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SMERNICA č. 5/2011-

DODATOK č. 1

Názov normy:

SMERNICA O manipulácii

s pokladničnou

hotovosťou

a ceninami

Účel normy:

Metodické

usmernenie

k aplikácií zákona č. 431/2002

účtovníctve

a v zmysle Opatrenia

ustanovujú

podrobnosti

MF SR č. 24501/2003-92,

o postupoch

osnove pre rozpočtové

Z. z. o
ktorým sa

účtovania a rámcovej účtovnej

organizácie, štátne fondy, príspevkové

organizácie, obce a vyššie územné celky

Oblasť platnosti:

Usmernenie je platné pre všetkých zamestnancov Mestského úradu Turčianske
Teplice, t.j. aj zamestnancov spoločnej úradovne
Smernica ruší:

Gestorský útvar:

Schválil:

Dátum schválenia Dodatku č.l: 17.02.2014

Ekonomické oddelenie

Mgr. Michal Sygút

Dátum účinnosti dodatku Č. 1: 01.03.2014

Ing. Jaroslava Mattová

Primátor Mesta Turčianske Tep/ice

Dodatok

Pôvodné

znenie

mesta Turčianske

Č.

1 k Smernici o manipulácii s pokladničnou hotovosťou
a ceninami Č. 5/2011.

Smernice
Teplice

(1) V ČI. V. Povinnosti

č. 5/2011

o manipulácii

zo dňa 10.11.2011

pokladníka

s pokladničnou

hotovosťou

sa mení v nasledujúcom

a limit pokladne

a ceninami

rozsahu:

sa mení ods. cl:

c) sleduje dodržiavanie denného limitu zostatku pokladne nasledovne:
- príjmová pokladňa ( komunálny odpad, dane samosprávy a ostatné príjmy) - do výšky 5 000,EUR
- výdavková pokladňa - do výšky 1 300,- EUR

(2) V ČI. V. sa za odsek f) vkladá:
Výška denného limitu zostatku
nasledovne:

v príručných pokladniach ( ČI. II, ods. a), b) a d) ) sa stanovuje

- členovia mestskej polície - do výšky 500,- €
- pracovníci správneho a sociálneho oddelenia

- do výšky

500,- €

- pracovníci spoločného obecného úradu: stavebný úrad -do výšk." 1500,- €
- zamestnanci oddelení TIK, knižnice, GMG a kina - do výšky 500,- €
- ostatné kultúrne podujatia - do výšky 1000,- €

(3) V ČI. 8 Inventarizácia

pokladne

prvý odstavec sa mení:

Inventarizáciu pokladne sú povinní poverení pracovníci vykonať najmenej raz ročne ku dňu , ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (novela zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. § 29 ods.3
platná od 1.1.2014), alebo viackrát v roku na príkaz vedúceho zamestnanca.

Primátor Mesta Turčianske Teplice

