
 Správa o výsledku  kontroly za 2. polrok 2021, č. 2 

     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:   Obecný úrad Dvorníky 
Kontrolované obdobie:  rok 2020 

Miesto vykonania kontroly:           Obecný úrad Dvorníky 

Čas vykonania kontroly:               

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 

Použitá legislatíva ku kontrole: 

 

1.  Zákon 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 (ďalej len „zákon o SF“),  
2. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
3.  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
4.    Kolektívna zmluva na rok 2020 
5.  Vnútorný predpis na použitie sociálneho fondu 

1. Právna úprava kontrolovanej oblasti a jej uplatňovanie 

     Tvorbu a následné použitie sociálneho fondu upravuje zákon 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, ktorý zároveň v jednotlivých ustanoveniach zákona vymedzuje povinnosť 
zamestnávateľa dohodnúť v kolektívnej zmluve. 

     Kontrolovaný subjekt obecný úrad má uzatvorenú Kolektívnu zmluvu na rok 2020 a 
taktiež má vytvorenú vnútornú smernicu na použitie sociálneho fondu. 

     Ku kontrole bola predložená hlavná kniha s vyznačením účtu 472-Sociálny fond, výpisy z 
bankového účtu sociálneho fondu. 

2. Tvorba sociálneho fondu 

        V zmysle § 6 ods. 2 zákona o sociálnom fonde: Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý 
na výplatu mzdy alebo platu; za mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť fond z 
predpokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 
31. decembra. Ak zamestnávateľ vypláca mzdu alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, 
za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy 



alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do 
piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca 
kalendárneho mesiaca. 

     Kontrolovaný subjekt vytvára sociálny fond v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. 
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.  
Obec fond tvorí z povinného prídelu vo výške 1 % z hrubej mzdy a 0,05 % z úhrnu funkčných 
platov zamestnancov zúčtovaných na výplatu za bežný mesiac a zostatku fondu 
z predchádzajúceho roku. Začiatočný stav účtu sociálneho fondu k 1.1.2020 bol 1 309,61 €. 

     Prostriedky fondu boli vedené na účte  vo VÚB BANKA. Na tento účet sa prostriedky 
prevádzajú mesačne. Zostatok prostriedkov fondu sa prevádza do nasledujúceho roka. 
     Základom pre výpočet prídelu podľa § 4 ods. 1 zákona o sociálnom fonde je úhrn  hrubej 
mzdy z ktorej sa odpočítalo čerpanie dovolenky, preplácaná dovolenka, prekážka, náhrady 
a osobné prekážky.  

3. Použitie sociálneho fondu 

     Obec v roku 2020 použila čerpanie sociálneho fondu  na stravovanie zamestnancov v sume    
915,88 €. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie  vo výške 0,50 €. Hodnota stravného lístku 
pre rok 2020 je 3,90 €. Hodnota stravného lístka je v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách. 

      
4. Záver 

     Vzhľadom k tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky, z vykonanej kontroly je 
vyhotovená v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 30 .12. 2021 
správu z kontroly č. 2 za 2. polrok 2021a zaslaná starostovi obce na oboznámenie, dňa 30. 12. 
2021 kontrola ukončená. 

      

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa, 30. 12. 2021 

Ľubica Blašková 
hlavná kontrolórka obce 

Správy o výsledku kontroly prevzala: Maroš Nemeček, starosta obce 

Dňa 30. 12. 2021 
 

 

Podpis 

 

 


