
Príloha k vyhláške č. 323/2010 Z. z. KLASIFIKÁCIA STAVIEB a 
príloha č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z. z. – zaradenie stavieb do odpisovej skupiny 

Kód Názov Odpisová skupina 

Typ  Oddiel Skupina Trieda  

1       Budovy 6 

11   Bytové budovy 6 

111   Jednobytové budovy 6 

1110 Jednobytové budovy 6 

112   Dvojbytové  a viacbytové budovy 6 

1121 Dvojbytové budovy 6 

1122 Trojbytové  a viacbytové budovy 6 

113   Ostatné budovy na bývanie 6 

1130 Ostatné budovy na bývanie 6 

12     Nebytové budovy  

121   Hotely a podobné budovy 6 

1211 Hotelové budovy 6 

1212 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé 

pobyty 

6 

122   Budovy pre administratívu 6 

1220 Budovy pre administratívu 6 

123   Budovy pre obchod a služby 5 

1230 Budovy pre obchod a služby 5 

124   Budovy pre dopravu a elektronické 

komunikácie 

5 

1241 Budovy pre dopravu, budovy pre 
elektronické komunikácie, stanice, terminály 

a pridružené budovy  

5 

1242 Garážové budovy 5 

125   Priemyselné budovy a sklady 5 

1251 Priemyselné budovy 5 

1252 Nádrže, silá a sklady 5 

126   Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, 
vzdelávanie a zdravotníctvo 

6 

1261 Budovy pre kultúru a verejnú zábavu 6 

1262 Múzeá a knižnice 6 

1263 Školy, univerzity a budovy pre vzdelávanie 6 

1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke 
zariadenia 

6 

1265 Budovy pre šport 6 

127   Ostatné nebytové budovy  

1271 Nebytové poľnohospodárske budovy 5 

1272 Budovy a miesta na vykonávanie 

náboženských aktivít 

6 

1273 Historické alebo chránené pamiatky 6 



1274 Ostatné budovy inde neuvedené: 
-  Len budovy a kasárne pre hasičov 

6 
5 

2       Inžinierske stavby 5 

21     Dopravná infraštruktúra 5 

211   Cestné komunikácie a miestne komunikácie 5 

2111 Cestné komunikácie 5 

2112 Miestne komunikácie 5 

212   Železnice a dráhy 5 

2121 Celoštátne železnice 5 

2122 Ostatné dráhy 5 

213   Letiská 5 

2130 Letiská 5 

214   Mosty, nadjazdy, tunely a podzemné dráhy 5 

2141 Mosty a nadjazdy 5 

2142 Tunely a podzemné dráhy 5 

215   Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné 
diela 

5 

2151 Prístavy a vodné cesty 5 

2152 Priehrady 5 

2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia 5 

22     Potrubné rozvody, elektronické komunikačné 

siete, elektrické rozvody a vedenia 

5 

221   Diaľkové potrubné rozvody, elektronické 
komunikačné siete a elektrické rozvody 

5 

2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 5 

2212 Diaľkové rozvody vody 5 

2213 Diaľkové elektronické komunikačné siete  5 

2214 Diaľkové elektrické rozvody 5 

222   Miestne potrubné a káblové rozvody 5 

2221 Miestne plynovody 5 

2222 Miestne potrubné rozvody vody 5 

2223 Miestne kanalizácie 5 

2224 Miestne elektrické rozvody a vedenia  
a miestne elektronické komunikačné siete 

5 

23     Komplexné priemyselné stavby 5 

230   Komplexné priemyselné stavby 5 

2301 Banské stavby a ťažobné zariadenia 5 

2302 Stavby energetických zariadení 5 

2303 Stavby chemických zariadení 5 

2304 Stavby ťažkého priemyslu inde neuvedené 5 

24     Ostatné inžinierske stavby 6 

241   Športové a rekreačné stavby 6 

2411 Športové ihriská 6 



2412 Ostatné športové a rekreačné stavby 6 

242   Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené 6 

2420 Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené 6 

 
 

Stanovisko k odpisovaniu stavieb (budov) do 5. alebo 6. odpisovej skupiny 

 

Od 1.1.2015 sa budovy a stavby zaraďujú z pohľadu uplatňovania daňových odpisov do 5. alebo 
6.odpisovej skupiny. Konkrétne zaradenie do odpisovej skupiny podľa účelu použitia v súlade 
s Klasifikáciou stavieb je uvedené v prílohe.  

Ustanovenie § 26 ods. 2 ZDP uvádza, že pri použití budovy na niekoľko účelov je rozhodujúce pre 
zaradenie do odpisovej skupiny hlavný účel použitia určený z celkovej úžitkovej plochy.  

Účel použitia a celková úžitková plocha sú údaje obsiahnuté v projektovej dokumentácii, stavebnom 
povolení a kolaudačnom rozhodnutí odsúhlasenom stavebným úradom (úlohu stavebného úradu plní 
obecný úrad, mestský úrad). 

Podľa stavebného zákona ak sa mení účel použitia stavby, vyžaduje sa súhlas stavebného úradu, bez 
neho  nie je možné zmeniť účel použitia. 

Pri polyfunkčných budovách – ktoré sa môžu využívať ako na výrobné tak aj nevýrobné účely je 
rozhodujúce pre zaradenie do 5. alebo 6. odpisovej skupiny prevažujúci účel použitia. V projektovej 
dokumentácii a ďalších rozhodnutiach vydávaných stavebným úradom je uvedený účel použitia, 
pričom každá zmena je stavebným úradom odsúhlasovaná. 

To znamená, že po vydaní takéhoto súhlasu je možné zmeniť účel použita a zaradenie do odpisovej 
skupiny a na uplatnenie daňových odpisov je rozhodujúci stav k 31.12., resp. k poslednému dňu 
zdaňovacieho obdobia.  

 

Ing.Zdenka Kováčová máj .2015 

 


