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SPRÁVA o výsledkoch kontrol 

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 

2021, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 24/B.17 zo dňa 

22.decembra 2020 predkladám MsZ v Krompachoch informácie o výsledku kontroly: 
 

Číslo kontroly 2/2021 

Povinná osoba Mestská polícia Krompachy, SNP 84, Krompachy 

Označenie kontroly 

Kontrola ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní 

v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení 

neskorších predpisov a doplnkov. 

Kontrolované obdobie rok 2020 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
 17.5.2021 

 

Cieľom kontroly  bolo overiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri 

ukladaní a vyberaní pokút uložených v blokovom konaní. 

 
Mestská polícia Krompachy (ďalej len MsP) je poriadkový útvar bez právnej subjektivity so 

sídlom na ulici SNP 84 Krompachy, ktorý bol zriadený v zmysle ustanovenia § 19 zákona     č. 

369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a predpisov.  

V zmysle § 2 ods. 2 zákona 564/191 Zb. obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne 

záväzným nariadením (ďalej len VZN). 

MsP Krompachy bola zriadená na základe uznesenia č. 9/C zasadania MsZ v Krompachoch  od 

1.10.1991. Následne bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014, ktorým mesto 

Krompachy zriadilo Mestskú políciu Krompachy, na ktorom sa uznieslo dňa 25. júna 2014, 

uznesením č. 38/E.2, s účinnosťou od 15. júla 2014. 

V zmysle VZN č. 1/2014,  § 2 Organizácia mestskej polície, bod 1: „Základné úlohy mestskej 

polície, jej organizáciu, riadenie, základné povinnosti, oprávnenia a povinnosti príslušníkov 

mestskej polície, vzťahy a spoluprácu s inými orgánmi, upravuje zákon č. 564/1994 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

V zmysle § 4 zákona č. 564/1991 Zb.: „ Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah 

technických prostriedkov obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na 

rozsah jej úloh.“ 

V zmysle § 6 ods. 1) zákona č. 564/1991  Zb. činnosť obecnej polície riadi jej náčelník. 

Za týmto účelom najmä: 

a) organizuje prácu príslušníkov obecnej polície, 

b) podáva starostovi obce správy o situácii na úseku obecných vecí verejného poriadku a o 

výsledkoch činnosti obecnej polície; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite, 

c) spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej 

zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi, 

d) predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície a zodpovedá za 

hospodárne využívanie zverených prostriedkov, 

e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície, 
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f) podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov obecnej 

polície, 

g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu. 

 

Postavenie a pôsobnosť MsP Krompachy je definované v Článku 3 bod 3.11 – Mestská polícia 

Štatútu mesta Krompachy, schváleného MsZ v Krompachoch dňa 26. augusta 2015 uznesením 

č. 8/C.25 takto:  

1. Mesto všeobecne záväzným nariadením zriaďuje a zrušuje svoj poriadkový útvar s 

názvom Mestská polícia mesta Krompachy. 

2. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečení verejného poriadku, 

ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré pre mestskú políciu 

vyplývajú zo zákonov a nariadení, z uznesení mestského zastupiteľstva, pokynov a 

rozhodnutí primátora mesta. 

3. Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého na návrh primátora menuje do funkcie na 

dobu neurčitú a odvoláva mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. 

4. Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície ustanovuje osobitný zákon6) a interný 

predpis mesta7); s odkazom na Organizačný poriadok mestskej polície – poriadkového 

útvaru mesta Krompachy. 

 

MsP okrem základných úloh uvedených v zákone č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení 

neskorších predpisov vykonáva aj ostatné činnosti: 

 mestský kamerový systém, 

 strážnu službu v objekte sociálneho podniku, 

 miestnu občiansku poriadkovú službu. 

 

Ku kontrole bola náčelníkom MsP predložená organizačná štruktúra MsP Krompachy schválená 

MsZ v Krompachoch dňa 25.10.2017, uznesením č. 34/D.12 s účinnosťou od 1. novembra 2017 

nasledovne: 

- primátor  

- náčelník mestskej polície 1 

- zástupca náčelníka 1 

- príslušníci 7,0 (z toho 1 poverený zástupca) 

- kamerový systém 7/0,5 

- strážna služba 5,0 

- miestna občianska poriadková služba -1/7 

 

Kontrolné zistenie č. 1: 

Ku kontrole nebol predložený organizačný poriadok MsP Krompachy, ktorý má v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a Štatútom mesta Krompachy ustanovovať vnútorné 

organizačné členenie MsP, rozsah riadiacich oprávnení a zodpovednosti v organizačnej 

štruktúre, pôsobnosť a vzťahy k iným organizačným útvarom mesta. 

 

Dohody o hmotnej zodpovednosti 

Dohody o hmotnej zodpovednosti uzatvorené medzi príslušníkmi MsP a Mestom Krompachy, 

v zastúpení primátorky mesta sú súčasťou osobných spisov.  

Kontrolné zistenie č. 2 

Kontrolou bola zistená absencia dohody o hmotnej zodpovednosti u zástupcu náčelníka MsP.  

Počas trvania kontroly bolo toto zistenie odstránené a so zástupcom náčelníka MsP bola dňa 

27.4.2021 uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti. 
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Evidencia pokutových blokov na úseku MsP 

Podľa správy o činnosti MsP Krompachy za rok 2020 riešila 104 priestupkov v blokovom konaní 

a uložila blokové pokuty v sume 910,-€; z toho: 

- 62 priestupkov v cestnej premávke v sume 620,- € 

- 42 priestupkov spáchaných porušením VZN mesta v sume 290,- €. 

  

Kontrolou bolo zistené, že pokutové bloky pre MsP preberali zamestnanci mesta na základe 

splnomocnenia podpísaného primátorkou mesta. Na základe vystavenej objednávky 

zamestnancami mestského úradu (dokument word) boli pokutové bloky prevzaté na daňovom 

úrade, podpísaním potvrdenia o prevzatí pokutových blokov. Na potvrdení daňového úradu je 

uvedené meno a priezvisko preberajúceho, vzor pokutových blokov (26 181 0 – D) nominálna 

hodnota blokov (v roku 2020 v sume 5,- €), počet zväzkov, počet kusov, čísla zväzkov 

očíslované osobitným číselným radom, celková suma prevzatých blokov, podpisové záznamy 

osôb. 

V kontrolovanom období roka 2020 boli pokutové bloky prevzaté na Daňovom úrade, 

Železničná 1 v Košiciach nasledovne: 

 dňa 17.12.2019, náčelníkom MsP v celkovej hodnote 3 000,- € 

 dňa 8.10.2020, zamestnancom mesta P.L. v celkovej hodnote 1 500,- € 

Po prevzatí pokutových blokov z daňového úradu sú tieto uložené v trezore MsP.  

Náčelník MsP Krompachy ku kontrole predložil: 

- objednávku podpísanú primátorkou mesta zo dňa 10.12.2019,  

- splnomocnenie na prevzatie objednaných pokutových blokov zo dňa 11.12.2019, 

- potvrdenie o prevzatí pokutových blokov zo dňa 17.12.2019 náčelníkom MsP, 

- potvrdenie o prevzatí pokutových blokov zo dňa 8.10.2020 zamestnancom mesta P.L., 

- zošit o evidencii príjmu a výdaja pokutových blokov jednotlivým príslušníkom MsP. 

 

Náčelníkom MsP bola vedená evidencia vydaných pokutových blokov za každého príslušníka 

MsP zvlášť na jednotlivých hárkoch zošita s uvedením: 

 dátumu prevzatia,  

 čísla zväzku a číselného radu prevzatých pokutových blokov, 

 celková suma prevzatých pokutových blokov 

 podpisový záznam príslušníka MsP.  

Následne bol v evidencii záznam o odovzdaní finančnej hotovosti od jednotlivých príslušníkov 

MsP s uvedením: 

 dátumu odovzdania, 

 sumy odovzdaných finančných prostriedkov bez uvedenia číselného radu použitých 

pokutových blokov, 

 zostatok, 

 podpisové záznamy.  

 

V období od 17.12.2019 do 31.12.2020 boli z daňového úradu prevzaté pokutové bloky 

v hodnote 4 500,- €, z toho boli príslušníkom MsP odovzdané pokutové bloky v celkovej 

hodnote 750,- € nasledovne:  

 

D. H. prevzal dňa 17.7.2020 pokutové bloky v hodnote 250,- € (č. 0048401 – 0048450) 

P. K. prevzal dňa 9.12.2020 pokutové bloky v hodnote 250,- € (č. 0048451 – 0048500) 

J. V. prevzal dňa 6.7.2020 pokutové bloky v hodnote  250,- € (č. 0048251-0048300) 

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru príslušníka MsP boli odovzdané pokutové bloky 

postúpené P. R. dňa 2.4.2020 v hodnote 135,- € (č. A0429024- A0429050). 

 



 
HK SPRÁVA pre MsZ o výsledku kontrol          Strana 4 z 11 

 

Z predloženej dokumentácie bol kontrolórkou mesta spracovaný prehľad o pohybe pokutových 

blokov nasledovne: 

- Zostatok pokutových blokov u jednotlivých príslušníkov      1020,- € 

- Prevzaté pokutové bloky príslušníkmi MsP          885,- € 

- Odovzdaná hotovosť z uložených pokút príslušníkmi MsP      920,- € 

- Zostatok pokutových blokov u príslušníkov MsP k 31.12.2020 v hodnote    985,- € 

 

V roku 2020 bolo odvedené do rozpočtu mesta 910,- € a to: 

 odovzdané do pokladne MsÚ dňa 27.7.2020 PPD č. 3281/20 360,- € 

odovzdané príslušníkmi MsP k 27.7.2020    500,- € 

 

 odovzdané do pokladne MsÚ dňa 10.12.2020 PPD č. 4851/20 550,- € 

odovzdané príslušníkmi MsP od 28.7.2020 do 10.12.2020 420,- € 

 

Príjem hotovosti odovzdaný jednotlivými príslušníkmi MsP v roku 2020 predstavoval 920,- €. 

Príjem z pokút odvedený do pokladne MsÚ v roku 2020 predstavoval sumu 910,- €. 

 

Príjem hotovosti z vydaných pokutových blokov od príslušníkov MsP a následne odvod 

hotovosti do pokladne MsÚ nebol evidovaný na úseku MsP v pokladničnej knihe. 

Na začiatku účtovného obdobia k 1.1.2020 a na konci účtovného obdobia k 31.12.2020 nebolo 

uskutočnené vyúčtovanie pokutových blokov a stave hotovosti MsP Krompachy s Mestom 

Krompachy. 

Pravidlá manipulácie s finančnou hotovosťou a pokutovými blokmi a  na oddelení MsP nie sú 

obsahom interných predpisov mesta. 

 

V období vykonávania kontroly bolo dňa 21.4.2021 náčelníkom MsP predložené „Potvrdenie 

o vrátení pokutových blokov“ na Daňovom úrade Košice v celkovej sume 5 200,- € s uvedením 

vzoru pokutových blokov, nominálnej hodnoty, počtu zväzkov, počtu ks blokov a číselným 

označením zväzkov od-do. 

 

Kontrolné zistenie č. 3: 

Kontrolou bolo zistené nevykonávanie inventarizácie prísne zúčtovateľných tlačív a finančných 

prostriedkov (hotovosti) z pokutových blokov za úsek MsP ako celok a zároveň u príslušníkov 

MsP. Inventarizácia nebola vykonávaná dlhodobo, nebola preukázaná k 31.12.2019 a zároveň 

nebola preukázaná k 31.12.2020, čím došlo k porušeniu    § 29 - § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve.  

 

Kontrolou správnosti evidencie prísne zúčtovateľných tlačív – pokutových blokov bolo zistené, 

že evidencia pokutových blokov je neprehľadná, nie je preukázané vyúčtovanie na konci 

účtovaného obdobia, nie je preukázané vedenie pokladničnej knihy (finančnej hotovosti). 

Uvedené skutočnosti sú v rozpore s ustanoveniami § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov.  

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne 

a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 

 

Na nedostatky evidencie pokutových blokov bolo upozorňované kontrolou č. 1/2010 vykonanou 

v čase od 3.2.2010 do 5.3.2010 a dňa 6.7.2010 boli kontrolovaným subjektom prijaté opatrenia 

na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly. 
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Evidencia príjmu z pokutových blokov na MsÚ Krompachy 

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sú pokuty za 

priestupky uložené mestom príjmom mesta. Na základe tohto faktu má mesto viesť systém 

výkazníctva podľa ktorého by bolo možné presne zistiť: 

- koľko pokutových blokov bolo prevzatých z daňového úradu, 

- koľko pokutových blokov bolo použitých vrátane vzoru a číselného radu, 

- koľko pokutových blokov je v zásobe, 

- aká je peňažná hotovosť z príjmov z pokút a suma odvedená do rozpočtu mesta. 

 

Mesto má povinnosť pri účtovaní postupovať v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 

16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 

rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, 

obce a vyššie územné celky, v znení opatrenia MF SR č. 25189/2008-311 zo 17. decembra 2008. 

Podľa § 40 Postupov účtovania sa ako ceniny účtujú poštové známky, stravné lístky, kolky, 

telefónne karty a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do 

užívania. Za ceniny možno považovať iba taký majetok, ktorý bol obstaraný za odplatu. 

Pokutové bloky vydané daňovým úradom pre mestskú políciu nemajú charakter ceniny, 

ale sú prísne zúčtovateľnými tlačivami, ktorých príjem a výdaj sa má v zmysle § 79 Postupov 

účtovania sledovať na podsúvahových účtoch. 

 

Kontrolné zistenie č. 4: 

Mesto nemá prehľad o stave pokutových blokov, nakoľko ich príjem a výdaj neeviduje na 

podsúvahových účtoch a zároveň Mestská polícia Krompachy nemá povinnosť predkladať mestu 

zúčtovanie ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Taktiež sa nevykonávala inventarizácia 

peňažných prostriedkov v hotovosti na úseku MsP Krompachy.  

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole je orgán verejnej 

správy povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci ktorého zabezpečuje 

okrem iného aj:  

e) spoľahlivosť výkazníctva vrátane vytvárania a uchovávania overiteľného záznamu o finančnej 

operácií alebo jej časti. 

 

Príjem do pokladne MsÚ 

Finančný prostriedky vybraté v blokovom konaní boli náčelníkom MsP odovzdávané do 

pokladne MsÚ v Krompachoch priamym vkladom na základe príjmových pokladničných 

dokladov -  č. 3281/20 zo dňa 27.7.2020 pokladňa ID 65 v sume 360,- € a č. 4851/20 zo dňa 

10.12.2020, pokladňa ID 65 v sume 550,- €. 

  

V súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové 

organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, v znení 

opatrenia MF SR č. 25189/2008-311 zo 17. decembra 2008 mesto následný príjem z pokút 

uložených mestskou políciou zaúčtuje na účet 211 – Pokladnica a v prospech účtu 645 – Ostatné 

pokuty, penále a úroky z omeškania.  
 

Kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole  

Ku kontrole boli predložené „Zásady vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta 

Krompachy“ zo dňa 6.8.2012, schválené Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch uznesením 

č. 18/C.22, dňa 22. augusta 2012 s účinnosťou dňom schválenia. 

 

Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu upravuje zákon č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole  a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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s účinnosťou od 1. januára 2016, ktorým bol zrušený zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Finančnú operáciu nemožno vykonať bez jej overenia základnou finančnou kontrolou alebo ak 

zamestnanci vo vyjadrení uvedú, že finančná operácia alebo jej časť nie je v súlade so 

skutočnosťami v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite.  

 

§ 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 znie:  

Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade 

súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 

4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej 

kontroly a uvedením vyjadrenia, či 

a) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, 

b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno 

pokračovať alebo 

c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné 

vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 

 

Kontrolné zistenie č. 5: 

Kontrolou bolo zistené, že text finančnej kontroly uvedený na predložených pokladničných 

dokladoch nespĺňa zákonné náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly podľa § 7 ods. 3 

zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Znenie interného predpisu mesta Krompachy upravujúceho vykonávanie finančnej kontroly nie 

je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Záver 
Vykonaná kontrola bola zameraná na preverenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočnosti 

a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktami riadenia so 

zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri ukladaní a vyberaní pokút 

v blokovom konaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších 

predpisov a doplnkov. Kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť 

a v budúcnosti predchádzať ich opakovaniu. V zmysle odporúčaní hlavnej kontrolórky povinná 

osoba prijala 9 opatrení na nápravu zistených nedostatkov.  

 

Návrh správy o výsledku kontroly bol povinnej osobe doručený dňa 10.5.2021. 

Povinná osoba v lehote určenej hlavnou kontrolórkou nepodala písomné námietky. 

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov 

a odstránenie príčin ich vzniku je hlavnou kontrolórkou stanovená v lehote do 31.5.2021.  

Kontrola bola ukončená správou o výsledku kontroly dňa 17.5.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/502/
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4442372-4442379&f=2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/#paragraf-6.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/#paragraf-6.odsek-4
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Číslo kontroly 3/2021 

Povinná osoba Mestský úrad, Námestie slobody 1, Krompachy 

Označenie kontroly 

Kontrola tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu v zmysle 

platnej legislatívy v podmienkach Mestského úradu Krompachy. 
 

Kontrolované obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
 16.6.2021 

 

Cieľ kontroly bolo overiť správnosť tvorby a čerpania 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 platnou podnikovou kolektívnou zmluvou.  

 

Sociálny fond tvorí každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere v 

súlade s § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákonník práce“), tzn. na základe pracovnej zmluvy. 

V prípade pracovnoprávnych vzťahov na základe iných typov zmlúv, napr. dohody o pracovnej 

činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo príkazovej 

zmluvy, mandátnej zmluvy, konateľskej zmluvy, nevzniká povinnosť tvoriť sociálny fond. 

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Z. z. daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon 

o sociálnom fonde“). 

  

V podmienkach MsÚ je tvorba a použitie sociálneho fondu upravené v kolektívnej zmluve na 

rok 2003, ktorá bola uzatvorená dňa 29. mája 2003. Ku dňu začatia kontroly bolo ku kolektívnej 

zmluve vydaných 11 dodatkov. Doplnok č. 11 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 29.5.2003 bol 

uzatvorený dňa 31.1.2020.  

 

Ku kontrole bola predložená fotokópia Kolektívnej zmluvy na rok 2003, fotokópie doplnkov č. 1 

až č. 3, originály doplnkov č. 4 až 8, fotokópia doplnku č. 9 a originál doplnku č. 10  a č. 11. 

 

Podľa ustanovenia § 6 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v z. n. p.: 

(1) Kolektívna zmluva sa uzaviera na dobu, ktorá je v nej výslovne určená. Ak 

k určeniu tejto doby nedôjde, predpokladá sa, že sa dojednala na jeden rok.  

(2) Účinnosť kolektívnej zmluvy sa začína prvým dňom obdobia, na ktoré sa zmluva 

uzavrela, a končí sa uplynutím tohto obdobia, pokiaľ doba účinnosti niektorých záväzkov 

nie je v kolektívnej zmluve dojednaná odchylne. 

 

Kontrola bola zameraná na čerpanie sociálneho fondu s ktorým úzko súvisí kolektívna zmluva 

a z tohto dôvodu upozorňujem na § 4 ods. 2 zákona č. 2/1990 Zb. o kolektívnom vyjednávaní: 

Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá: 

a) je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

b) upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho 

stupňa. 

 

Kontrolou bolo preverené aj vykonanie základnej finančnej kontroly, ktorú má kontrolovaný 

subjekt povinnosť vykonávať podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o finančnej kontrole“). 
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Kontrolné zistenie 1: 

Kontrolou bolo zistené porušenie §7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, 

základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej 

finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných 

stupňoch riadenia. Kolektívna zmluva vrátane jej 11. dodatkov nebola overená základnou 

finančnou kontrolou. 

 

TVORBA SOCIÁLNEHO FONDU 

Podľa ustanovení § 3 ods. 1 zákona o sociálnom fonde sa fond sa tvorí ako úhrn:  

a) povinného prídelu vo výške 0,6% až 1% zo základu uvedeného v §4 ods. 1 

b) ďalšieho prídelu vo výške  

1. dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa 

nemôže pôsobiť odborový orgán, najviac vo výške 0,5 % zo základu alebo 

2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do 

zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 5, 

najviac však vo výške 0,5 % zo základu. 

3. ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3. 

 

Podľa §7 ods. 4 zákona o sociálnom fonde zamestnávateľ v kolektívnej zmluve dohodne tvorbu 

fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom 

a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom. 

 

Podľa § 4 ods. 1 zákona o SF základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 je súhrn 

hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 

Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov 

zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. 

 

Tabuľka č. 1 -  Tvorba sociálneho fondu v roku 2020 

Obdobie 
Úhrn hrubých 

miezd 

Tvorba SF                    

podľa zákona č. 

152/1994 Zb.                                       

vo výške 1,5% 

Skutočná tvorba 

SF vo výške 

3% 

Odvedená 

čiastka 

Dátum 

odvodu na 

účet SF 

Január            83 871,55                   1 258,07             2 516,15                  2 516,15      6.2.2020 

Február             83 188,67                   1 247,83               2 495,66                  2 495,66      5.3.2020 

Marec              71 710,17                    1 075,65              2 151,30                  2 151,31      7.4.2020 

Apríl               54 247,28                           813,71           1 627,42                  1 627,42      6.5.2020 

Máj           81 753,91                   1 226,31              2 452,62                  2 452,62      5.6.2020 

Jún          82 171,15                 1 232,57              2 465,13                  2 465,13      7.7.2020 

Júl         72 263,44                   1 083,95              2 167,90                  2 167,90      6.8.2020 

August           71 731,75                   1 075,98              2 151,95                 2 151,95      7.9.2020 

September         86 139,85                1 292,10            2 584,20                  2 584,20      7.10.2020 

Október          79 502,63                   1 192,54               2 385,08                  2 385,08      5.11.2020 

November        147 806,85                   2 217,10             4 434,21                  4 393,94      7.12.2020 

December         67 400,99                    1 011,01             2 022,03                  2 022,03      8.1.2021 

SPOLU        981 788,24                  14 726,82          29 453,64               29 413,39          -40,25*      

* Na bankový účet SF bolo v porovnaní s predpisom vo výške 3% odvedených menej fin. prostriedkov o 

čiastku 40,25 € (za mesiac 11/2020). 
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Kontrolné zistenie 2: 

Kontrolou bolo zistené porušenie § 3 zákona o sociálnom fonde,  kontrolovaný subjekt tvoril 

sociálny fond nad rámec určený zákonom č. 152/1994 Zb. a sociálny fond tvoril povinným 

prídelom vo výške 1% a ďalším prídelom vo výške 2% zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných 

zamestnancom t.j. v celkovej výške 3%.  Rozdiel medzi zákonom určenou tvorbou SF 

a skutočnosťou predstavuje 14 726,82 €. 

 

Mesto Krompachy v roku 2020 tvorilo sociálny fond vo výške 3 % podľa vydaných „Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy“ vrátane doplnkov, podľa ktorých v 

§ 20 sa sociálny fond tvorí z dohodnutého prídelu do výšky 3% z celkového objemu skutočne 

vyplatených miezd....., čo je v rozpore s vyššie uvedenou platnou legislatívou t. j. § 3 zákona 

o sociálnom fonde a platnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 

odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/200 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

PREVOD A ZÚČTOVANIE PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO FONDU  

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu je v súlade s § 6 ods. 1 - je vedená na osobitnom účte 

vedenom v Prima banke Slovensko, a. s., pobočka Spišská Nová Ves IBAN č.: SK33 5600 0000 

0034 0034 7007. Prevod finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu bol v súlade s § 6 

ods. 2 zákona o SF. 

 

Tabuľka č. 2 - Evidencia prostriedkov sociálneho fondu 

Začiatočný stav k 1.1.2020 Zákon o SF           2 868,10      

Tvorba sociálneho fondu - 3% § 3 ods. 1         29 611,84      

Spolu tvorba SF           29 611,84      

Použitie sociálneho fondu:     

príspevok na stravovanie § 7 dos. 1 písm. a)         25 078,90      

vstupenky na ples    VPD č. 310/20 § 7 dos. 1 písm. c)               330,00      

životné jubileum  zamestnancov § 7 dos. 1 písm. j)                 50,00      

ochrana zdravia  - vitamín C    VPD č. 

3906/20 § 7 dos. 1 písm. j)               559,30      

bankové poplatky                   78,80      

Spolu použitie SF           26 097,00      

Konečný zostatok k 31.12.2020             6 382,94      

 

Zákon o sociálnom fonde umožňuje zamestnávateľovi výlučne za mesiac december tvoriť fond 

z predpokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. 

decembra. V prípade, že by sa napriek priebežnej mesačnej tvorbe sociálneho fondu odvodovým 

spôsobom z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov vyskytli rozdiely medzi kumulovane 

vytvoreným objemom prostriedkov sociálneho fondu za január až december a celkovým 

objemom, ktorý zamestnávateľ mal podľa dohodnutého alebo stanoveného podielu vytvoriť z 

ročného objemu vyplatených miezd a platov, podľa § 6 ods. 3 zákona o sociálnom fonde je 

povinný zúčtovať ročnú tvorbu sociálneho fondu za bežný rok najneskôr do 31. januára 

nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa prevádza do nasledujúceho 

roka. 
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Kontrolné zistenie 3: 

Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok 2020 nebolo ku kontrole 

predložené.  Prídel do SF za mesiac november 2020 bol poukázaný na bankový účet SF dňa 

7.12.2020 o 40,25 € menej oproti predpisu – viď tabuľka č. 1. Z predložených výpisov 

z bankového účtu sociálneho fondu je zrejmé, že kontrolovaný subjekt nevykonal zúčtovanie 

prostriedkov sociálneho fondu k 31.januáru 2021, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 3 zákona 

o sociálnom fonde. 

ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU 

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje v súlade s § 7 zákona o SF  

zo sociálneho fondu príspevok na: 

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi, 

b) dopravu do zamestnania a späť, 

c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach, 

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, 

e) rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi, 

f) zdravotnú starostlivosť, 

g) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky, 

h) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, 

ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu, 

i) servisné poukážky alebo tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným 

sociálnym podnikom, 

j) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. 

Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu. 

 

Kontrolovaný subjekt v roku 2020 použil prostriedky sociálneho fondu nasledovne: 

 príspevok na stravovanie    25 078,90 € 

 vstupenky na ples               330,00 € 

 príspevok pri životnom jubileu zamestnancov        50,00 € 

 vitamín C – ochrana zdravia         559,30 € 

 bankové poplatky            78,80 € 

Ku kontrole výdavkov na stravovanie bola poskytnutá evidencia dochádzky, vyúčtovanie 

stravných lístkov a evidencia o výdaji stravných lístkov. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Medzi príspevkom zo sociálneho fondu a počtom vydaných stravných lístkov bola zhoda. 

Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu je podľa doplnku č. 6 zo dňa 29.5.2003 upravený 

nasledovne: zamestnanec uhradí sumu vo výške 0,70 €; rozdiel do celkovej hodnoty stravného 

lístka po odrátaní príspevku zamestnávateľa (55%) bude uhrádzaný zo sociálneho fondu.  

V roku 2020 pri hodnote stravného lístka 4,- € príspevok zo SF predstavoval sumu 1,10 €/. 

 

Zo sociálneho fondu boli uhrádzané vstupenky na ples v celkovej hodnote 330,- €.  Príspevky 

boli zdaniteľným príjmom tých zamestnancov, ktorým boli poskytnuté. 

Zamestnávateľ musí poskytovať príspevky z fondu v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania ustanovenou Antidiskriminačným zákonom č. 365/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov. 

Podľa § 13 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný 

zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre 

oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon). 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/365/
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Peňažný aj nepeňažný príjem zamestnanca podlieha zdaneniu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov (ďalej ako „zákon o dani z príjmov), podlieha aj odvodom 

do Sociálnej poisťovne (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v zne ní neskorších 

predpisov) a do zdravotnej poisťovne (zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení 

neskorších predpisov). Výnimku v sociálnom poistení tvoria len príspevky na doplnkové 

dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, tie sa nezahŕňajú do 

vymeriavacieho základu zamestnanca. 

Z poskytnutých prostriedkov zo soc. fondu zamestnancom sú podľa zákona o dani z príjmu 

oslobodené  príspevky na stravovanie. 

Ostatné peňažné a nepeňažné plnenia sú § 5 ods. 1 zákona o dani z príjmov považované za 

zdaniteľný príjem. 

 

Kontrolné zistenie 4: 

Kontrolou bolo zistené porušenie § 5 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov tým, že poskytnuté 

nepeňažné plnenie vo forme vitamínov C ako ochrany zdravia nebolo zúčtované do zdaniteľných 

príjmov zamestnancov, ktorým boli poskytnuté. 

 

Kontrolou bolo taktiež zistené porušenie § 7 zákona o SF, z bankového účtu SF boli uhrádzané 

bankové poplatky za vedenie účtu. Z uvedených ustanovení § 7 zákona o SF vyplýva, že úroky 

a bankové poplatky na účte sociálneho fondu nie sú zdrojom tvorby a použitia sociálneho fondu.  

Postup účtovania bankových poplatkov a úrokov na účte sociálneho fondu v samospráve 

upravuje Metodické usmernenie MF/014309/2017-352 zo dňa 20.7.2017. 

 

ÚČTOVANIE TVORBY A ČERPANIA SOCIÁLNEHO FONDU 

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sa účtuje na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu 

v súlade s Metodickým usmernením  MF/014309/2017-352 zo dňa 20.7.2017. Príjem a čerpanie 

prostriedkov sociálneho fondu sa nerozpočtuje. Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

 

Záver 
Vykonaná kontrola bola zameraná na preverenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočnosti 

a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktami riadenia so 

zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti zákona č. 152/1994 Z. z. o 

sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a platnej kolektívnej zmluvy. 

Kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť a v budúcnosti predchádzať ich 

opakovaniu. V zmysle odporúčaní hlavnej kontrolórky povinná osoba prijala 10 opatrení na 

nápravu zistených nedostatkov.  

 

Návrh správy o výsledku kontroly bol povinnej osobe doručený dňa 14.6.2021. 

Povinná osoba v lehote určenej hlavnou kontrolórkou nepodala písomné námietky. 

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov 

a odstránenie príčin ich vzniku je hlavnou kontrolórkou stanovená v lehote do 15.7.2021. 

Povinná osoba si splnila povinnosť a písomný zoznam prijatých opatrení bol predložený dňa 

15.6.2021. 

Kontrola bola ukončená správou o výsledku kontroly dňa 16.6.2021. 

 

V Krompachoch, dňa 17.6.2021 

        Ing. Marta Legátová  

         hlavná kontrolórka 


