
Príloha zákona č. 286/1992 Zb.

Zatriedenie hmotného majetku a nehmotného majetku do odpisových skupín pod¾a
predpokladanej doby odpisovania

(1) Budovy a haly
(Trieda 1)1) 5

z toho:
budovy a haly z
dreva a ¾ahkých látok 4

(2) Stavby (Trieda 2) 5

z toho:
a) veže, stožiare a komíny

(odbor 813) 4
b) zvršok železničných a

ïalších ko¾ajových dráh
(odbor 824 2) 4

c) dia¾kové a prípojné
rúrové vedenia (odbor
827) 4
(3) Energetické a hnacie

stroje a zariadenia
(Trieda 3) 4

z toho:
a) stroje a zariadenia

prenosné a pojazdné 3

b) elektrochemické zdroje
prúdu (odbor 346) 2
(4) Pracovné stroje

a zariadenia (Trieda 4) 2
z toho:

a) ručné mechanizované
náradie (odbor 414) 1

b) stroje na pestovanie,
hnojenie a ochranu
rastlín (odbor 536 3) 1

c) �ažné zariadenia
hlbinných baní (odbor
493) 3

d) kolesové rýpadlá a
zakladače (odbor 495)  3

e) stroje a zariadenia pre
prípravu vysokopecnej
vsádzky a pre výrobu
surového železa (odbor
498)  3

f) stroje a zariadenia
koksární (odbor 499)  3

g) stroje a zariadenia
oceliarní (odbor 501)  3

h) valcovacie zariadenia
(odbor 502) 3

ch) stabilné zásobníky na
plyny (plynojemy)
s premenlivým
obsahom (v rámci
odboru 506) 3

i) stroje a zariadenia na
spracovanie plynných
palív (v rámci odboru
507) 3

j) stroje a zariadenia na
výrobu a spracovanie
celulózy, papiera a
lepenky (odbor 508) 3

k) palivové priemyselné
pece bez keramických
a sklárskych (odbor 434)  3

(5) Prístroje a osobitné
technické zariadenia
(Trieda 5)  2

z toho:
návestné a
zabezpečovacie
zariadenia (odbor
404) 3

(6) Dopravné
prostriedky (Trieda 6)  3

z toho:

a) osobné a dodávkové
automobily (odbor 444)  1

b) nákladné automobily
a ich účelové
modifikácie (odbor 445)  2

c) autobusy (odbor 447) 2

d) motorové jednostopové
vozidlá, ich úžitkové
modifikácie a návesy
(odbor 451)  2

1) Pre zaradenie hmotného majetku do tried, príp. odborov sa postupuje pod¾a vyhlášky Federálneho štatistického úradu
č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v znení neskorších predpisov.
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e) dopravné vozíky (odbor
475) 2

f) kolesové a pásové
traktory (odbor 531)  2

g) drobné dopravné
prostriedky (odbor 543)  2

h) ko¾ajové banské a
malodráhové vozíky
(odbor 459 6) 1

ch) lietadlá (odbor 465) 2
i) letecká technika (odbor

466) 2
j) stavebné žeriavy (odbor

468 2) 2
k) transportné zariadenia

na prepravu kusových
materiálov (odbor 476) 2
(7) Inventár (Trieda 7)  2
(8) Pestovate¾ské celky

trvalých porastov
(Trieda 9) 3

(9) Zvieratá 2
z toho:

a) plemenné a dostihové
kone (odbor 0342,
odbor 034 34) 3

b) �ažné zvieratá (odbor
034 32, odbor 031 332)  3

c) základné stádo
ošípaných (odbor 032)  1

d) hydina - kŕde¾ (odbor
041 33)  1
(10) Nehmotný majetok 2
z toho:
počítačové programy

a znalosti, prípadne

skúsenosti podobnej
povahy, patenty 3

(11) Opravné položky
k odplatne
obstaranému
majetku17) 3

(12) Otvárky nových
lomov, pieskovní,
hlinísk a technické
rekultivácie, pokia¾
nie sú súčas�ou
hmotného majetku,
do ktorého vstupnej
ceny je zahrnutý, sa
na účely odpisovania
zaraïujú do
odpisovej skupiny 3.

(13) Dočasné stavby2) sa
odpisujú
rovnomerne, a to
s použitím odpisovej
sadzby pre zvýšenú
vstupnú cenu. Pre
zaradenie do
odpisovej skupiny je
rozhodná doba
trvania stavby
určená príslušným
orgánom.

(14) Hmotný majetok
a nehmotný majetok,
ktorý nemožno
zaradi� pod¾a
odsekov 1 až 12, sa
na účely odpisovania
zaradí do odpisovej
skupiny 3.

2) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predpisov
ho vykonávajúcich.
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