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 OBEC VALASKÁ  

  

Námestie 1. mája 460/8  976 46  Valaská,  

telefón: 048/6711501, fax: 048/6711560 e-mail: valaska@valaska.sk 

 

 

STAROSTA OBCE 

 

Organizačné zabezpečenie inventarizačných prác majetku obce Valaská  

za rok 2016 k 31.12.2016 

 

 Vykonanie inventarizácie všetkého majetku, záväzkov, pohľadávok a peňažných 

prostriedkov sa uskutočňuje v zmysle §29 a 30 zákona 431/2002 v znení neskorších predpisov 

na Obecnom úrade, jeho úsekoch a organizáciách vykonávajú inventarizačné komisie 

a pracovníci obce zodpovední za investičný majetok na základe uznesenia Obecného 

zastupiteľstva zo dňa 23.11. 2016.  

Za vykonanie inventarizácie sú zodpovední vedúci komisií a pracovníci obce zodpovední za 

spracovaný úsek a majetok. Členov komisie zabezpečuje a organizuje vedúci komisie. 

 

Stanovenie inventarizačných komisií 

Zloženie inventarizačných komisií v  jednotlivých úsekoch:   

Ústredná inventarizačná komisia: 

Mgr. Roman Hadžega, vedúci komisie 

PaedDr. Matúš Magera, člen 

Ing. Peter Bánik, člen 

Silvia Vlkoláčková, členka 

Ing. Zuzana Slivková, členka 

 

Ústredná inventarizačná komisia bude vykonávať funkciu aj vyraďovacej komisie pre 

posúdenie odpisov, škôd, mánk a strát. 
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Úsek OcÚ, dom smútku, miestny rozhlas 

Zloženie komisie: 

 Mgr. Zlatica Starke, vedúca komisie 

 Blažena Pastírová 

 Ing. Miriama Murínová, členka 

 Mária Kučerová, členka 

 

Úsek  miestneho hospodárstva, garáže, doprava, ČOV 

Zloženie komisie: 

 Alena Kureková, vedúca komisie 

 Marian Dobiš, člen 

 Šebo Igor, člen 

 Kováč Vladimír, člen 

 

Úsek, knižnica, kultúra, šport 

Zloženie komisie: 

 Danka Králiková, vedúca komisie 

 Dušan Blahut, člen 

 Mgr. Róbert  Hlaváčik, člen 

 Jozef Vrbovký, člen 

 

Úsek bytového obecného majetku v správe spoločnosti VALBYT, s. r. o. : 

Zloženie komisie: 

 Ing. Peter Minárik, vedúca komisie 

 Ing. Ján Dundovič, člen 

 Zdenka Vojteková, členka 

 Jaroslav Poliak, člen 

 Lea Poldaufová, členka 

 

Úsek dobrovoľný hasičský zbor: 

Zloženie komisie: 

 Zuzana Dianišková, vedúca komisie 

 PhDr. Zuzana Kúdelková, člen 

 Pavol  Benedek, člen 

 Pavel  Švantner, člen 

 Radoslav Krbila, člen 
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Kluby dôchodcov: 

Zloženie komisie: 

 Elena Sukičová, vedúca komisie 

 Jozef Hucík, člen 

 Oľga Kováčiková, členka 

 Jarmila Havrilová, členka 

 Anna Demeová, členka 

 

Úsek  Základná škola: 

Zloženie komisie: 

 Bc. Silivia Krupová, vedúca komisie 

 Mgr. Mária Pacerová, členka 

 Anna Gondová, členka 

 Anna Bániková, členka 

 

 

Úsek  Materská škola a Základná umelecká škola: 

Zloženie komisie: 

 Alexandra Murínová, vedúca komisie 

 Miroslav Zelenčík, člen 

 Milena Dobrotová, členka 

 Bc. Silvia Krupová, členka 

 Mgr. Iveta Babčanová, členka 

 Mgr. Adriana Škrváňová,  členka 

 

Všetky návrhy na vyradenie, pripomienky je potrebné predložiť na úsek financií Ing. Zuzane 

Slivkovej 

 

Vedúci inventarizačných komisií sa budú riadiť pokynmi a podklady k vykonaniu 

inventarizácie preberú od  Ing. Zuzany Slivkovej 
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Harmonogram postupu prác pri zabezpečení inventarizácie majetku obce za rok 2016 

 

 

1. Zoznámenie vedúcich komisií a pracovníkov obce s úlohami pri vykonaní  

inventarizácie a termínmi pre inventarizáciu na  rokovaní OcZ. 

Termín: do 30. 11. 2016 zodpov.: prednosta OcÚ 

 

2. Návrh pracovníkov zodpovedných za majetok na vyradenie predmetov, ktoré nie sú 

schopné ďalšieho používania, ešte pred inventarizáciou 

Termín: 30. 11. 2016  zodpoved.: pracovníci zodpovední za správu majetku 

 

3. Vykonať kontrolu úplnosti údajov v účtovnej evidencii a porovnať s inventárnymi 

zoznamami vrátane prírastkov a úbytkov. 

Termín: 30.11. 2016     zodpoved.: pracovníci zodpovední za správu majetku 

 

4. Vykonanie vlastnej inventarizácie, porovnanie inventárnych zoznamov so skutočným 

stavom a účtovnej evidenciou, fyzická inventúra 

Termín: 15. 12. 2016  zodpoved: vedúci komisií a pracovníci obce 

 

5. Vyhotovenie inventarizačných zápisov 

Termín: 31.12.2016  zodpoved: vedúci komisií a pracovníci obce 

 

6. Predloženie inventarizačných zoznamov, pohľadávok a záväzkov, mánk a škôd, 

vrátane vyradených prostriedkov na OcÚ 

Termín: 21. 12. 2016  zodpoved: vedúci komisií a pracovníci obce 

 

7. Prerokovanie výsledkov inventarizácie v ústrednej inventarizačnej komisii 

Termín: 18. 01. 2017  zodpoved: predseda ÚIK 

 

8. Predloženie štatistických výkazov na Daňový úrad v Banskej Bystrici 

Termín: 29.01. 2017  zodpoved: finančné oddelenie 

 

9. Prerokovanie stavu majetku obce a výsledkov inventarizácie v orgánoch obce 

Termín: február  2017  zodpoved: prednosta OcÚ 

 

 

 

Ing. Juraj  U h r i n, v.r. 

      Starosta obce Valaská 

 


