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Smernica č. 

o vedení pokladnice v podmienkach obc<' Vojany 

Táto smernica bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
a upravuje základné zásady vedenia pokladnice a nakladania majetkom v nej v podmienkach obce 

Vojany. TátO smernica je považovaná za účtovný záznam a je súčasťou účtovnej dokumentácie 
obce Vojany (ďalej Jen ,,obec''). 

l) Základné pojmy: 

Č !.l 
Definícia pojmov 

a) príjem - prirastok peňažných prostriedkov alebo prírastok ekvivalentov peňažných 
prostriedkov obce, 

b) výdavok - úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažn)'ch 

prostriedkov obce, 
c) účet 261 -syntetický účet pre účtovanie o stave a pohybe peňazí v hotovosti, šekov 

prijat)rch namiesto hotových peňazí a poukážok na zaúčtovanie, napr. poukážky na odber 
tovant a služ.ieb s použitím analytickej evidencie. 

d) účet 262 - účet pre účtovanie preklenutia časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi 
peňazí, sekov a prijatím bankových výpisov a na účtovanie prevodov med.ó jednotlivými 
bankovýrnj účtarnj. 

Č/. 2 
Všeobecné a osobitné ustanovenia 

l) Stav a pohyb peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažn)'ch prostriedkov sa účtuje 
v pokladničnej knihe na základe príjmových a výdavkových dokladov. 

2) Pokladničná kniha slúži na účely zápisov pokladničných operácií obce a obsahuje tieto údaje: 
a) názov organizácie, 
b) obdobie. ktorého sa t)'ka, 
c) ku ka;!dej pokladničnej operácii treba uviesť: 

O dátum uskutočnenia pokladničných operácií, 
O číslo pokladničného dokladu, 
O stnčn)· opis pokladničnej operácie, 
O sumu prijatej alebo vydanej hotovosti, 
O zostatok pokladničnej hotovosti. 

Pokladničná kniha musí byt zviazaná, musí byť označená názvom "Pokladničná kniha" a stránky 
musia byť očíslované. 
3) Všetky výdavkové a príjmové pokladničné doklady musia obsahovať tieto náležitosti : 

a) označenie účtovného dokladu pečiatkou obce, 
b) opis obsahu účtovného prípadu, 
c) označenie účastníkov účtovného prípadu, 
d) peňažnú sumu, 
e) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 
f) podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad, 
g) podpis osoby zodpovedný za jeho zaúčtovanie, 



h) podpis pokladníka, 
i) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje. 

Každý výdavkový aj príjmový pokladničný doklad musí byť očíslovaný vzostupne, a to podľa 
poradia zápisov v pokladničnej knihe priebežnou formou . Číselné rady, ktoré sa používajú pre 
číslovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov sú predmetcw úpravy č ....... . . 
o systéme vedenia účtovníctva a obehu účtovných dokladov. 
Opravy pokladničných dokladov a zápisov v pokladničných knihách sa môžu u~.kutočňovať 

výlučne v súlade s §34 zákona o účtovníctve. Opravy sa budú uskutočňovať tak, aby bolo možné 
vždy určiť osotu, k-torá vykonala opravu, dátum vykonania opravy a aby z vykonanej opravy bolo 
možné zistiť obsah pôvodného účtovného zápisu. Opravu nemožno robiť zatretím bieliacou 
zmesou alebo prelepením. Vždy treba pôvodný zápis prečiarknuť a k nemu pripojiť nový doklad 
s potrebnými náležitosťami. Ak je chyba len suma, túto postačuje prečiarknuť a nad ňu napísať 
novú sumu s poznámkou, kto a kedy opravu vykonal. 

Č/.3 
Náplií činnosti pokladníka 

l) Zamestnancovi vykonajúcemu svoju prácu na pracovnom mieste pokladníka prináležia 
v súvislosti s touto pracovnou pozíciou nasledujúce pracovné aktivity: 
a) V eden ie evidencie o pohybe finančného majetku v pokladnici. 

Evidencia pohybu finančného majetku v pokladnici sa vedie v evidenčn)rch knihách. 
b) Vyhotovenie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a zodpovednosť za ich 

formálnu správnosť. 
Pokladničný doklad musí spÍňať vsetky náležitosti podľa čl.2 ods~ 3 tejto smernice. 

c) Zabezpečenie priebežného číslovania príjmových a v)rdavkových pokladničných 
dokladov. 

d) Zabezpečenie príjmu a \')'daj a peňažných prostriedkov v hotovost - doplňovan ie 

pokladničnej hotovost i zabezpečuje pokladník 
f) Zabezpečenie odvodov pokladničnej hotovosti na účty bánk. 

Odvod pokladničnej hotovosti nad stanovený pokladničný limit do príslušnej banky 
zabezpečuje pokladník. V prípade, ak sa očakáva výdavok nad pokladničn)' limit, napr. 
výplata miezd v hotovosti, poskytnutie preddavku, pokladník neodvádza finančné 
prostriedky na účet prb lušnej banky. 

g) Odovzdávanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov pre zaúčtovanie 
ekonómke. 

Čl.4 
Vyplácanie prostriedkov z pokladnice 

l) Každé prevzatie vyplácanej sumy (vrátane preddavkov) potvrdí príjemca svojím podpisom na 
pokladničnom doklade. V prípadoch, keď vyplatenú sumu nemôže prevziať príslušný 
pracovník a splnomocni iného pracovníka alebo člena rodiny, je potrebné, aby splnomocnenie 



obsahovalo jasnu totožnosť splnomocneného, t.j. meno, priezvisko, číslo občianskeho 
preukazu a dátum narodenia. 

2) Ka2dé vyplatenie prostriedkov z pokladnice musí byf doložené účtovn)·m dokladom. Stav 
peňažn)rch prostriedkov v pokladnici nesmie byť nahradený potvrdenkami a úpismi. 

3) Na poskytnutie preddavku použije zamestnanec formulár .,Žiadosť o preddavok'· uveden)· 
v prílohe r.l, "l1orý musí byť schválený starostom obce. Tento formulár je 7ároveň prílohou 
k výdavkovému pokladničnému dokladu. 
Pri vyúčtovaní preddavkov je potrebné dodržiavať nasledujúci posrup: 
O Jednorázové preddavky (preddavok na pracovnú cestu, na drobný nákup a pod.) sa musia 

vyúC:tovdť do l O dní odo diía skončenia pracovnej cest) altbo prevzatia záloh) na drobný 
nákup. 

O Stále preddavky (preddavok na nákup PHL. poštovné) sa musia vyúčtovať do 1 O dní po 
uplynutí kalendárneho mesiaca. 

Jednorázové a stále preddavky treba ku koncu účtovného obdobia vyúčtovať tak, ab) sa 
výdavky uskutočnené z preddavku mohli zaúčtovať do nákladov tohto účtovného obdobia. 
Účtovným obdobím je kalendárny štvrťrok. 

Č/.5 
Vykazovanie zostatku v pokladnici 

l) ZostatOk v pokladnici sa bude vykazovať vždy, keď sa uskutoční finančná operácia. 
Vykazovanie zostatku v pokladnici jedenkrát dcrine, týždenne alebo len k poslednému dňu 
ka7dého mesiaca rue je prípustné. 

Č/.6 
Limit v pokladnici 

l) Maximálny limit v pokladnici stanovený obcou je 40 000,- Sk. 
2) Minimálny limit v pokladnici je l 00,- Sk. 

Č/. 7 
Bezpečnosť pri manipulácii, úschove a presune peiíazi 

l) Problema:ika bezpečnosti pri manipulácii s peniazmi, pri ich úschove a presune je v obci 
Vojany obsiahnutá v rámci dodržiavania nasledovných zásad: 
a) za úschovu, manipuláciu a presun peňazí v obci Vojany zodpovedá pokiadník, 
b) peniaze musia byť uložené v bezpečných pokladničných skriniach (v trezore), 
c) kľúče od pokladnice bude vl astniť pokladník, náhradné kľúče budú ulozcné na 

sekretariáte starostu obec Vojany v zapečatenej obálke, ktorú zapečatí a podpíše 
pokladník. 

2) Na zabezpečenie pokladničnej hotovosti používa pokladník trezor obce. 
3) S osobami hmotne zodpovednými za nakladanie s finančným majetkom v pokladnici 

v hotovosti (t.j. pokladnľkom) musí byť uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti. Za 
uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovedá starosta obce. 



él.B 
Postup pri odvode peiíažnej hotovosti do peiíažného ústavu 

l ) Potvrdenie odovzdani31 a prevzatia peňažnej hotovosti musí byť realizované prostredníctvom 
dokladu VKLADOVY LISTOK, ktorý musí obsahovJť naskdovné náležitosti: 
O meno a priezvisko odovzdá\'ajúceho, 
O sumu v slovenských korunách, 
O účel (napr. odvod peňažnej hotovosti v sume ......... . Sk), 
O dátum, 
O meno a podpis príjemcu, 
O podpis odovzdávajúceho. 

2) Každý doklad VKLADOVÝ LÍSTOK musí byť vystavený v dvoch vyhotovc~niach, kópiu 
dokladu prevezme pokladník Tento dok.lad sa priloží k výdavkovému pokladničnému 
dokladu. 

Č/.9 
Inventarizácia pokladnice a vysporiadanie pokladničných rozdielov 

l) Inventarizáciu pokladnice vykonáva inventarizačná komisia v súlade so smernicou č . .. ...... .. . 
o inventarizácii majetku a záväzkov, a to štyrikrát ročne. 

2) Ak vznikne rozdiel medzi nižším stavom pokladručnej hotovosti a zostatkom vykázaným 
v pokladničnej knihe, vzniká v pokladnici schodok. Schodok hradí v plnej výške lunornc 
zodpovedná osoba a zúčtováva sa ako pohľadávka voči !ej to osobe účtovn)'m 
zápisom .. .... .......... . 

3) Ak vykázaný stav v pokladnici je vyšší ako vykázan)' zostatok v pokladničnej knihe, vzniká 
pokladničný prebytok. Tento sa zúčtováva do príjmov účtovným zápisom ...... .......... .. 

Čl. JO 
Kontrola vykonávania a dokumentácie pokladničných operácií 

l) Kontrola vykonávania a dokwnentácie pokladničných operácií je zabezpečená následnou 
finančnou kontrolou. 

Čl.JO 
Záverečné ustanovenia 

l) Smemica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce Vojany. 
2) Smemica nadobúda účinnosť dňom vydania. 
3) Kontrolu dodržiavania tejto smerruce vykonáva starosta obce, hlavný kontrolór, a fmančná 

komisia obecného zastupitel'stva obce Vojany. 
4) Nedodržiavanie tejto smerruce sa klasifikuje ako porušenie pracovnej disciplíny. 

Vo Vojanoch, dňa ~ --· {;<~ 

starosta obce Vojany 

- .... 



Prílohy: 
Príloha č. l - Žiadosť o preddavok 

Príloha č. l 

Žiadost' o preddavok 

Meno a priezvisko žiadateľa: ................. .. .. ..... .. ....... ............. .. .............. ...... . 

Pracovné miesto: .... ........ ...... ........ ..... ..... ..... ... ............................... ... ........... ... . 

Žiadam o vyplatenie preddavku finančnej hotovosti vo výške .. ............... ... ... . 
Na účely .......... ....... .. .. ..... ....... .. ...................... .... ...... .. .. .. ... ... ......... .................. . 

Preddavok bude vyúčtovaný v tennine: .... ....................... ........... .......... ... .. ... . 

podpis zamestnanca 

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca: 

Súhlasím- Nesúhlasím 1 s vyplatením preddavku 

podpis starostu obce 

1 Nehodiace sa preškrtnúť 



Smernica o vedení pokladnice v podmienkach obce Vojany 

Týmto dodatkom sa mení od 1.1.2009 nasledovne: 

Č/.6 
Limit v pokladnici 

Položka EUR Sk 
l Maximál ny limit v pokladnici stanovený l 328 40 000 

obcou 
2 Minimálny lim it v pokladnici 3,32 100 
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