Ústredná inventarizačná komisia Obce Nálepkovo

Doplnenie k
Informácii o stave inventarizácie
Obce Nálepkovo
k 31.12.2010 do termínu 30.09.2015.
Dňa 27.05.2015 bol vydaný Príkaz starostu obce č. 1/2015 k vykonaniu inventarizácie
majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010, ktorým bolo v zmysle
ustanovení § 29 a § 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov na zabezpečenie preukázateľnosti účtovníctva účtovnej jednotky nariadené vykonať
riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010 do
termínu 30.09.2015.
K uvedenému príkazu bol dňa 17.06.2016 vydaný Dodatok č. 1/2016 na vykonanie
aktualizácie inventúrnych súpisov majetku do 30.07.2016.
Informácia o stave inventarizácie Obce Nálepkovo k 31.12.2010 bola spolu s Návrhom na
vyradenie majetku (roky 1981-2010) prejednávaná na 16. zasadaní OZ v Nálepkove zo dňa
26.09.2016 s výstupom, že Návrh na vyradenie majetku (roky 1981-2010) je potrebné
prejednať FKaSOM s návrhom na schválenie v OZ.
Finančná komisia na svojom zasadaní dňa 18.10.2016 nemala spracované podklady
k budove kotolne a pozemkom uvedeným pod por. číslami 121, 125, 126 a 127 z Návrhu na
vyradenie majetku (roky 1981-2010), ktorý mal komisii pripraviť právny zástupca obce JUDr.
Kozák, na základe pripomienky poslanca OZ. Z uvedeného dôvodu sa tento bod preložil na
nasledujúce zasadanie FKaSOM.
Právny zástupca obce JUDr. Kozák podal Informáciu o vyradení niektorých pozemkov
z majetku obce na referát správy majetku obce. Referát správy majetku obce legislatívne
preveril a postúpil uvedenú informáciu na prejednanie FKaSOM dňa 20.02.2017. Komisia
zobrala túto informáciu na vedomie a odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Nálepkove prijať
uznesenie v znení:
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) schvaľuje Návrh Ústrednej inventarizačnej komisie Obce Nálepkovo na vyradenie
neupotrebiteľného majetku obce v sume 48 138.65 €
na základe vykonanej
inventarizácie k 31.12.2010,
b) menuje likvidačnú komisiu, ktorá bude zároveň plniť aj pôsobnosť vyraďovacej
komisie v zložení predseda: ..............................., člen: ........................, člen: ...............
c) poveruje
likvidačnú
komisiu
zabezpečením
likvidácie
prebytočného
a neupotrebiteľného majetku tak, aby nedošlo k zámene s majetkom, ktorý naďalej
zostáva v evidencii a vyhotoví zápisnicu o likvidácii majetku, ktorú predloží
obecnému zastupiteľstvu.

Vyhotovila: Jarmila Lapšanská, tajomníčka ÚIK
V Nálepkove, dňa 20.02.2017

