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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Pri inventarizácii dlhodobého majetku obce  (ďalej len „inventarizácia“) boli zistené 

nezrovnalosti v účtovnej evidencii majetku obce Bellova Ves. Inventarizáciou bolo zistené,  

že 28  pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce Bellova Ves,  evidované na Okresnom úrade 

Dunajská Streda, katastrálny odbor, zapísané na liste vlastníctva číslo 446 (ďalej len 

„pozemky“), ktoré obec získala v roku 2012 na základe registera obnovenej evidencie 

pozemkov (ROEP) nie sú zaradené v účtovnej evidencii majetku obce a nebola určená ich 

obstarávacia cena. 

Zaradenie pozemkov do účtovnej evidencie obce a jeho ocenenie umožní  vedenie pozemkov 

v účtovnej evidencii majetku obce v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 

  

V súvislosti s novelou zákona o účtovníctve došlo od 1. 1. 2016 k zmene určenia  

obstarávacej ceny, a tou by mala byť reálna hodnota majetku, ktorá bude stanovená  tak, aby 

bol vysoký predpoklad možnosti jej získania. Reálnou hodnotou jednotlivej zložky majetku 

alebo záväzkov alebo súboru rovnorodých zložiek majetku alebo súboru jednotlivých zložiek 

záväzkov je podľa novelizovaného znenia § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve buď trhová cena, 

alebo cena zistená oceňovacím modelom, alebo posudkom znalca, pričom prednosť má vždy 

trhová cena, následne oceňovacie modely a až nakoniec posudok znalca. Zákon o účtovníctve 

však zároveň v § 27 ods. 12 ustanovuje, že v prípade, ak reálnu hodnotu nie je možné 

spoľahlivo určiť, ocenenie reálnou hodnotou sa ku dňu ocenenia nevykoná. 

Zdroj: 

http://www.eseminare.sk/zmena-realnej-hodnoty-majetku-v-roku-2016-uniqueiduchxzASYZNb3XW2GYgjTy4qXSUHp8zNrAg_rzFJ8D5c/ 
 

Povaha a účel využitia väčšiny pozemkov (komunikácie, verejné priestranstvá a pod.) 

neumožňuje spoľahlivo určiť ocenenie pozemkov reálnou hodnotou a  vypracovanie  28 

samostatných znaleckých posudkov pre jednotlivé pozemky je pre obec finančne nákladné a 

neekonomické.  

 

V rámci ohodnotenia pozemkov vo vlastníctve obce len pre účely ich evidencie v účtovníctve 

je určujúcim ukazovateľom hodnoty pozemkov obstarávacia cena pozemku. Prvotne sa berie 

do úvahy obstarávacia alebo nadobúdacia cena. Spôsob nadobudnutia pozemkov je kľúčovým 

faktorom pri stanovení hodnoty pozemkov. 

V prípade, že nie je možné určiť hodnotu nehnuteľností týmto spôsobom, pre určenie 

všeobecnej hodnoty pozemkov sa použijú príslušné ustanovenia prílohy č. 3 Vyhlášky 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku č. 

492/2004 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), konkrétne časť E3 príloha č. 3 - metóda polohovej 

diferenciácie.  

Všeobecná hodnota pozemkov v zastavanom území obcí, nepoľnohospodárskych a nelesných 

pozemkov uvedených v prílohe č. 1 k vyhláške (časti C, okrem pozemkov oddielu 3, písmeno 



ch) a všeobecná hodnota pozemkov mimo zastavaných území obcí určených na stavbu 

územným plánom zóny alebo plánom sídelného útvaru, právoplatným rozhodnutím o 

umiestnenie stavby alebo právoplatným stavebným povolením vydaným v spojenom 

územnom a stavebnom konaní alebo pozemkov zastavaných hlavnou stavbou sa vypočíta 

podľa základného vzťahu. 

Pre  určenie obstarávacej účtovnej hodnoty pozemkov, s prihliadnutím na ustanovenie § 2, 

ods. 2, písm. i), j) vyhlášky č. 492/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je možné použiť 

VHMJ (jednotková východisková  hodnota pozemku) pre  obec podľa  počtu obyvateľov, 

ktorá je určená podľa klasifikácie obce v prílohe č. 3, časť E 3, t. .j . klasifikácia obce Bellova 

Ves-Ostatné obce do 5000 obyvateľov jednotkovú východiskovú cenu vo výške 3,32 eur za 

jeden meter štvorcový. 

Zdroj: 

http://www.enoviny.sk/print.phtml?cid=82192 

Východisková hodnota pozemkov predstavuje účtovnú nadobúdaciu hodnotu VHMJ, 

prostredníctvom ktorej je možné zabezpečiť ohodnotenie pozemkov pre účely vedenia 

účtovníctva a zaradenie pozemkov obce, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 446, a to:  

 

Druh pozemku Celková výmera druhu pozemkov 

v m2 

Účtovná nadobúdacia hodnota 

druhu pozemkov v eur 

Ostatné plochy 3056 10.145,92 

Trvalé trávne porasty 3984 13.226,88 

Zastavané plochy a nádvoria 50052 166.172,64 

Zaradenie pozemkov do majetku obce účtovnou nadobúdacou hodnotou vo výške 3,32 eur/m2 

predstavuje majetok obce  v účtovnej hodnote 189.545,44 eur. 

 

Na základe určenia účtovnej nadobúdacej hodnoty pozemkov  sa ocenia všetky pozemky bez 

uvedenej obstarávacej ceny vo vlastníctve obce Bellova Ves, zapísané na liste vlastníctva 

číslo 446   a následne sa vykoná na základe schváleného uznesenia poslancov obecného 

zastupiteľstva jednorazový zásah účtovným zápisom do účtovnej hodnoty majetku podľa 

predložených zoznamov pozemkov ocenených v zmysle VHMJ. 

V zmysle  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predkladám obecnému 

zastupiteľstvu Návrh na určenie účtovnej nadobúdacej hodnoty pozemkov nadobudnutých na 

základe  ROEP v roku 2012 do vlastníctva obce Bellova Ves.  

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 13/2017) 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  

k bodu č. …...... návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 30. 01. 2017 v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. …......... návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na určenie účtovnej nadobúdacej hodnoty pozemkov nadobudnutých na základe  ROEP 

v roku 2012 do vlastníctva obce Bellova Ves  

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 30. 01. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

1. Návrh  na určenie  účtovnej  nadobúdacej  hodnoty   pozemkov   nadobudnutých  na 

     základe  ROEP v roku 2012 do vlastníctva obce Bellova Ves.  

            2. Jednorazový zásah  účtovným zápisom  do  účtovnej hodnoty majetku  obce Bellova  

                Ves. 

B. Berie na vedomie 
            1. Návrh   na   určenie   účtovnej    nadobúdacej hodnoty pozemkov nadobudnutých na   

                základe  ROEP v roku 2012 do vlastníctva obce Bellova Ves. 

            2.  Návrh na jednorazový zásah účtovným zápisom do účtovnej hodnoty majetku obce  

                 Bellova Ves. 

C. Určuje 
Účtovnú nadobúdaciu hodnotu pozemkov nadobudnutých na základe  ROEP v roku 

2012 do vlastníctva obce Bellova Ves, ktoré sú evidované na Okresnom úrade 

Dunajská Streda, katastrálny odbor, katastrálne územie Bellova Ves, zapísané na liste 

vlastníctva č. 446, a to 3,32 eur za jeden meter štvorcový.  

D. Schvaľuje 
Jednorazový zásah účtovným zápisom do účtovnej hodnoty majetku obce Bellova 

Ves, a to zaradenie pozemkov evidovaných na Okresnom úrade Dunajská Streda, 

katastrálny odbor, katastrálne územie Bellova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 446 

do majetku obce účtovnou nadobúdacou hodnotou vo výške 3,32 eur/m2  v účtovnej 

hodnote 189.545,44 eur. 

E. Konštatuje,že 
predmetné pozemky obec nadobudla do svojho vlastníctva  na základe ROEP v roku 

2012 a najneskôr v roku 2013 mala byť určená ich účtovná hodnota a                                                                                              

predmetné pozemky  mali byť zaradené do majetku obce, čo sa k dnešnému dňu 

nezrealizovalo. 

F. Žiada 
Starostku obce Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť jednorazový zásah 

účtovným zápisom do účtovnej hodnoty majetku obce Bellova Ves, a to zaradenie 

pozemkov evidovaných na Okresnom úrade Dunajská Streda, katastrálny odbor, 

katastrálne územie Bellova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 446 do majetku obce 

účtovnou nadobúdacou hodnotou vo výške 3,32 eur/m2  v účtovnej hodnote 

189.545,44 eur. 
 

Z:    v texte                                                      T:  01.02.2017 


