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I. Legislatívna úprava pokladničnej agendy 

 
      Vedenie pokladničnej agendy upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a opatrenie Ministerstva financií 
Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 
rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie 
územné celky a v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. 10717/2004-74 . Toto opatrenie upravuje postupy účtovania pre účtovné 
jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. 
 

II. Zákon o účtovníctve a pokladničná agenda 
 

1.) Ustanovenie § 2 ods. 2 – predmet účtovníctva 
 
Je účtovanie skutočnosti o 

- stave a pohybe majetku 
- stave a pohybe záväzkov 
- rozdiele majetku a záväzkov 
- výnosoch 
- nákladoch 
- príjmoch 
- výdavkoch 
- výsledku hospodárenia účtovnej jednotky (ďalej aj ÚJ) 

 
2.) Ustanovenie § 4 ods. 7 – peňažné jednotky v eurách a v cudzej 

mene 
 
ÚJ je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných 
jednotkách meny euro, v prípade cenín a peňažných prostriedkov, ak sú 
vyjadrené v eurách aj v cudzej mene – povinnosť vedenia valutovej 
pokladnice. 
 

3.) Ustanovenie § 8 ods. 2 – účtovníctvo ÚJ je správne 
 
Účtovníctvo ÚJ je správne, ak ÚJ vedie účtovníctvo podľa zákona 
o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov.  
 

4.) Ustanovenie § 8 ods. 3 – účtovníctvo ÚJ je úplné 
 
Účtovníctvo ÚJ je úplné, ak ÚJ zaúčtovala v účtovnom období v účtovných 
knihách všetky účtovné prípady podľa § 3 zákona o účtovníctve. 
 

5.) Ustanovenie § 8 ods. 4 – účtovníctvo ÚJ je preukázateľné 
 
Účtovníctvo ÚJ je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú 
preukázateľné a ÚJ vykonala inventarizáciu. 



Smernica č. 05/2011                                                                                                                             Obec Tovarné 
Vedenie pokladnice v obci 

___________________________________________________________________________ 

 3 

 
6.) Ustanovenie § 8 ods. 6 – účtovníctvo sa vedie spôsobom 

zaručujúcim trvalosť 
 
Účtovníctvo ÚJ sa vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných 
záznamov, ak ÚJ je schopná zabezpečiť trvalosť po celú dobu spracovania 
a úschovy podľa § 31 až § 36. 
 

7.) Ustanovenie § 14 ods. 3 – povinná evidencia 
 
ÚJ je povinná viesť zoznam účtovných kníh, zoznam číselných znakov alebo 
iných symbolov a skratiek použitých v účtovných knihách a v ostatných 
záznamoch s uvedením ich významu. 
 

8.) Ustanovenie § 29 ods. 3 – inventarizácia 
 
Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti 
môže ÚJ vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovené v odseku 2, 
ktorá však nesmie prekročiť dva roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí 
ÚJ inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie. 
 

9.) Ustanovenie § 34 – oprava účtovného záznamu 
 
Ak ÚJ zisti, že niektorý účtovný záznam jej účtovníctva je neúplný, 
nepreukázateľný, nesprávny alebo nezrozumiteľný, je povinná vykonať bez 
zbytočného odkladu jeho opravu, pričom oprava sa musí vykonať tak, aby 
bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň 
jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pre opravou aj po 
oprave. Oprava v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, 
nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti 
účtovníctva. 
 

10.)Ustanovenie § 35 – uchovávanie a ochrana účtovnej 
dokumentácie 
 

ÚJ je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, 
zničeniu alebo poškodeniu, je tiež povinná zabezpečiť ochranu použitých 
technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred 
ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, 
neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením, a to počas doby 
ustanovenej zákonom o účtovníctve, pričom na nakladanie s účtovnou 
dokumentáciou sa vzťahujú všeobecné predpisy o archívnictve. 
 

III. Výkon funkcie pokladníka 
 

1.) Zamestnanec vykonávajúci funkciu pokladníka musí mať 
uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti, ktorá je súčasťou 
smernice - príloha č. 1. Hmotná zodpovednosť je ustanovená v § 
182 až § 184 Zákonníka práce. Dohoda o hmotnej zodpovednosti  
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musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná. Pri jej uzatvorení 
musí byť vždy vykonaná inventarizácia pokladničnej hotovosti 
o čom sa samostatne vyhotoví písomný záznam. 
2.) Povinnosti pokladníka pri vykonávaní pokladničných operácií: 

- preverovať, či pokladničné doklady spĺňajú všetky 
náležitosti (výdavkové a príjmové doklady) – zodpovedá 
za formálnu správnosť pokladničných dokladov 

- vystaví pokladničný doklad až po schválení vecnej 
správnosti prvotného dokladu, na základe ktorého 
pokladničný doklad vystavuje a to za predpokladu, že ten 
je podpísaný osobou oprávnenou vydávať dispozície k 
pokladničným operáciám 

- overiť totožnosť príjemcu hotovosti 
- vyhotovuje pokladničné doklady a je povinný potvrdiť 

svojim podpisom na pokladničnom doklade vykonanie 
pokladničnej operácie 

- uvádzať na dokladoch pri výbere alebo odvode hotovosti 
účel platby a hotovosť použiť pre účely, na ktoré bol 
výber určený 

- zodpovedá za priebežné dopĺňanie pokladničnej 
hotovosti, za dodržiavanie stanoveného limitu 
pokladničnej hotovosti, za odvod pokladničnej hotovosti 
presahujúcej výšku určeného limitu v pokladnici na 
bankový účet 

- vedie pokladničnú knihu 
- dodržiava pokladničné hodiny 
- odovzdáva pokladničné doklady na zaúčtovanie podľa 

termínu určeného vo vnútornom predpise o obehu 
účtovných dokladov 

 
IV. Pokladničné hodiny a pokladničné limity 

 
Obec Tovarné stanovuje pokladničné hodiny pre zabezpečenie a vytvorenie 
vhodných pracovných podmienok na riadny výkon funkcie pokladníka 
spojenej s hmotnou zodpovednosťou takto: 
 
Pondelok:    9:00 – 11:00      13:00 – 14:00 
Utorok:       9:00 – 11:00      13:00 – 14:00 
Streda:        9:00 – 11:00      13:00 – 14:00 
Štvrtok:       9:00 – 11:00      13:00 – 14:00 
Piatok:         nestránkový deň 
 
Limit pokladničnej hotovosti za všetky pokladne je stanovený vo výške 500,- 
€. V prípade dosiahnutia stanoveného limitu je pokladník povinný odviesť 
pokladničnú hotovosť presahujúcu výšku určeného limitu v pokladnici na 
bankový účet zriadený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. v pobočke Vranov 
nad Topľou na číslo účtu 1167440256/0200. 
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V. Predmet pokladničných operácií 

 
Predmetom pokladničných operácií sú všetky pohyby peňažnej hotovosti, t. j. 
všetky príjmy a výdavky v mene euro  a v cudzej mene.  
 

1.) Príjem obce: 
 

- prijaté poplatky a dane 
- vrátené nepoužité zálohy na drobné výdavky a pracovné 

cesty 
- prijaté dary 
- prijaté náhrady za manká a škody 
- príjem úhrad nájomného a služieb od nájomcov na 

základe nájomných zmlúv 
- príjem za nájom priestorov Kultúrneho domu a Domu 

smútku v Tovarnom 
- príjem za stravné od zamestnancov a obyvateľov obce 
- príjem hotovosti vybranej z účtov vedených vo VÚB, a. s. 

pobočka Vranov nad Topľou a Dexia banka Slovensko, a. 
s. pobočka Humenné 

 
2.) Výdavky obce: 

 
- úhrady dodávateľom za služby a nákup materiálu 
- poskytnutie preddavku na mzdy 
- výplata zálohy na drobné výdavky 
- výplata zálohy na cestovné náhrady 
- výdavky na reprezentačné výdavky 
- výplaty miezd 
- mzdy pracovníkov pracujúcich na základe dohody 

o vykonaní práce podľa výplatných listín 
- nákup cenín – známok, kolkov, stravných lístkov 

 
VI. Pokladničné doklady a ich náležitosti 

 
1.) Druhy pokladničných dokladov: 

 
- príjmové pokladničné doklady 
- výdavkové pokladničné doklady 
- potvrdenka 
- pokladničná kniha 

 
2.) Náležitosti účtovných dokladov: 

 
Náležitosti účtovných dokladov upravuje § 10 zákona o účtovníctve. Podľa 
ods. 1 citovaného ustanovenia účtovné doklady sú preukázateľné účtovné 
záznamy. Účtovným záznamom sa rozumie údaj, ktorý je nositeľom  
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informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia. 
Podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve sa za písomnú formu 
považuje účtovný záznam vykonaný rukopisom, písacím strojom, 
tlačiarenskými alebo reprografickými technikami alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorého obsah je pre fyzickú 
osobu čitateľný. Originálnosť dokladu je zabezpečená originálnym 
vlastnoručným podpisom.  
 
Podľa tohto ustanovenia platí, že účtovný doklad je preukázateľný účtovný 
záznam, ktorý musí obsahovať: 
 

a.) slovné a číselné označenie účtovného dokladu 
 

- Obec Tovarné používa pokladničné doklady s predtlačeným  
číselným radom, pričom číslovanie pokladničných dokladov je 
zhodné s číslovaním v účtovnom programe obce, ktorý využíva 
číslovanie v dvoch číselných radoch – oddelene na príjmových 
a výdavkových pokladničných dokladoch 

 
b.) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov 
c.) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie 

množstva 
d.) dátum vyhotovenia účtovného dokladu 
e.) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom 

vyhotovenia 
f.) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad  
g.) podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie 
h.) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných 

jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to 
nevyplýva z programového vybavenia 

 
3.) Potvrdenka 

 
Ak pokladník v jeden deň inkasuje príjmy od rôznych osôb (obyvateľov obce), 
použije sa doklad s označením POTVRDENKA – s predtlačeným číselným 
radom, čiže je prísne zúčtovateľným tlačivom. Potvrdenka sa vystaví dvojmo, 
pričom originál potvrdenky dostáva občan, kópia zostáva ako doklad pre 
pokladníka. V prípade použitia potvrdeniek sa na príslušný deň (len za 
celkové prijaté príjmy toho istého druhu) vystaví príjmový pokladničný 
doklad ako ZBERNÝ POKLADNIČNÝ DOKLAD, ktorého prílohou budú 
potvrdenky preukazujúce celkovú sumu uvedenú na  príjmovom 
pokladničnom doklade – zbernom doklade. Následne sa na základe takto 
vystaveného zberného dokladu príjem uvádza do pokladničnej knihy.  
 
 
 
 
 



Smernica č. 05/2011                                                                                                                             Obec Tovarné 
Vedenie pokladnice v obci 

___________________________________________________________________________ 

 7 

 
4.) Pokladničná kniha 

 
Na účely zápisov pokladničných operácií Obec Tovarné zavádza pokladničnú 
knihu, ktorá musí byť spracovaná v nasledujúcej štruktúre: 
 

- názov organizácie 
- obdobie, ktorého sa týka 

 
a.) Každá pokladničná kniha musí obsahovať tieto údaje: 
 

- príjmy a výdavky peňažných prostriedkov 
- dátum pohybu peňažných prostriedkov, t. j. príjmov 

a výdavkov 
- číslo pokladničného dokladu 
- popis pokladničnej operácie 
- zostatok pokladničnej hotovosti 

 
b.) Zostatok pokladničnej hotovosti v pokladničnej knihe vykazuje pokladník 
ku každému dňu, v ktorom sa uskutočnila aspoň jedna pokladničná 
operácia. 
 
c.) Pokladničné doklady obec používa s predtlačeným číselným radom. 
Číselné označenie týchto dokladov musí na seba nadväzovať, t. j. nesmie 
chýbať žiaden pokladničný doklad.  
 
d.) Príjmový pokladničný doklad musí byť vystavený na meno, od koho boli 
prijaté prostriedky v hotovosti.  
 
e.) Výdavkový pokladničný doklad musí byť vystavený na meno príjemcu. 
Príjemca potvrdí prevzatie hotovosti svojím podpisom na výdavkovom 
pokladničnom doklade.  
 
f.) Prvý výtlačok (prvopis, originál) pokladničných dokladov si ponecháva tá 
účtovná jednotka, ktorá doklad vystavila a druhý výtlačok (kópiu) odovzdá 
partnerovi.  
 
g.) Na poskytnutie preddavku na drobný nákup alebo pracovnú cestu použije 
zamestnanec, respektíve príjemca preddavku tlačivo z prílohy číslo 3   
(Žiadosť o poskytnutie preddavku), ktorý musí byť schválený zodpovednou 
osobou.  
 
h.) Každý zápis v pokladničnej knihe musí byť doložený účtovným dokladom. 
 
i.) Pokladničná kniha musí byť prepisná, pričom kópiu odovzdáva pokladník 
spolu s pokladničnými dokladmi do finančnej učtárne. 
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VII. Schvaľovanie pokladničných operácií 

 
Obec Tovarné stanovila osoby, ktoré majú právo schvaľovať a podpisovať 
uskutočnenie pokladničných operácií. Tieto osoby sú zodpovedné za vecnú 
správnosť pokladničnej operácie. Zoznam osôb je prílohou číslo 2 – Zoznam 
podpisových vzorov pre pokladničné operácie.     
 
 

VIII. Neprípustnosť opráv 
 

Písomnosti, na ktorých nie je prípustné opravovať chybne zapísané údaje, sú 
pokladničné doklady – príjmový a výdavkový doklad, bankové doklady  
 
a šeky. Ak sa na niektorom z týchto dokladov zapíše chybný údaj, takýto 
doklad sa už nepoužije, označí sa zápisom STORNO, alebo sa zlikviduje. 
O likvidácii sa urobí zápis, na ktorom sa uvedie zodpovedná osoba, deň 
likvidácie, obsah dokladu. Ak sa likviduje doklad s predtlačeným číselným 
radom do zápisu sa uvedie aj číslo likvidovaného dokladu.  
 

IX. Bezpečnosť a úschova 
 
Pokladničná hotovosť sa uschováva v trezore, ktorý je umiestnený 
v miestnosti pokladníka. Trezor je vždy uzamknutý, tzn. v čase 
pokladničných aj mimo pokladničných hodín. Kľúč od trezoru má pokladník. 
 

X. Archivovanie pokladničnej agendy 
 

Účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy 
číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, 
inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy je účtovná jednotka – obec povinná 
archivovať počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa príslušný 
doklad týka (§ 35 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve).  
 

XI. Inventarizácia pokladnice 
 
Všeobecná povinnosť inventarizovať majetok a záväzky je ustanovená v § 6 
ods. 3 zákona o účtovníctve. Táto povinnosť je jednoznačná a týka sa 
všetkých právnických a fyzických osôb (t. j. účtovných jednotiek), ktoré 
vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, a to bez ohľadu na 
to, v akej sústave účtovníctva účtujú. Inventarizácia majetku a záväzkov 
vzhľadom na jej účel a význam predstavuje najdôležitejšiu časť 
uzávierkových prác. Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo nespĺňa jednu 
zo základných požiadaviek stanovených v § 7 zákona o účtovníctve, t. j. nie je 
preukazné a nadväzne na to ani účtovná závierka nepodáva pravdivý a verný 
obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej 
situácii účtovnej jednotky. Inventarizácia pokladnice je neoddeliteľnou 
súčasťou inventarizácie majetku účtovnej jednotky. 
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1.) Vymedzenie inventarizácie, ako aj jej postup, ustanovuje zákon 

o účtovníctve v § 29 a § 30. Z týchto ustanovení okrem iného 
vyplývajú nasledovné skutočnosti: 

 
- vykonanie inventarizácie pokladnice je zákonnou povinnosťou 

účtovných jednotiek 
- inventarizácia pokladnice sa vykonáva ku dňu, ku ktorému 

zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku, pričom 
však zákon o účtovníctve osobitne ustanovuje inventarizáciu 
pokladnice vykonávať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie 

- účtovná jednotka je povinná zaúčtovať inventarizačné rozdiely 
v pokladnice (t. j. schodok alebo prebytok) do účtovného 
obdobia, za ktoré sa inventarizáciou stav pokladnice overuje 

- ak má byť inventarizácia pokladnice riadne vykonaná, a tým 
splniť svoje poslanie vo vzťahu k preukáznosti a vierohodnosti 
účtovníctva, musí byť riadne vymedzený a konkrétne popísaný 
každý druh či skupina majetku a záväzkov, ktoré musia byť 
inventarizované 

 
2.) Pokladnica ako predmet inventarizácie 

 
Účelom inventarizácie pokladnice je preukázať, či stav pokladnice 
v účtovníctve (účtovný stav)  zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia 
pokladnice zahŕňa postup na seba nadväzujúcich prác, ktoré je možno 
rozdeliť do dielčich činnosti a úkonov: 

- zistenie skutočného stavu pokladnice vykonaním fyzickej 
inventúry a zapísanie zistených skutočností do 
inventúrneho súpisu 

- porovnanie skutočne zisteného a účtovného stavu 
pokladnice a vyčíslenie inventarizačných rozdielov 
(prebytok alebo schodok) 

- zistenie príčin inventarizačných rozdielov v pokladnici 
a miery zodpovednosti hmotne zodpovedného pracovníka 

- zaúčtovanie inventarizačných rozdielov (schodku alebo 
prebytku) do účtovníctva 

 
3.) Pokladnica a inventúrny súpis 

 
Skutočný stav pokladnice za zisťuje tzv. fyzickou inventúrou. Pri fyzickej 
inventúre sa zisťuje stav pokladnice podľa jednotiek množstva vedených 
v účtovníctve (t. j. spočítaním nominálnej hodnoty peňažnej hotovosti 
v príslušnej mene, šekov...). Zistené rozdiely medzi stavom pokladnice podľa 
účtovníctva a zisteným skutočným stavom pokladnice sa uvedú 
v inventúrnych súpisoch.  
 
Vychádzajúc z § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve sa skutočný stav pokladnice 
zistený inventúrou zaznamenáva v inventúrnom súpise. Vyhotovenie 
inventúrneho súpisu je zákonnou povinnosťou účtovných jednotiek.  
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Inventúrny súpis pokladnice predstavuje v zmysle § 4 ods. 5 a § 30 ods. 2 
zákona o účtovníctve účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť 
účtovníctva podľa § 8 ods. 4 tohto zákona.  
 
V zmysle § 35 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve je potrebné inventúrny 
súpis pokladnice uschovať po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého 
sa týka. 
 
Inventúrny súpis pokladnice musí v zmysle § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve 
povinne obsahovať: 
 

- obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právnické osoby 
uvedú sídlo 

- deň začatia inventúry pokladnice, deň, ku ktorému bola 
inventúra pokladnice vykonaná, a deň skončenia inventúry 
pokladnice 

- stav pokladnice s uvedením menovitej hodnoty peňazí 
- miesto uloženia pokladnice 
- meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby 

za príslušnú pokladnicu 
- rozdiel medzi skutočným – zisteným stavom a stavom 

v účtovníctve 
- meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za 

zistenie skutočného stavu pokladnice a rozdielu 
- poznámky 

 
Inventúrny súpis sa pri bežnej inventarizácií vyhotovuje v troch 
vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie je určené pracovníkom spracovávajúcim 
účtovníctvo, druhé vyhotovenie útvaru pokladničnej služby, a tretie 
vyhotovenie je súčasťou inventarizačného zápisu inventarizačnej komisie. 
V prípade inventarizácie pokladnice konanej pri odovzdávaní a preberaní 
pokladnice hmotne zodpovednými osobami je potrebné spracovať viac 
vyhotovení – aj pre odovzdávajúcu osobu, aj pre preberajúcu osobu. Pri 
prípadnom vlámaní, resp. krádeži je potrebné mať k dispozícii vyhotovenie aj 
pre orgány činné v trestnom konaní.  
 
Pri vyhotovovaní inventúrnych súpisov pokladníc sa dodržiavajú tieto zásady: 

- kvôli lepšiemu prehľadu a ľahkému porovnaniu skutočného 
stavu s účtovným stavom sa uvedie v inventúrnom súpise aj 
účtovný stav pokladnice 

- inventúrny súpis sa vyhotoví bezprostredne po vykonaní 
inventúry, resp. po jej skončení 

- zabezpečí sa preukazateľnosť  inventúrneho súpisu pokladnice 
jeho vecnou a formálnou úplnosťou v zmysle zákona 
o účtovníctve 

- zápisy sa vykonajú zrozumiteľne, prehľadne a spôsobom 
zaručujúcim ich trvanlivosť, t. j. tak, aby sa zabránilo 
neoprávneným zmenám a úpravám zápisov 



Smernica č. 05/2011                                                                                                                             Obec Tovarné 
Vedenie pokladnice v obci 

___________________________________________________________________________ 

 11 

 
- prípadné opravy sa v inventúrnom súpise vykonajú iba v súlade 

s § 34 zákona o účtovníctve, pretože ide o účtovný záznam – to 
zn., že opravu zápisov v inventúrnom súpise pokladnice je nutné 
vykonať tak, aby bolo možné určiť osobu, ktorá opravu 
vykonala, dátum vykonania opravy a z vykonanej opravy musí 
byť možné zistiť obsah pôvodného zápisu 

- opravy v inventárnom súpise musia byť písomne zdôvodnené 
- opravy hodnôt podpíše pracovník, ktorý opravy vykonal, chybné 

číslo sa prečiarkne a vedľa sa napíše správne číslo, pričom 
k tomu pripojí svoj podpis pracovník, ktorý údaj opravil 

 
Vzor inventúrneho súpisu je prílohou číslo 4 tejto smernice. 
 

XII. Inventarizačné rozdiely pokladnice a ich 
vysporiadanie 

 
Inventarizačný rozdiel v pokladnici môže mať v zmysle § 30 ods. 5 zákona 
o účtovníctve dvojaký charakter: 
 

- schodok, ak zistený skutočný stav v pokladnici je nižší 
ako stav pokladnice v účtovníctve a ak ho nemožno 
preukázať účtovným záznamom 

- prebytok, ak zistený skutočný stav v pokladnici je vyšší 
ako stav pokladnice v účtovníctve a ak ho nemožno 
preukázať účtovným záznamom 

 
Vzniknutý schodok hradí v plnej výške pokladník, a prípadný prebytok sa 
zaúčtuje do výnosov nasledujúcimi účtovnými zápismi: 
 

 OBEC 

Text účtovného prípadu MD D 

Schodok zistený pri inventúre hotovosti 335 211 
Prebytok zistený pri inventúre hotovosti 211 648 

 
Pokladničné prebytky a schodky sa ihneď po ich zistení zapíšu do 
pokladničnej knihy – prebytok ako príjem a schodok ako výdavok. Súčasne 
sa doložia príjmovým a výdavkovým pokladničným dokladom podpísaným 
inventarizačnou komisiou. 
 

XIII. Finančná kontrola 
 
Cieľom finančnej kontroly v zmysle § 4 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v z. n. p. je zabezpečiť hospodárny, efektívny 
a účinný výkon verejnej správy, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov kontrolovaným subjektom pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami a včasné a spoľahlivé informovanie  
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vedúceho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými 
prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách.  
 
Kontrola vykonávania a dokumentácie pokladničných operácií spočíva 
v nasledujúcich aktivitách: 

- kontrola zostatku v pokladnici 
- kontrola náležitosti príjmových pokladničných dokladov 
- kontrola náležitosti výdavkových pokladničných 

dokladov 
- kontrola vkladov a výberov podľa výpisov z účtu 
- preskúmanie prípustnosti vykonaných pokladničných 

operácií 
- kontrola opodstatnenosti a výšky poskytovaných 

preddavkov 
- kontrola dodržiavania bezpečnosti pri úschove 

a manipulácii s hotovosťou  
 
Kontrolu vykonávania a dokumentácie pokladničných operácií vykonáva 
vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánom verejnej správy, 
zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie alebo za iné 
odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. 
 
 

XIV. Záverečné ustanovenia 
 
1.) Záväznosť: 
 
Interná smernica „ Vedenie pokladnice v obci“ je záväzná pre všetkých 
zamestnancov Obce Tovarné 
 
2.) Platnosť a účinnosť: 
 
Interná smernica „Vedenie pokladnice v obci“ nadobúda platnosť od 
01.01.2012. 
 
3.) Zodpovednosť za kontrolu: 
 
Kontrolou dodržiavania internej smernice je poverená starostka obce. 
 
4.) Sankcie: 
 
Nedodržiavanie pokynov uvedených v internej smernici bude klasifikované 
ako porušenie pracovnej disciplíny. 
 
 
 
                                                                        PaedDr. Kvetoslava Mižáková 
                                                                                   Starostka obce 


