
Pokyn MF SR č. 3400/1998-62 na zabezpečenie jednotného postupu 
pri uplatňovaní § 26 ods. 2 a § 33 zákona č. 286/1992 Zb. uverejnený 
vo FS č. 3/1998 – platný aj za účinnosti zákona č. 366/1999 Z.z. a  zákona č. 

595/2003 Z.z. 
 
 

V bode 1 čl. I  pokynu sa uvádzajú tie technické zariadenia, ktoré sú súčasťou 
stavby podľa jej charakteru a  projektovej dokumentácie alebo v  prípade, že tieto 
zariadenia sa v stavbe dodatočne nainštalujú, pričlenia sa k  nej podľa §  33 zákona 
o daniach z príjmov ako technické zhodnotenie stavby (nadstavby, prístavby, stavebné 
úpravy, rekonštrukcie a  modernizácie).  

Zariadeniami, ktoré sú súčasťou budov a  stavieb a odpisujú sa spolu s  nimi 
v rovnakej odpisovej skupine, sú predovšetkým:  

1.1 Zdravotno- technické inštalácie a  zariadenia  
1.1.1 Vnútorný vodovod (potrubia a  zariadenia na zvyšovanie a lebo znižovanie t laku 

vody, na akumuláciu vody, úpravu a  f i l tráciu vody, poistné zabezpečovacie 
zariadenia)  

1.1.2 Požiarny vodovod, potrubia, protipožiarne zariadenia, elektr ická poži arna 
signalizácia (hydranty s  výzbrojou, stabilné hasiace zar iadenia,  strojové vybavenie 
požiarnych čerpacích staníc, spr inklerové a  drenšerové zariadenia)  

1.1.3 Zariadenia na ohrev, akumuláciu a  úpravu pitnej  vody (zásobníky,  ohrievače, 
zásobné nádrže,  výmenníky,  c irkulačné čerpadlá,  úpravne vody, poistné 
a zabezpečovacie zar iadenia (okrem zariadení uvedených v  bode 2.1)  

1.1.4 Plynové odberné zar iadenia do 50 kW (domový a  pr iemyselný p lynovod, ktorý 
neslúži  pre výrobné prevádzky (okrem zariadení uveden ých v  bode 2.2)   

1.1.5 Zostavy zdravotno- technických zar iaďovacích predmetov (výtokové batér ie, 
zariaďovacie predmety s  príslušenstvom)  

1.1.6 Vnútorná kanalizácia (potrubia a  príslušenstvo, zariadenia prot i spätnému 
prúdeniu odpadovej vody, prečerpávaci e zar iadenia)   

1.2  Vykurovanie: rozvody ústredného vykurovania a  vykurovacie telesá s  príslušenstvom  
 Zariadenia kotolní a  odovzdávacích staníc (kotly, výmenníky, zásobníky, vyrovnávače 

t laku, čerpadlá,  kompresory, expanzné nádoby,  rozdeľovače a  zberače,  f i l tre, poistné 
a zabezpečovacie zar iadenia v  obytných domoch a  budovách slúžiacich pre 
administratívu, školstvo atď.), okrem zariadení uvedených v  bode 2.2  

1.3  Vzduchotechnika: potrubia,  distr ibučné prvky vzduchu, zar iadenia pre teplovzdušné 
vykurovanie ,  teplovzdušné vetranie,  klimatizáciu a  odsávanie vzduchu v  nevýrobných 
objektoch  –  zmena od 1.3.2009  (vent i látory, ohr ievače a  chladiče vzduchu, zariadenia 
na t lmenie h luku)  

1.4  Elektr ické si lové zariadenia a  rozvody nízkeho napätia,  umelé osvetlenie a  bleskozvody, 
okrem zariadení v  bode 2.5  

1.5  Elektr ické oznamovacie zariadenia a  rozvody [bežné rozvody a  prís lušenstvo pre 
telefón, rozhlas po drôte,  časové zar iadenia, spoločné televízne antény a  elektr ický 
vrátn ik,  zabudované rozvody počítačových sietí  –  zmena od 1.3.2009  (okrem 
zariadení uvedených v  bode 2.5)]  

1.6  Zariadenia na vertikálnu a  horizontálnu dopravu osôb a  nákladu v  nevýrobných 
objektoch -  zmena od 1.3.2009  

1.7  Rozvody technických a  medicinálnych plynov, st lačeného vzduchu a  technologických 
vôd v  nevýrobných objektoch (napr. rozvod chladiacej vody pre k l imatizáciu)  

1.8  Plynové odberné zariadenia nad 50 kW pre zdroje tepla v  nevýrobných objektoch 
(rozvod plynu a regulačné zariadenia pre plynové kotolne)  

1.9  Potrubia a zariadenia na prí jem, dopravu, zhromažďovanie a  spracovanie tuhého 
domového odpadu  

1.10  Izolácie stavebných konštrukcií,  potrubí a  technických zariadení všetkého druhu 
(tepelné, hlukové, hydroizolácie)   

1.11  Zabudované interiéry vrátane šatňových, špajzových,  predsieňových  skríň a  kuchyn-
ských l in iek  

1.12  Konštrukcie na upevnenie reklamných, informačných a  propagačných zariadení a  pod. 
zariadení  



1.13 Zabudované umelecké diela v  budovách  
1.14 Obklady st ien a stropov, stavebnicové inštalačné systémy  
1.15  Okenice, mreže,  rolety, žalúzie,  markízy, automatické dvere a  vráta.  
 

V bode 2 čl. I  pokynu sa uvádzajú tie výrobné zariadenia ,  ktoré môžu byť voľne 
umiestnené v  stavbách alebo môžu byť aj pevne spojené so stavbou , pričom slúžia na 
zabezpečenie technologického procesu realizovaného v  stavbe. Tieto sú posudzované 
ako samostatné technologické zariadenia  podľa §  22 ods. 2 a 3 zákona o  dani 
z príjmov, t. j . ako samostatné hnuteľné veci (resp. súbory hnuteľných vecí), ktoré sa 
odpisujú oddelene od stavieb v  1. až 3. odpisovej skupine.   

Výrobnými zariadeniami, ktoré sú považované za samostatné technologické 
zariadenia a aj za samostatné hnuteľné veci (resp. súbory hnuteľných vecí) 
odpisované oddelene od stavieb podľa §  27, resp. §  28 cit. zákona, a  to i napriek 
ich pevnému spojeniu so stavbou.  

Pre spresnenie a lepšie pochopenie na tomto mieste uvádzame 2. bod z  I .  časti cit. 
pokynu Ministerstva financií SR, v  ktorom sú vymenované tie príklady výrobných 
zariadení, ktoré sú samostatnými technologickými zariadeniami  a v zmysle §  22 ods. 2 
a 3 zákona o  dani z príjmov aj samostatnými hnuteľnými vecami  (resp. súbormi 
hnuteľných vecí) odpisovanými oddelene od stavieb podľa §  27, resp. §  28 cit. zákona, 
a to i napriek ich pevnému spojeniu so stavbou.  
2.1  Zariadenia vodovodných čerpacích staníc,  úpravní  vody, čist iarní  odpadových vôd  
2.2  Zariadenia na výrobu, transformáciu a  dopravu tepelnej energie v  pr iemysle určené na 

priemyslovú výrobu tepla vrátane poľnohospodárstva a  zar iadení lokálnych kotolní  
v obytných nájomných  domoch 

2.3  Vzduchotechnické zariadenia pre zabezpečenie výrobného procesu  
2.4  Zariadenia na výrobu a  premenu elektr ickej energie,  transformačné stanice, meniarne,  

spínacie stanice, všetky náhradné a  záložné zdroje e lektr ickej energie vrátane automat iky 
a akumulácie  

2.5  Spoje, telekomunikácie a  rádiokomunikácie (samotné zariadenia na prenos informácií  
pr ipojené na rozvodné siete, audiovizuálne zar iadenia, telefónne ústredne, verejné 
telefónne stanice,  ústredne pre rozhlas a  časové zariadenia)  

2.6  Zabezpečovacie zar iadenia leteckej a  železničnej  dopravy, ako aj  mestskej dopravnej s iete  
2.7  Stro je, zar iadenia a  potrubné systémy v  pr iemyselnej výrobe (vrátane poľnoho spodárstva),  

ktoré slúžia pre výrobu a  obsluhu technologických procesov  
2.8  Zariadenia a technológie nevyhnutné na zabezpečenie výrobného procesu (kalové, tukové,  

olejové, čpavkové a  pod. hospodárstva, popolčekové a  odsávacie zariadenia)  
2.9  Skladové hospodárstva všetkých druhov vrátane regálov  
2.10 Zariadenia pre mimoobjektovú dopravu a  lanové dráhy vo výrobe  
2.11 Zariadenia čerpacích staníc ropných produktov  
2.12 Protipožiarne a  zabezpečovacie zariadenia vo výrobe  
2.13 Zariadenia pre vert ikálnu a  horizontálnu dopravu osôb a  nákladov v  technologických 

prevádzkach  
2.14 Stroje a zariadenia skúšobní, laboratóri í  a  dielní  
2.15 Zariadenia chladiarní a  mraziarní  v  osobitných priestoroch  
2.16 Zariadenia stravovacích celkov  
2.17 Informačné, reklamné a  propagačné zariadenia  
2.18 Zariadenia meteorologických staníc  
2.19 Mobi lné trezorové zariadenia  
2.20 Zariadenia práčovní,  čist iarní a  farb iarní  
2.21 Mechanizované lávky na umývanie fasád a  okien 
2.22 Kovové konštrukcie ťažobných a  vrtných veží a  konštrukcie na obsluhu technologických 

zariadení  
2.23 Účelové zariadenia, prístroje a  mobi lný nábytok stavieb občianskeho vybavenia (školstvo,  

zdravotníctvo, kul túra,  šport , tur ist ika, cestovný ruch).  


