventárne číslo začínajúce číslicou 9, dlhodobému majetku
(investičnému) začínajúce číslicou 1 (pre účet 013), 2 (pre účty 021-028) alebo 3 (pre
účty 031-032).
20. Účtovná zostatková hodnota drobného dlhodobého majetku (DNM a DHM) evidovaného
na účte 771100 je vykazovaná v systéme SAP, module FI-AA v rovnakej výške ako je
jeho obstarávacia hodnota, čo je spôsobené programovým riešením SAP vedenia
evidencie neodpisovaného majetku. Takáto zostatková hodnota je zobrazovaná aj na
kartách a v inventúrnych súpisoch drobného dlhodobého majetku. Avšak skutočná
účtovná zostatková hodnota drobného dlhodobého majetku je nulová.
21. Na účte 771100 je účtovaný a evidovaný aj cudzí majetok prenajatý alebo vypožičaný
Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach na základe nájomných alebo
výpožičných zmlúv.
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Čl. 4
Evidenčná cena
1. Obstarávacia cena
Evidenčnou cenou majetku je predovšetkým obstarávacia cena, t. j. cena, za
ktorú sa majetok obstaral
vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním
a
uvedením do používania. Majetok zakúpený
z prostriedkov podnikateľskej činnosti
sa zaradí na jednotlivé účty podľa povahy majetku s obstarávacou cenou bez DPH,
t.j. DPH nie je súčasťou obstarávacej ceny . Pri obstaraní majetku z finančných zdrojov
hlavnej činnosti je DPH súčasťou obstarávacej ceny. Touto cenou sa oceňujú :
- hmotný a nehmotný majetok (mimo majetok vytvorený vlastnou činnosťou),
- zásoby (mimo zásob vytvorených vlastnou činnosťou),
- podiely na základnom imaní obchodných spoločností,
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do
základného imania,
- záväzky pri ich prevzatí.
2. Reprodukčná obstarávacia cena
Reprodukčná obstarávacia
cena - cena majetku, u ktorého nie je známa
obstarávacia cena, sa stanoví reprodukčnou obstarávacou cenou, t.j. cenou, za ktorú
by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Touto cenou sa oceňujú :
- majetok bezodplatne nadobudnutý ( s výnimkou peňažných prostriedkov, cenín
a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami),
- nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie
ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku,
- príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady,
- nehmotný a hmotný majetok zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz
nezachytený.
Ak sa v prípade zisteného inventarizačného prebytku alebo u darovaných vecí nedá zistiť
reprodukčná cena, je možné stanoviť evidenčnú cenu odhadom, spravidla
trojčlennou
komisiou menovanou vedúcim príslušného pracoviska.
3. Cena stanovená vlastnými nákladmi
Majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými priamymi nákladmi
vynaloženými na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časťou nepriamych nákladov,
ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť. Touto cenou sa oceňujú :
- hmotný a nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- príchovky a prírastky zvierat.
4. Reálna hodnota
Pokiaľ evidenčnú cenu nie je možné stanoviť ani jedným zo spôsobov uvedených
v ods.1 až 3 čl. 4 metodického pokynu, stanoví sa táto podľa § 27 zákona o účtovníctve
trhovou cenou, kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca v prípade, že trhová cena
nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu, prípadne ocenením
ustanoveným podľa osobitného predpisu § 95 zákona č. 594/2003 o kolektívnom investovaní.

10

Čl. 5
Vyraďovanie majetku
1. Nepotrebný nefunkčný majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebenie, zrejmú
zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke a nepotrebný, ale funkčný majetok,
s ktorým sa nepodarí naložiť v zmysle čl. 3 smernice o nakladaní s majetkom UVL,
podlieha vyradeniu.
2. Návrh na vyradenie predkladá vedúci pracoviska vyraďovacej komisii menovanej
rektorom podľa jednotlivých účtovných druhov majetku .
3. Návrh na vyradenie má nasledovné náležitosti :
- inventárne číslo majetku navrhovaného na vyradenie
- jeho názov
- obstarávaciu cenu za kus
- rok nadobudnutia, resp. rok jeho výroby
- dôvod návrhu na jeho vyradenie
- cenu majetku navrhovaného na vyradenie spolu
- technický posudok v prípadoch uvedených v čl. 5 ods. 4 a 5 tohto metodického
postupu.
4. Skutočný stav majetku navrhnutého na vyradenie sa overuje priamo na príslušnom
pracovisku. Pri vyraďovaní na základe predkladaných návrhov z dôvodu ich opotrebenia
pri riadnom užívaní a dodržiavaní zásad údržby je smerodajná doba ich životnosti
stanovená pre účtovné odpisovanie v zmysle vnútorného predpisu – smernici o odpisovaní
dlhodobého majetku UVL. K predmetom navrhnutým na vyradenie, ktoré dosiahli takto
stanovenú dobu životnosti, sa nevyžaduje technický posudok odborníka. Návrh pracoviska
na vyradenie majetku, ktorého miera opotrebenia je neprimeraná časovému obdobiu jeho
použitia, odstúpi vyraďovacia komisia škodovej komisii UVL na prerokovanie miery
zavinenia poškodenia majetku, ak stav opotrebenia z objektívnych dôvodov nebude
zdôvodnený technickým posudkom odborníka.
Výnimku predstavuje len drobný dlhodobý majetok v obstarávacej cene do 5 000.- Sk
vrátane /kus navrhnutý pracoviskom na vyradenie, ktorý nedosiahol dobu životnosti,
stanovenú v prípade HIM pre účtovné odpisovanie. Vyraďovacia komisia UVL preverí
využívanie takéhoto majetku na príslušnom pracovisku, a na základe komisionálneho
posúdenia ho môže navrhnúť rektorovi na vyradenie bez technického posudku odborníka .
5. K návrhu na vyradenie dopravných
prostriedkov vedených v dlhodobom
hmotnom majetku (HIM) sa vyžaduje technický posudok subjektu poskytujúceho
opravy, prípadne zhodnotenie technického stavu oddelením prevádzky a investícií, v
prípade možného odpredaja dopravného prostriedku znalecký posudok.
6. Vyraďovacia komisia vyhotoví
protokol o vyradení majetku za účasti aspoň 3
členov vyraďovacej komisie, a predloží ho na schválenie kvestorovi a rektorovi.
Protokol o vyradení majetku nadobúda platnosť až po schválení rektorom a
kvestorom UVL. Schválený protokol sa v jednom vyhotovení doručí likvidačnej
komisii UVL, 1 kópiu dostane predmetné pracovisko a originál dostane OE. Vyradený
majetok zostáva v evidencii až do skončenia likvidácie a vyradí sa z evidencie až po
vystavení likvidačného protokolu likvidačnou komisiou UVL. Jedno vyhotovenie
likvidačného protokolu (originál) sa doručí na OE, jedno vyhotovenie dostane predmetné
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pracovisko, na ktorom sa majetok likvidoval, a jedno vyhotovenie si ponechá likvidačná
komisia. Likvidačný protokol je súčasťou vyraďovacieho protokolu.
Čl. 6
Likvidácia majetku
1. O spôsobe likvidácie vyradeného majetku rozhodne likvidačná komisia UVL menovaná
rektorom. Táto komisia zlikviduje v lehote do 1 mesiaca po doručení vyraďovacieho
protokolu všetok vyradený majetok, vypracuje likvidačný protokol o spôsobe
naloženia s ním za účasti aspoň 3 členov likvidačnej komisie a odovzdá likvidačný
protokol ako bolo uvedené v čl. 5 ods. 6 tohto metodického postupu. Vyradený a
likvidovaný majetok sa musí zabezpečiť pred možnosťou jeho opätovného použitia alebo
úniku.
2. Pri odpredaji hnuteľnej veci (likvidačného zostatku, alebo aj trvale nepotrebnej
prebytočnej veci ) sa cena stanoví :
- minimálne vo výške 10 % z obstarávacej ceny, ak zostatková účtovná cena jednotlivej
veci je nulová,
- minimálne vo výške zostatkovej ceny, ak zostatková účtovná cena jednotlivej veci
nie je nulová, pričom v prípade zostatkovej ceny vyššej ako 100 000.- Sk sa
uprednostní záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Odpredaný likvidačný zostatok nie je súčasťou likvidačného protokolu, ale jeho
predaj sa rieši kúpnou zmluvou.
3. Likvidovaný majetok je možné rozobrať na súčiastky a ponúknuť ich na pracovisko
vykonávajúce remeselnícke a údržbárske práce pre UVL, alebo môžu zostať na
predmetnom pracovisku ako náhradné diely do iného prístroja. Ak to dovoľuje povaha
nepotrebného majetku, odovzdá sa do zberných surovín. Ostatný inak nevyužiteľný
vyradený nepotrebný majetok sa znehodnotí a likviduje cestou separovaného zberu v
súlade s platnými predpismi o likvidácií odpadu.
4. Výnos z odpredaja vyradeného majetku je jedným zo zdrojov financovania UVL.

12

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto metodickým postupom sa zrušuje Metodický postup pre vedenie evidencie,
vyraďovanie a likvidáciu majetku UVL zo dňa 6. 12. 2004 vrátane jeho doplnku č.1 a
dodatku č.2.
2. Tento metodický postup tvorí prílohu č. 2 k Smernici o nakladaní s majetkom UVL - VP
č.22.
3. Neoddeliteľnou súčasťou metodického postupu sú prílohy A, B a C.
4. Tento metodický postup nadobúda účinnosť dňom 15. 7. 2008.
V Košiciach dňa 15.7. 2008

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach
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Prehľad účtov, na ktorých sa eviduje hmotný a nehmotný majetok UVL
Príloha A
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
NEHMOTNÝ MAJETOK (počítačové programy)
│
├──────┬────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│Číslo │Názov účtu
│ Finančné
│Financovanie │
│účtu │
│rozpätie v Sk│ z výdavkov │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│771100│Drobný dlhodobý nehmotný
│ do 50 000.- │
│
│
│majetok (DNM)
│
vrátane
│
bežných
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│
│Dlhodobý nehmotný majetok (NIM) │ nad 50 000.-│
│
│013
├────────────────────────────────┼─────────────┤ kapitálových│
│
│Drobný dlhodobý nehmotný majetok│
│
│
│
│len v prípadoch , o ktorých
│ do 50 000.- │
│
│
│rozhodne rektor (NIM)
│
vrátane
│
│
└──────┴────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
HMOTNÝ MAJETOK
│
├──────┬────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│Číslo │Názov účtu
│ Finančné
│Financovanie │
│účtu │
│rozpätie v Sk│ z výdavkov │
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│112
│Materiál,lieh a potrav. na sklade │
│
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│123
│Výrobky
│
│
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│124
│Zvieratá
│
│
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│132
│Tovar na sklade
│
│
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
bežných
│
│771100│Drobný dlhodobý hmotný majetok │
od 300.- │
│
│
│(OE) zaradený len do 31.12.2000 │ do 1 000.- │
│
│
│
│
vrátane
│
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│771100│Drobný dlhodobý hmotný majetok │ od 1 000.- │
│
│
│(DHM)
│
vrátane
│
│
│
│
│ do 30 000.- │
│
│
│
│
vrátane
│
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│021
│Budovy, haly a stavby (tr.1 a 2)│
│
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│022
│Stroje, prístroje a zariadenia │
│
│
│
│( trieda 3, 4 a 5 ), Drahé kovy │
│
│
│
│a Inventár
│
nad
│
│
├──────┼────────────────────────────────┤
30 000.- │
│
│023
│Dopravné prostriedky (trieda 6) │
│
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│025
│Pestovateľské celky trvalých
│
│
│
│
│porastov
│
│ kapitálových│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│026
│Zvieratá a základné stádo podľa │
│
│
│
│prílohy zák. 595/2003 Z.z.
│
│
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│
│Drobný dlhodobý hmotný majetok, │
│
│
│028
│len v prípadoch , o ktorých
│ do 30 000.- │
│
│
│rozhodne rektor (HIM)
│
vrátane
│
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│031
│Pozemky
│
│
│
├──────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│032
│Umelecké diela
│
│
│
└──────┴────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘
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Príloha B
┌────────────────────┬─────────────────────┐
│
│
Vek dospelosti
│
│
Druh zvieraťa
│
dosiahnutý od
│
│
│
narodenia
│
│
│
v mesiacoch
│
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ žriebä
│
36
│
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ teľa
│
21
│
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ jahňa
│
18
│
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ koza
│
18
│
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ muflón
│
9
│
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ ciciak,ošípané
│
9
│
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ králik
│
9
│
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ činčila
│
8
│
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ šteňa
│
24
│
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ mačka
│
18
│
└────────────────────┴─────────────────────┴
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Príloha C
K Čl. 3, bodu 3.,4. a 5. Metodického postupu .

Majetok
evidovaný
na účte

DHM , DNM,
HIM alebo
NIM
DHM , DNM,
HIM alebo
NIM so
zostatkovou
cenou nulovou
HIM alebo
NIM so
zostatkovou
cenou vyššou
ako nula

Technické
zhodnotenie
v úhrne za
kalendárny
rok v Sk

Financovanie
technických
zhodnotení
z výdavkov

Evidencia technických
zhodnotení
na účte

do 30 tis.
vrátane

bežných

DHM alebo DNM
prípadne materiál

nad 30 tis.

kapitálových

HIM alebo NIM
(ako iný majetok)

nad 30 tis.

kapitálových

HIM alebo NIM
(technické. zhod.
zvyšujú vstupnú cenu
už obstaraného HIM
alebo NIM)

Vysvetlivky k skratkám :
DHM – drobný dlhodobý hmotný majetok ( od 1 000.- Sk vrátane do 30 000.- Sk vrátane,
neinvestičný)
DNM – drobný dlhodobý nehmotný majetok ( do 50 000.- Sk vrátane, neinvestičný)
HIM – dlhodobý hmotný majetok (vedený na účtoch 02 a 03 v rozsahu uvedenom v
Prílohe A Metodického postupu, investičný )
NIM – dlhodobý nehmotný majetok ( vedený na účte 01 v rozsahu uvedenom v Prílohe A
Metodického postupu, investičný)
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Dodatok č.1,
ktorým sa mení a dopĺňa Smernica o nakladaní s majetkom UVL v Košiciach, príloha
č.2 Metodický postup pre vedenie evidencie, vyraďovanie a likvidáciu majetku UVL
v Košiciach zo dňa 15. 07. 2008
1. V súlade so zákonom č. 60/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa v celom Metodickom postupe pre vedenie
evidencie, vyraďovanie a likvidáciu majetku UVL a v jeho Prílohe A a v Prílohe C nahrádza
pôvodný text novým nasledovne :
- text „1 000.- Sk“ nahrádza textom „35 €“,
- text „5 000.- Sk“ nahrádza textom „166 €“,
- text „15 000.- Sk“ nahrádza textom „497,91 €“,
- texty „30 000.- Sk“ a „30 tis.“ nahrádzajú textom „1 700 €“,
- texty „50 000.- Sk“ a „50 tis.“ nahrádzajú textom „2 400 €“,
- text „100 000.- Sk“ nahrádza textom „3 319,39 €“.
2. V čl. 2 Evidencia hmotného a nehmotného majetku ods. A 2 sa text „kódu klasifikácie
produkcie“ nahrádza textom „kódu klasifikácie produktov“ .
3. V čl. 2 Evidencia hmotného a nehmotného majetku ods. B 1 písm. b) sa za poslednú vetu
vkladá veta „Vystavením príjemky a výdajky v systéme SAP, module MM sú na tento účet
účtované aj učebné texty vydávané edičným strediskom UVL.“.
4. V čl. 2 Evidencia hmotného a nehmotného majetku ods. B 1 sa vypúšťa písm. e),
doterajšie písm. f) sa označuje ako písm. e), a za poslednú vetu odseku sa pripája veta „DHM
s nadobúdacou cenou do 35 € za 1 kus s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok, ktorý
bol obstaraný a zaradený do 28. februára 2009, je účtovne aj naďalej evidovaný na účte
771100 až do jeho vyradenia.“.
5. V čl. 2 Evidencia hmotného a nehmotného majetku ods. B 2 písm. c) sa text „kód
klasifikácie produkcie“ nahrádza textom „kód klasifikácie produktov“ .
6. V čl. 7 Záverečné ustanovenie sa vkladá nový ods. 5 so znením :
„5. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom 1.3.2009.“
7. V Prílohe A sa v tabuľke :
- text „Drobný dlhodobý hmotný majetok (OE) zaradený len do 31.12.2000“ nahrádza
textom „Drobný dlhodobý hmotný majetok (DHM) zaradený do 28.2.2009“,
- v stĺpci „Finančné rozpätie v Sk“ vypúšťa text „v Sk“, a zároveň sa text „od 300.- do
1 000.- vrátane“ nahrádza textom „ do 35 €“.
8. V Prílohe C sa v tabuľke :
- v stĺpci „Technické zhodnotenie v úhrne za kalendárny rok v Sk“ vypúšťa text „v Sk“.
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prof. MVDr. Emil P I L I P Č I N E C, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach

Vypracoval : JUDr. Silvia Rolfová – kvestorka UVL
Ing. Valéria Mrázková – vedúca OE
Ing. Viera Filipová – OE, ref. finančného účtovníctva
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Dodatok č.2,
ktorým sa mení a dopĺňa Smernica o nakladaní s majetkom UVL v Košiciach, príloha
č.2 Metodický postup pre vedenie evidencie, vyraďovanie a likvidáciu majetku UVL
v Košiciach zo dňa 15. 07. 2008

1. V čl. 3 Ďalšie usmernenia k evidencii majetku, ods. 19. sa text „pre účet 013“ nahrádza
textom „pre účty 013 a 018“.
2. V čl. 3 Ďalšie usmernenia k evidencii majetku sa vkladá nový ods. 22. so znením :
„ 22. Oddelenie IKT vedie evidenciu mobilných telefónov pri príjme, evidenciu na
pracoviskách UVLF po ich vydaní z oddelenia, vykonáva a odsúhlasuje ich inventarizáciu.
Ide len o mobilné telefóny obstarané oddelením IKT, a to bez ohľadu na výšku obstarávacej
ceny za kus. Tieto mobilné telefóny sa neevidujú v centrálnej evidencii majetku UVLF.“
3. V čl. 7 Záverečné ustanovenia sa vkladá nový ods. 6 so znením :
„6. Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom 1.11.2010.“
4. V Prílohe A v stĺpci „Číslo účtu“ sa do riadku s názvom účtu „Drobný dlhodobý
nehmotný majetok len v prípadoch, o ktorých rozhodne rektor (NIM)“ vkladá číslo „018“,
a číslo účtu „013“ sa posúva k názvu účtu „Dlhodobý nehmotný majetok (NIM)“.

V Košiciach dňa 30.11.2010

prof. MVDr. Emil P I L I P Č I N E C, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach

Vypracoval : JUDr. Silvia Rolfová – kvestorka UVLF
Ing. Slávka Štofanová – vedúca OE
Ing.
Viera
Filipová
–
OE,
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ref.

finančného

účtovníctva

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Metodický postup
pre vedenie evidencie, vyraďovanie
a revíziu knižničného fondu Ústavu vedeckých informácií a knižnice UVL v
Košiciach
Príloha č. 3
k Smernici o nakladaní s majetkom UVL v Košiciach – Vnútornému predpisu č. 22

V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo vedenie
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach dňa 15.7. 2008
___________________________________________________________________________
Metodický postup pre vedenie evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu
Ústavu vedeckých informácií a knižnice UVL v Košiciach
( ÚVIK ) vypracovaný

v súlade s vyhláškou č. 421/2003 Z. z. Ministerstva kultúry SR z 9. októbra 2003, ktorou
sa stanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii
knižničného fondu (ďalej len zákon o evidencii, vyraďovaní a revízii KF) a zákonom č.
183/2000 Z. z. o knižniciach .
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Čl. 1
Evidencia knižničného fondu
1. Knižničný fond tvorí každý knižničný dokument - knižničná jednotka, zaradená do
knižničného fondu bez ohľadu na formu nosiča. Knižničná jednotka :
a) neperiodická – knižná literatúra,
b) periodická – časopisy, denná tlač,
c) záverečné práce na zvýšenie kvalifikácie, alebo na zvýšenie vedeckej hodnosti.
2. Základnú odbornú evidenciu knižničného fondu tvorí :
a) prírastkový zoznam,
b) zoznam úbytkov.
3. Knižnica UVL vedie základnú odbornú evidenciu v súlade s § 2 a pomocnú odbornú
evidenciu v súlade s § 3 zákona o evidencii, vyraďovaní a revízii KF.
4. Evidencii v knižničnom fonde nepodlieha krátkodobá literatúra s obmedzenou dobou
platnosti, napr. normy, cestovné poriadky a pod.
Čl. 2
Revízia knižničného fondu
1. Knižnica UVL uskutočňuje revíziu knižničného fondu :
- pravidelne, pri počte svojich knižničných jednotiek do 200 000 v úplnosti každých desať
rokov,
- mimoriadne, ak
a) revíziu nariadi rektor,
b) treba zistiť skutočný stav, najmä po mimoriadnej udalosti, premiestnenie knižnice,
zmene zodpovedného zamestnanca.
2. Riaditeľ Ústavu vedeckých informácií a knižnice každoročne určí plán revízie čiastkových
knižničných fondov jednotlivých pracovísk UVL tak, aby sa zabezpečila úplnosť revízie
knižničného fondu.
3. Cieľom revízie knižničného fondu je fyzické porovnanie skutočného počtu knižničných
jednotiek s evidovaným počtom knižničných jednotiek, ktoré tvoria knižničný fond ÚVIK.
Okrem stavu základnej evidencie sa zisťuje aj stav evidencie výpožičiek a informačných
prameňov. Podkladom na revíziu knižničného fondu je prírastkový zoznam a evidencia
výpožičiek, prípadne ďalšie pomocné evidencie.
4. Revíziu knižničného fondu vykoná revízna komisia. Predsedu, tajomníka a ďalších členov
komisie menuje riaditeľ ÚVIK.
5. O výsledku revízie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia komisie.
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Zápisnica obsahuje:
a) záznam o časovom úseku vykonania revízie,
b) mená a priezviská členov komisie,
c) spôsob vykonania revízie,
d) rozsah revízie, najmä časť revidovaného knižničného fondu a počet revidovaných
knižničných jednotiek,
e) návrh na odstránenie nedostatkov zistených revíziou a prílohu so zoznamom
knižničných jednotiek navrhnutých na vyradenie so základnými evidenčnými údajmi,
f) výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu s evidenčným,
g) ostatné údaje v zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Zápisnica o výsledku revízie je podkladom na vyradenie chýbajúcich, poškodených alebo
zastaraných knižničných jednotiek z knižničného fondu a na odstránenie nedostatkov
zistených revíziou.
Zápisnicu z revízie v čiastkovej knižnici odovzdá revízna komisia vedúcemu pracoviska za
prítomnosti riaditeľky knižnice a pracovníka zodpovedného za vedenie čiastkovej knižnice,
a v jednom vyhotovení aj predsedovi Ústrednej inventarizačnej komisie UVL.
6. Výsledkom revízie je aj vypracovanie inventúrneho súpisu revíziou kontrolovaných
knižničných jednotiek, ktorý obsahuje údaje v zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve.
7. Chýbajúca knižničná jednotka, ktorá bola zistená pri revízii, nie je hneď považovaná za
stratenú. Pátranie po chýbajúcom exemplári sa ukončí po 2 rokoch od uzavretia revízie, kedy
sa predmetná knižničná jednotka vyradí z evidencie knižničného fondu so súhlasom rektora.
8. Ak dôjde k odchodu zodpovedného pracovníka bez nahlásenia do ÚVIK-u, zodpovednosť
za stav čiastkovej knižnice preberá vedúci pracoviska.
Čl. 3
Vyraďovanie literatúry
1. Predmetom vyraďovania je knižničná jednotka, ktorá:
a) nezodpovedá odbornej špecializácii knižnice,
b) je multiplikátom, prípadne duplikátom knižničnej jednotky,
c) z obsahovej stránky zastaraná,
d) je poškodená,
e) je stratená.
2. Ak ÚVIK zistí, že na uspokojovanie jej používateľov jej stačí jeden, prípadne dva
exempláre, môže ostatné exempláre (multiplikáty) vyradiť ako nadbytočné. Obsahové
zastaranie dokumentu patrí k najčastejším dôvodom na vyradenie knižničnej jednotky.
3. Za poškodenú knižničnú jednotku sa považuje dokument, ktorý bol fyzicky poškodený,
a nie je potrebné alebo možné ho reštaurovať.
4. Za stratenú knižničnú jednotku sa považuje tá, ktorú sa ani po vyčerpaní všetkých možností
nepodarilo nájsť, resp. získať späť od používateľa. Nakladanie so stratenou literatúrou sa riadi
knižničným poriadkom.
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5. Podkladom na vyradenie je zoznam knižničných jednotiek navrhnutých na vyradenie, ktorý
obsahuje základné identifikačné údaje s uvedením dôvodu vyradenia. Identifikačné údaje sú
údaje, uvedené v prírastkovom zozname.
6. Návrh na vyradenie a zoznam vyraďovaných knižničných jednotiek
vypracuje
vyraďovacia komisia zložená najmenej z troch členov. Návrh na vyradenie knižničných
jednotiek podpíšu členovia vyraďovacej komisie a riaditeľ ÚVIK, prípadne iná osoba
v zmysle organizačného poriadku poverená vedením knižnice.
7. O vyradení nepotrebnej knižničnej jednotky rozhoduje v zmysle § 5 ods. 4 zákona č.
176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcii písomne rektor na základe
návrhu vyraďovacej komisie.
8. Vyradená knižničná jednotka sa odpisuje záznamom v zozname úbytkov a záznamom
v prírastkovom zozname. Záznam musí obsahovať údaje zabezpečujúce identifikovateľnosť
všetkých vyradených jednotiek - poradové číslo, prírastkové číslo, signatúru, autora, názov
publikácie, cenu.
9. Nepotrebnú knižničnú jednotku pred vyradením knižnica prednostne ponúkne v zmysle §
12 ods. 2 písm. i/ zákona č. 183/2000 Z. z. napr. Slovenskej národnej knižnici v Martine
a Univerzitnej knižnici v Bratislave a pod. Ak tieto nemajú záujem o ponúkanú knižničnú
jednotku, môže ich knižnica ponúknuť iným knižniciam výmenou alebo bezodplatným
prevodom, prípadne s nimi môže naložiť inak v zmysle zákona o správe majetku štátu podľa
zákona č. 278/93 Z. z. (týka sa knižníc, ktoré sú zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
alebo vysokými školami) alebo podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov (predaj
antikvariátu, súkromným osobám, zničenie a pod.). Zoznam ponúkaných knižničných
jednotiek môže byť vyhotovený buď v klasickej alebo elektronickej forme, alebo môže byť
zverejnený na príslušnej webovej stránke. Ak sa dotknuté knižnice nevyjadria do 15 dní od
uverejnenia zoznamu, možno považovať túto skutočnosť za nezáujem.
Výmena, odplatný alebo bezodplatný prevod nepotrebnej knižničnej jednotky sa realizuje
písomne zmluvou, a to až po predchádzajúcom písomnom rozhodnutí rektora o nepotrebnosti
knižničnej jednotky s uvedením jej identifikačných údajov. Takáto knižničná jednotka nie je
súčasťou vyraďovacieho protokolu.
10. Ponukové konanie sa nevykonáva pri :
a) krátkodobej literatúre ( normy, cestovné poriadky a pod.),
b) študijnej literatúre ( pri strate a opotrebovanosti skrípt a učebníc) ,
c) knihách, ktoré boli pre stratu finančne nahradené .
11. Vyraďovanie literatúry s obmedzenou dobou platnosti, ktorá nie je evidovaná
v knižničnom fonde, sa vykonáva bez súhlasu rektora.
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Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Tento metodický postup tvorí prílohu č. 3 k Smernici o nakladaní s majetkom UVL VP č.22.
2. Tento metodický postup nadobúda účinnosť dňom 15. 7. 2008.

V Košiciach dňa 15.7. 2008

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach
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