
Usmernenie k účtovaniu hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky  
  

 
Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydáva k účtovaniu 
hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky u účtovných jednotiek účtujúcich podľa opatrenia MF SR  
č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy 
účtovania“) nasledovné usmernenie. 
 
Národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len „kultúrna pamiatka“) definuje zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“) v § 2  
ods. 3, ako hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená  
za kultúrnu pamiatku. Pamiatková hodnota je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, 
urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt 
pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany.  
 
Účtovanie hnuteľnej kultúrnej pamiatky upravujú postupy účtovania v § 38 ods. 3. V zmysle tohto ustanovenia 
sa hnuteľná kultúrna pamiatka účtuje v rámci neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku na účte  
032 – Umelecké diela a zbierky. 
 
Upozornenie: Hnuteľné kultúrne pamiatky vymedzené zákonom o ochrane pamiatkového fondu sú vylúčené  
z odpisovania v súlade s § 23 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).  
  
Nehnuteľná kultúrna pamiatka, ktorá bola obstaraná ako nehnuteľnosť na vykonávanie podnikateľskej činnosti, 
sa účtuje v rámci odpisovaného dlhodobého hmotného majetku na účte 021 – Stavby. Takto zaúčtovaná 
nehnuteľnosť sa odpisuje do výšky účtovnej hodnoty, a to aj napriek tomu, že cena pri obstaraní môže 
zohľadňovať pamiatkovú hodnotu tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky.  
 
Ak účtovná jednotka vykoná na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke technické zhodnotenie, účtuje o tomto 
technickom zhodnotení v zmysle § 21 ods. 3 postupov účtovania, tzn. zvýši ocenenie nehnuteľnej kultúrnej 
pamiatky o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak sú náklady v úhrne za účtovné obdobie vyššie ako 
1 700 € a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Ak tieto náklady sú nižšie ako 
1 700 €, môže účtovná jednotka vynaložené náklady účtovať v zmysle § 21 ods. 3 písm. a) alebo c) postupov 
účtovania ako 

 technické zhodnotenie, v tomto prípade technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo 

 náklady na hospodársku činnosť.  
 
Upozornenie: Nehnuteľné kultúrne pamiatky sa na účely zákona o dani z príjmov považujú za odpisovaný 
hmotný majetok zaradený do odpisovej skupiny 5 s dobou odpisovania 20 rokov alebo do odpisovej skupiny 6  
s dobou odpisovania 40 rokov. Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 1 700 € je 
považované za iný majetok v súlade s § 22 ods. 6 písm. c) zákona o dani z príjmov, tzn. v zdaňovacom období,  
v ktorom bolo technické zhodnotenie dokončené a zaradené do užívania, nezvyšuje vstupnú cenu nehnuteľnej 
kultúrnej pamiatky, ale sa odpisuje samostatne. Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je 
zaradené do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov.  
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