
Správa o výsledku  kontroly č. 1/2022 

     Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na základe schváleného 
uznesením  OZ č. 23/23/2021 zo dňa 23. 06. 2021. 

Kontrolu vykonala:    Ľubica Blašková, hlavná kontrolórka obce  
 
Kontrolovaný subjekt:   Základná škola s Materskou školou Dvorníky 
Kontrolované obdobie:  rok 2020 

Miesto vykonania kontroly:           Základná škola s MŠ Dvorníky 149 

Čas vykonania kontroly:            09. 02. 2022 – 23. 02. 2022   

Cieľ kontroly: zistiť, či bola tvorba a čerpanie sociálneho fondu v 
súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a 
o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z 
príjmov v znení neskorších predpisov a v súlade s 
kolektívnou zmluvou 

     S návrhom správy o výsledku kontroly bola oboznámená riaditeľka školy a prevzala            
dňa 22. 11. 2021. 

     V zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
riadiaci orgán mal oprávnenie podať hlavnej kontrolórke v lehote do 29. 11. 2021 písomné 
námietky k zisteným nedostatkom. Keďže do lehoty neboli podané žiadne námietky 
k zisteným nedostatkom  považujem návrh správy z kontroly za akceptovaný. 

Výsledkom kontroly: 

     Vykonanou kontrolou bolo zistené,  že v pravidlách tvorby výšky fondu, použitie fondu 
a podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a odborovej organizácii pre rok 
2020 v  článku 4. Použitie a čerpanie sociálneho fondu ani v kolektívnej zmluve nebolo 
uvedené čerpanie sociálne fondu na cestovné výdavky pre zamestnancov. Na základe tohto 
zistenia je  vypracovaný návrh správy o výsledku kontroly  v súlade s ustanovením § 22  č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    

     Nakoľko kontrolovaný subjekt poskytol v roku 2020   cestovný príspevok zamestnancom, 
odporúčam pri zistenom nedostatku doplniť v kolektívnej zmluve a  vo vytvorených 
pravidlách tvorby výšky fondu, použitie fondu a podmienky poskytovania príspevkov z fondu 
zamestnancom a odborovej organizácii  čerpanie sociálneho fondu o  príspevok na cestovné 
pre zamestnancov podľa zákona 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. 

     Zoznam preukazujúcich odstránených nedostatkov: 

- Dodatok kolektívnej zmluve č. 2/2020 v ktorom bol doplnený príspevok na dopravu 
zamestnancov. 



- Dodatok 2/2020 k tvorbe fondu, výške fondu, použitie fondu a podmienky poskytovania 
príspevkov z fondu zamestnancom a odborovej organizácii pre rok 2020  

Zamestnávateľ poskytne príspevok zo SF na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a 
späť:  
• 20 eur - zamestnanec dochádzajúci do zamestnania nad 10 km  
• 10 eur - zamestnanec dochádzajúci do zamestnania do 10 km. Príspevok sa vyplatí vždy ku 
koncu polroka, podľa finančných možností. 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa, 28. 02. 2022 

Ľubica Blašková 
hlavná kontrolórka obce 

 

Správu o výsledku kontroly prevzala: Ivana Hrušková, riaditeľka školy 

Dňa 28. 02. 2022 
 

 
Podpis 

 

 


