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Námietky kontrolovaného subjektu k Návrhu správy č. 4/2017 o výsledkoch kontroly 

tvorba a použitia sociálneho fondu a ich vyhodnotenie kontrolným orgánom (krátené) 

 V úvodnej časti námietok k návrhu správy, kontrolovaný subjekt sa usiluje preukázať, 

že právna klasifikácia „Doplnkovej tvorby sociálneho fondu“ kontrolným orgánom ako 

príspevok poskytnutý zamestnávateľovi do fondu, resp. ako príspevok z výsledku 

hospodárenia je nesprávna, pričom svoje tvrdenie nepreukázal novými dokumentmi, 

písomnosťami alebo informáciami, ktoré by kontrolný orgán v návrhu správy o výsledku 

kontroly nezohľadnil.  

V námietke č. 1 kontrolovaný subjekt vyjadril nesúhlas s kontrolným zistením, že 

ustanovenie čl. 38 písm. a) Kolektívnej zmluvy je nezákonné, z dôvodu, že zostatok 

sociálneho fondu z predchádzajúceho roka nie je súčasťou tvorby fondu v zmysle ustanovenia 

§ 3 ods. 1 zákona o sociálnom fonde. 

Námietka bola vyhodnotená ako neopodstatnená, pretože zákon o sociálnom fonde 

jednoznačne definuje, čo je zdrojom tvorby fondu. V tomto zákonom vymedzení nie je 

uvedené, že zdrojom tvorby fondu je zostatok prostriedkov z predchádzajúceho obdobia. 

Kontrolovaný subjekt nerozlišuje medzi prostriedkami fondu a tvorbou fondu.  

V námietke č. 2 kontrolovaný subjekt vyjadril výhradu voči kontrolnému zisteniu, že 

realizáciou „Doplnkovej tvorby sociálneho fondu“ došlo k vytvoreniu novej výdavkovej 

položky, ktorú môže v rámci rozpočtových opatrení vykonávať iba miestne zastupiteľstvo, 

a nie starosta. 
Námietka bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Ide o nový druh výdavku, ktorý 

v rozpočte nebol schválený. Nie je to výdavok, ktorý by bol potrebný na krytie nevyhnutných potrieb 

a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Nevyhnutný výdavok je iba tvorba sociálneho fondu 

podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o sociálnom fonde. Ak „doplnková tvorba“ 

nespĺňa obsahovú náplň účtu 527 Zákonné sociálne náklady, tak ide o nový druh sociálneho 

nákladu/výdavku. 

V námietke č. 3 kontrolovaný subjekt vyjadril nesúhlas s tvrdením kontrolného 

orgánu, že kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 7 ods. 2 a 8 zákona o sociálnom fonde, 

lebo poskytol zo sociálneho fondu príspevok na regeneráciu v rozpore s čl. 39 písm. e) KZ, 

pretože podľa názoru kontrolného orgánu je v príslušnom ustanovení KZ zadefinované, že 

takýto príspevok je možné poskytnúť iba na základe faktúr (čo sa nestalo, keďže bol v zmysle 

„Doplnkovej tvorby sociálneho fondu“ zamestnancom poskytnutý pri výplatách miezd a bez 

povinnosti následného preukazovania jeho použitia zo strany zamestnancov), a preto ho 

považuje za príspevok na účely odmeňovania za prácu, čo je neprípustné. 

Kontrolný subjekt vo svojej námietke uvádza, že ustanovenie § 7 ods. 2 zákona 

o sociálnom fonde definuje len okruh ďalších osôb, ktorým sa môže poskytnúť príspevok 

z fondu a preto záver kontrolného orgánu v tejto časti považuje za bezdôvodný. 

Námietku kontrolný orgán vyhodnotil ako čiastočne opodstatnenú a text správy 

primerane upravil, a to vypustením sporných kontrolných zistení a ich nahradením novým 

textom. Predovšetkým bolo vypustené kontrolné zistenie, že  poskytnutie príspevku zo 

sociálneho fondu na regeneráciu považuje kontrolný orgán za príspevok na účely 

odmeňovania za prácu. 

V námietke č. 4 kontrolovaný subjekt vyjadril nesúhlas s kontrolným zistením, že 

nevykonal zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2016 do 31. januára 

nasledujúceho roka. 
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Námietku kontrolný orgán vyhodnotil ako čiastočne opodstatnenú. V záujme 

jednoznačnosti textu správy a pochopenia pojmu „zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu“ 

kontrolný orgán primerane upravil text správy. 

 

V námietke č. 5 kontrolovaný subjekt vyjadril nesúhlas s kontrolným zistením, že 

o predmete „Doplnkovej tvorby sociálneho fondu“ účtoval nesprávne, a že kontrolný orgán 

nesprávne klasifikoval „Doplnkovú tvorbu sociálneho fondu“ ako kategóriu príspevok 

poskytnutý zamestnávateľovi do fondu, a nie ako povinný prídel. 

Námietku kontrolný orgán vyhodnotil ako neopodstatnenú aj na základe 

stanoviska nezávislého audítora, ktorý vo svojom liste starostovi mestskej časti okrem iného 

uvádza: „Mám za to, že doplnková tvorba nie je povinným prídelom podľa ustanovenia § 1 

odst. a/ Zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 v znení neskorších predpisov, teda nespĺňa 

obsahovú náplň účtu 527. V budúcnosti je potrebné rešpektovať dikciu zákona v zmysle 

platných postupov účtovania (§ 59, ods. e/...“  
 

V Košiciach dňa 04.09.2017  

 

            

              Ing. Pavol Hanušin 

        kontrolór mestskej časti 

   


