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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Berie na vedomie 

Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol 

od 16.9.2020 do 20.10.2020. 
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Dôvodová správa 
 
 

V súlade s § 18f  ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení) predkladám Mestskému 
zastupiteľstvu mesta Trnava informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave 
rozpracovaných kontrol od 16.9.2020 do 20.10.2020. 

 
Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 

bol schválený uznesením č. 452/2020 na 9. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava konanom dňa 30.6.2020. 

 
Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých 

prípadov sú uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný 
postup a výsledok kontroly.  

 
Správa je písaná tak, aby bol dodržaný zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšie zákonné 
normy podľa ustanovení § 27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o finančnej kontrole). 

 
Podľa zákona o finančnej kontrole je kontrola skončená dňom zaslania správy z kontroly. 

Ak kontrola zistila nedostatky, je najskôr vypracovaný návrh správy z kontroly. V prípade, že 
kontrolovaný subjekt (ďalej povinná osoba) nepodá námietky k zisteným nedostatkom, 
k navrhnutým opatreniam, resp. k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených 
v návrhu správy z kontroly, následne je vyhotovená správa z kontroly. V prípade, ak povinná 
osoba podá námietky, kontrola preverí ich opodstatnenosť, opodstatnené námietky zohľadní 
v správe a pri neopodstatnených námietkach uvedie zdôvodnenie, ktoré oznámi povinnej osobe 
v správe. Správa z kontroly je vyhotovená aj v prípade, keď neboli zistené nedostatky. 

 
Jednotlivé správy z kontrol sú v komplexnej forme založené a archivované na Útvare 

hlavného kontrolóra mesta Trnava. 
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Informatívna správa o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 16.9.2020 do 20.10.2020. 

 
 
Kontrola č. 20/2020 

Kontrola zúčtovania vianočných trhov - Advent v Trnave 2019. Povinnou osobou bola 
Organizačná skupina Advent v Trnave 2019: Mestský úrad Trnava - odbor ekonomický, odbor 
dopravy, odbor komunálnych a cintorínskych služieb; Správa kultúrnych a športových zariadení 
mesta Trnava. Cieľom kontroly bolo preveriť súlad príjmových a výdavkových položiek so 
schváleným Organizačným zabezpečením akcie Advent v Trnave 2019 (ďalej AvT 2019) 
a s platnou legislatívou. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch od 31.7.2020 do 23.9.2020, s prerušením, podľa 
jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Rozpočet akcie Advent v Trnave 2019 – príjmy, výdavky, saldo. 
2. Kontrola účtovných dokladov akcie Advent v Trnave 2019. 
3. Kontrola príjmov akcie Advent v Trnave 2019. 
4. Kontrola výdavkov akcie Advent v Trnave 2019. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy (ďalej MZ) na zasadnutí dňa 30.4.2019 uznesením 
MZ č. 113/2019  bod 1. písm. a) schválilo Organizačné zabezpečenie akcie AvT 2019 (ďalej 
Organizačné zabezpečenie), súčasťou ktorého bol aj rozpísaný rozpočet akcie na jednotlivé 
položky ako aj Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo 
vlastníctve a v užívaní Mesta Trnava (ďalej Platby). Akcia AvT 2019 sa konala od 29.11.2019 do 
22.12.2019. 

Vyhodnotenie akcie AvT 2019, porovnanie príjmových a výdavkových položiek 
schváleného rozpočtu AvT 2019 so skutočnosťou bolo súčasťou materiálu pod číslom 12.1 
predloženého do MZ dňa 28.4.2020 s názvom Advent 2020. 

 

Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti: 
Na AvT 2019 bolo vytvorených a prenajatých 78 miest pre komerčných predajcov. 

Poplatky za povolenie komerčného predaja boli určené v závislosti od predávaného sortimentu 
a ostatné poplatky (zriadenie elektrickej prípojky, prenájom dreveného stánku 3x2m a 6x2m 
a zálohové platby za prípadné poškodenie mestského dreveného stánku a za čistotu, za 
umiestnenie vlastného predajného zariadenia) boli v súlade so schválenými Platbami. 

Mesto poskytlo aj 1 stánok organizáciám vykonávajúcim charitatívny predaj, ktorým bola 
v súlade s Organizačným zabezpečením, platba za poskytnutie predajného zariadenia 
a prenájom pozemku odpustená. Charitatívneho predaja sa počas jednotlivých dní zúčastnili 
organizácie, ktoré predávali výrobky, vyrobené vo vlastnej réžii. Počas 23 predajných dní (29.11.-
21.12.2019) sa vystriedalo v stánku 17 organizácií. 

Príjmy AvT 2019 boli rozpočtované na rok 2019 v čiastke 181 500,00 eur. Celkový 
skutočný príjem za účasť na AvT 2019 predstavuje sumu 182 919,00 eur avšak vo Vyhodnotení 
AvT 2019 bola suma zvýšená o nerozpočtovaný príjem za AvT 2018: +500,00 eur zo 7.2.2019 
(dodatočne vyrubený poplatok za prenájom mestského dreveného stánku v rámci AvT 2018 
uhradený V.K. z Trenčína), t. j. 183 417,00 eur.  

V tabuľke č. 1 je uvedené Vyhodnotenie príjmov akcie AvT 2019 ako porovnanie rozpočtu 
a skutočnosti v členení na jednotlivé poplatky, príjmy (zálohy) nasledovne: 
 

Tabuľka č. 1 – Vyhodnotenie príjmov AvT 2019 

Príjmy AvT 2019 
v eurách 

Rozpočet  
uzn. MZ 
113/2019 

Vyhodnotenie 
Organizačnou 

skupinou 

Skutočnosť  
zistená 

kontrolou 

Skutočný 
rozdiel  
proti 

rozpočtu 

Plnenie 
rozpočtu 

v % 

poplatok za sortiment 115 050,00 112 860,00 112 860,00 -2 190,00 98,10 
poplatok za elektrickú 
prípojku  

6 200,00 6 545,00 6 545,00 +345,00 105,56 



 

11-7/1/5 
 
 

reklama a promo akcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
za prenájom dreveného 
stánku  

35 000,00 37 400,00 37 400,00 +2 400,00 106,86 

zálohy za čistotu  8 600,00 6 930,00 6 930,00 -1 670,00 80,58 
zálohy za poškodenie 
stánku  

6 500,00 9 240,00 9 240,00 +2 740,00 142,15 

poplatok za miesto pre 
vlastné predajné 
zariadenie 

10 150,00 9 944,00 9 944,00 -206,00 97,97 

Nerozpočtovaný príjem 
za Adnent v Trnave 
2018 

- 500,00 0,00 0,00 - 

Príjmy spolu  181 500,00 183 419,00 182 919,00 +1 419,00 100,78 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Z prehľadu príjmov akcie AvT 2019 je zrejmé, že skutočnosť bola vyššia ako 

rozpočet o 0,78%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu +1 419,00 eur. Výška vybraného 
poplatku za sortiment, za miesto pre vlastné predajné zariadenie a zálohy na čistotu bola 
v skutočnosti nižšia ako plánoval rozpočet. Naopak suma poplatkov za prenájom dreveného 
stánku, za elektrickú prípojku a tiež suma záloh za poškodenie stánkov bola v skutočnosti vyššia 
ako sa predpokladalo. 

 
Výdavky AvT 2019 boli rozpočtované v čiastke 153 741,00 eur. Vyhodnotenie výdavkov 

AvT 2019 je uvedené v tabuľke č. 2 ako porovnanie rozpočtu a vyhodnotenia Organizačnej 
skupiny a skutočnosti zistenej pri kontrole: 
 
Tabuľka č. 2 – Vyhodnotenie výdavkov AvT 2019 

 
P. 
č. Výdavky AvT 2019 

v eurách 

Rozpočet 
uzn. MZ 
113/2019 

a RO č.12 zo 
4.12.2019 

Vyhodnotenie 
Organizačnou 

skupinou 

Skutočnosť 
zistená 

kontrolou 

Skutočný 
rozdiel 
proti 

rozpočtu 

Plnenie 
rozpočtu 

v % 

1 Propagácia, inzercia, tlač, 
plagáty (SKaŠZ) - transfer 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00 

2 Pripojovacie poplatky, 
montáž a demontáž 
elektrických rozvodov, 
pohotovosť 

18 800,00 18 242,14 18 242,14 +557,86 97,03 

3 Spotreba elektrickej energie 2 500,00 2 490,61 2 625,61 -125,61 105,02 

4 Zber a likvidácia odpadu 9 000,00 8 818,79 8 818,79 +181,21 97,99 

5 Čistenie lokality 15 500,00 15 421,00 15 421,00 +79,00 99,49 

6 Stráženie lokality 6 211,00 6 210,41 6 210,41 +0,59 99,99 

7 Výzdoba lokality 1 000,00 0,00 0,00 +1 000,00 0,00 

8 
Doprava, mat.-tech. zab., 
dovoz, odvoz, montáž 
a demontáž stánkov 

22 000,00 19 036,80 19 036,80 +2 963,20 86,53 

9 Poplatky SOZA (SKaŠZ) – 
transfer 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00 

10 Kultúrny  program   umelci 
(SKaŠZ) -  transfer  

21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 100,00 

11 Kultúrny  program 
mat.tech.zabezpečenie 
(SKaŠZ) -  transfer 

23 000,00 22 933,61 22 933,61 +66,39 99,71 
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12 Dohody a odmeny 
organizačným pracovníkom 
(MsÚ +MsP) + poistné vo 
výške 34,95% 

8 035,00 5 768,13 5 768,13 +2 266,87 71,79 

13 Dohody a odmeny 
organizačným pracovníkom 
(SKaŠZ) + poistné vo výške 
34,95% (SKaŠZ) – transfer 
vrátený na mesto 8.9.2020 

2 035,00 2 035,00 0,00 +2 035,00 0,00 

14 Protipožiarna asistenčná 
hliadka 

490,00 249,72 471,83 +18,17 96,29 

15 Vrátenie príjmov z minulých 
rokov – zálohy za čistotu 

8 000,00 9 240,00 9 240,00 -1 240,00 115,50 

16 Vrátenie príjmov z minulých 
rokov – zálohy za 
poškodenie stánku 

7 700,00 6 930,00 6 930,00 +770,00 90,00 

 Výdavky spolu 153 271,00 146 376,20 144 698,32 +8 572,68 94,41 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Výdavky uvedené vo Vyhodnotení OS AvT 2019 boli na základe nedostatkov zistených pri 

kontrole znížené o 1 687,88 eur, tak ako to vyplýva z tabuľky č. 2, t. j. výdavky spolu boli v sume 
144 698,32 eur. 

Oproti schválenému rozpočtu boli výdavky v skutočnosti nižšie o 5,59%, čo vo finančnom 
vyjadrení predstavuje úsporu (zníženie výdavkov) o +8 572,68 eur. Nižšie ako rozpočtované boli 
napríklad výdavky za pripojovacie poplatky, elektrické rozvody, materiálno-technické 
zabezpečenie (montáž stánkov, odmeny členom OS, zber a likvidácia odpadu. Vyššie ako 
rozpočtované boli výdavky na vrátenie záloh za čistotu alebo spotreba elektrickej energie. 

 
Skutočné hospodárenie AvT 2019 zistené kontrolou podľa predloženych dokladov 

Rekapitulácia AvT 2019  
v eurách 

Rozpočet Skutočnosť Rozdiel 
Plnenie 

v % 

Príjmy 181 500,00 182 919,00 +1 419,00 100,78 

Výdavky 153 271,00 144 698,32 +8 572,68 94,41 

Saldo 28 229,00 38 220,68 +9 991,68 135,40 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov na akciu AvT 2019 bolo zistené, že 
výsledkom bol zisk z AvT 2019 vo výške 38 220,68 eur, čo bolo o 9 991,68 eur viac oproti 
rozpočtu. To znamená, že v skutočnosti bolo plnenie vyššie ako rozpočet o 35,40 %. 

 
Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Nakoľko nerozpočtovaný príjem za AvT 2018: +500,00 eur bol súčasťou 
Vyhodnotenia AvT 2018, jeho zahrnutie do Vyhodnotenia AvT 2019 nemá opodstatnenie. Na 
základe uvedeného kontrolná skupina upravila (znížila) Príjmy AvT 2019 na  sumu 
182 919,00 eur. 
Kontrolné zistenie č. 2: Zálohová platba za odber elektrickej energie na 3 odberných miestach 
v sume 135,00 eur nebola súčasťou zúčtovania AvT 2019. O túto čiastku bolo potrebné navýšiť 
položku vo Vyhodnotení AvT 2019 pod číslom 3 Spotreba elektrickej energie a upraviť Výdavky 
spolu. 
Kontrolné zistenie č. 3: Výdavky na protipožiarnu asistenčnú hliadku v sume 222,11 eur boli 
súčasťou dokladov AvT 2019, nie však súčasťou Vyhodnotenia AvT 2019. O túto čiastku bolo 
potrebné navýšiť položku vo Vyhodnotení AvT 2019 pod číslom 14 Protipožiarna asistenčná 
hliadka a upraviť Výdavky spolu. 
Kontrolné zistenie č. 4: Čerpanie položky pod číslom 13 Dohody a odmeny organizačným 
pracovníkom (SKaŠZ) + poistné vo výške 34,95% (SKaŠZ) vo výške 2 035,00 eur nebolo 
uskutočnené a jeho čerpanie uvedené vo Vyhodnotení akcie AvT 2019 nezodpovedá skutočnosti. 
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Z dôvodu vrátenia transferu zo strany SKaŠZ vo výške 2 035,00 eur na účet mesta bolo potrebné 
upraviť vo Vyhodnotení AvT 2019 čerpanie uvedenej položky na 0,00 eur a upraviť Výdavky 
spolu. 
 

Návrh odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
1. Do zúčtovania (vyhodnotenia) akcie AvT, ktoré je predkladané do mestského 

zastupiteľstva, zahrnúť všetky príjmy a výdavky súvisiace s touto akciou, bez ohľadu na 
zúčtovacie obdobie. Termín : trvale 
 

Doplňujúce odporúčania: 
1. V Organizačnom zabezpečení AvT v časti Platby a určenie nájomného za predajné 

zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve a v užívaní Mesta Trnava uviesť presne 
ktorý typ poplatku bude odpustený dodávateľovi/predajcovi pri poskytnutí občerstvenia so 
zázemím na sedenie. 

2. V Zmluve o zriadení, prevádzkovaní a údržbe klziska so zázemím v budúcnosti, ak bude 
prevádzkované, jasne dohodnúť, či prevádzkovateľ klziska so zázemím vrátane bufetu 
môže prevádzkovanie bufetu prenechať tretej osobe. A na základe skutočnosti uvedene j 
v tejto Zmluve, že bufet má slúžiť návštevníkom klziska zmluvne dohodnúť, aby otváracie 
hodiny bufetu boli zhodné s otváracími hodinami klziska. 

3. V prípade, že sa v budúcnosti v rámci akcie AvT bude opakovať situácia, že súčasťou 
tejto akcie bude aj prevádzkovanie klziska, či už rovnakou spoločnosťou alebo inou, 
prehodnotiť ustanovenie čl. V. ods. 2 Zmluvy, podľa ktorého „Mesto Trnava znáša náklady 
na elektrickú energiu spotrebovanú pri prevádzke Klziska (t. j. klziska, vrátane bufetu)“ 
v prípade, že bufet bude prevádzkovať iná osoba ako vlastník a prevádzkovateľ klziska. 

4. Zosúladiť rozmery stánkov uvedených v Prihláške k účasti na akcii AvT a rozmermi 
stánkov uvedenými v Platbách pre AvT, Oznámení o vybraní za predajcu na AvT, 
Rozhodnutí na povolenie predaja na AvT. 

 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 30.9.2020. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 2.10.2020. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 9.10.2020 a lehota na splnenie týchto 
opatrení: trvale. 

Nakoľko v čase od 1.10 2020 do 13.10.2020, mali dotknutí zamestnanci za oprávnenú 
i povinnú osobu s ohľadom na ochorenie COVID 19 nariadenú povinnú domácu karanténu, 
prevzatie správy z kontroly č. 20/2020 povinnou osobou bolo uskutočnené 14.10.2020. 
Z uvedeného kontrolná skupina akceptuje doručenie písomného zoznamu prijatých opatrení dňa 
15.10.2020. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania 
správy povinnej osobe. 
 

 

Kontrola č. 23/2020 
Kontrola tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu v zmysle platnej legislatívy na 
Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2020. Povinnou 
osobou bolo Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave (ďalej SSS), kontrola bola vykonaná za 
obdobie 1/2019 až 6/2020. Cieľom kontroly bolo preveriť, či tvorba a nakladanie s prostriedkami 
sociálneho fondu bolo v súlade s platnou legislatívou. Kontrola bola uskutočnená v súlade so 
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch od 
23.9.2020 do 16.10.2020 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Tvorba sociálneho fondu za obdobie 1/2019 – 6/2020 
2. Použitie sociálneho fondu za obdobie 1/2019 – 6/2020 
3. Hospodárenie sociálneho fondu za obdobie 1/2019 – 6/2020. 
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Na vyžiadanie kontrolnej skupiny boli predložené doklady za rok 2019 a prvý polrok 2020 
preukazujúce tvorbu a čerpanie sociálneho fondu: bankové výpisy, hlavná kniha, účtovné doklady 
a účtovné zápisy, rekapitulácia miezd za jednotlivé strediská aj za celú organizáciu, prepočet 
odvodu do sociálneho fondu, Kolektívna zmluva na roky 2019 - 2020 pre zamestnncov pri výkone 
práce vo verejnom záujme zo dňa 20.12.2018, Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu zo dňa 
20.12.2018. 
 
Kontrolou tvorby sociálneho fondu bolo zistené: 
- tvorba sociálneho fondu v Kolektívnej zmluve je ustanovená v súlade so zákonom o sociálnom 
fonde 
- tvorba sociálneho fondu v jednotlivých mesiacoch bola vykonávaná v súlade s Kolektívnou 
zmluvou a zákonom o sociálnom fonde 
- v účtovníctve je vedená evidencia sociálneho fodu na osobitnom účte 472 – Záväzky zo 
sociálneho fondu a finančné prostriedky sociálneho fondu sú uložené v banke na osobitnom 
bankovom účte 
- sociálny fond bol tvorený vždy v posledný deň mesiaca, za ktorý bola vyplácaná mzda, 
napr. sociálny fond tvorený z miezd za mesiac január bol tvorený 31.1. účtovaním MD 527 – 
Zákonné sociálne náklady / DAL 472 – Záväzky zo sociálneho fondu  
- pri kontrole prevodu finančných prostriedkov do sociálneho fondu bolo zistené, že prevod, ktorý 
mal byť realizovaný do konca mesiaca február, bol uskutočnený 6.3.2020, t. j. neskôr ako ukladá 
zákon o sociálnom fonde. Prevod mal byť vykonaný najneskôr do konca kalendárneho mesiaca 
po dni dohodnutom na výplatu mzdy, t. j. do 28.2.2020. Povinná osoba po zistení, že prevod 
finančných prostriedkov nebol vykonaný v zákonom stanovenej lehote preto potrebnú sumu 
previedla na účet sociálneho fondu 6.3.2020. V ďalších kontrolovaných mesiacoch sa takýto 
nedostatok už neopakoval a prevod finančných prostriedkov bol vykonávaný vždy najneskôr do 
konca kalendárneho mesiaca po dni dohodnutom na výplatu mzdy, v súlade so zákonom 
o sociálnom fonde. V tomto prípade nebolo potrebné dodatočne prijímať žiadne opatrenia na 
nápravu nedostatkov. 
 
Kontrolou použitia sociálneho fondu bolo zistené: 
- použitie sociálneho fondu má povinná osoba stanovené v Kolektívnej zmluve, podľa ktorej má 
byť príspevok zo sociálneho fondu použitý predovšetkým na stravovanie zamestnancov, na 
regeneráciu pracovných síl zamestnancov a sociálnu výpomoc 
- splnenie podmienky pre uplatnenie nároku na príspevok na stravné zisťuje zamestnávateľ 
z evidencie dochádzky zamestnancov. Evidencia poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu 
zaznamenáva údaje o počte odobratých obedov zamestnancami SSS a počte odobratých 
stravovacích poukážok zamestnancami SSS. Eviduje tiež údaj, ktorým je vyčíslená úhrada 
v celkovej sume za sledovaný mesiac zo sociálneho fondu SSS 
- za rok 2019 bol poskytnutý príspevok na stravu pre zamestnancov vo výške 10 862,40 eur a za 
prvý polrok 2020 vo výške 4 684,80 eur 
- príspevok na regeneráciu síl zamestnancovv roku 2019 bol vo výške 12 818,20 eur vyplatený 
so mzdou za mesic august 2019  
- príspevok pri úmrtí bol v roku 2019 aj v roku 2020 vyplatený vo výške 250,00 eur 
- kontrolou predložených materiálov a postupov pri určovaní výšky čerpania sociálneho fondu 
bolo zistené, že použitie sociálneho fondu bolo v súlade s Kolektívnou zmluvou a zákonom 
o sociálnom fonde 
 
Hospodárenie sociálneho fondu v kontrolovanom období: 
Počiatočný stav k 1.1.2019    5 162,39  
Tvorba SF    25 287,13  
Použitie na stravné   10 862,40 
Použitie pri úmrtí        250,00 
Príspevok na reg. prac. síl  12 818,20 
Zostatok k 31.12.2019    6 518,92 
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Počiatočný stav k 1.1.2020    6 518,92 
Tvorba SF    10 983,58 
Použitie na stravné     4 684,80 
Použitie pri úmrtí        250,00 
Zostatok k 30.6.2020   12 567,70 
 
- Stredisko sociálnej starostlivosti vykonalo zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2019 
do 31.1.2020. Nevyčerpaný zostatok fondu k 31.12.2019 bol prevedený do roku 2020 v súlade 
s platnou legislatívou a Kolektívnou zmluvou. Stav sociálneho fondu za kontrolované obdobie bol 
odsúhlasený s účtovným stavom účtov 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a 221 – Bankové účty 
k 31.12.2019 a 30.6.2020. 
- kontrolou hospodárenia sociálneho fondu neboli zistené nedostatky. 

 

Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola vyhotovená dňa 16.10.2020. Kontrola 
bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite dňa 20.10.2020 prevzatím 
správy z kontroly č. 23/2020 povinnou osobou. 
 
Kontrola č. 24/2020 
Kontrola dodržiavania VZN č. 390 o dani z nehnuteľnosti (v znení novelizácií) a VZN č. 529 
o dani z nehnuteľnosti, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za 
jadrové zariadenia so zameraním na oslobodenie od dane z nehnuteľnosti za rok 2019 
a 2020. Cieľom kontroly je preveriť opodstatnenosť priznania oslobodenia dane z nehnuteľnosti 
u daňovníkov za roky 2019 a 2020 podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a VZN č. 390 o dani z nehnuteľnosti (v znení novelizácií) a VZN č. 529 o dani 
z nehnuteľnosti, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenia . 
Povinnou osobou je Mestský úrad Trnava - odbor ekonomický. 

Kontrolná skupina postupuje podľa nasledovného kontrolného postupu: 
1. Legislatíva týkajúca sa oslobodenia od dane z nehnuteľnosti za rok 2019 a 2020. 
2. Postup pri uplatnení oslobodenia od dane z nehnuteľnosti za rok 2019 a 2020. 
3. Dodržanie podmienok pri udelení oslobodenia od dane z nehnuteľnosti s platnou 

legislatívou za rok 2019 a 2020. 
V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 

 
Kontrola č. 25/2020 
Kontrola tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu v zmysle platnej legislatívy na 
Zariadení pre seniorov v Trnave za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2020. Povinnou osobou bolo 
Zariadenie pre seniorov v Trnave a predmetom kontroly bolo obdobie 1/2019 až 6/2020. Cieľom 
kontroly bolo preveriť, či tvorba a nakladanie s prostriedkami sociálneho fondu bola v súlade 
s platnou legislatívou. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch od 23.9.2020 do 19.10.2020 podľa 
jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Tvorba sociálneho fondu za obdobie 1/2019 – 6/2020 
2. Použitie sociálneho fondu za obdobie 1/2019 – 6/2020 
3. Hospodárenie sociálneho fondu za obdobie 1/2019 – 6/2020 

 

Na vyžiadanie kontrolnej skupiny boli predložené doklady za rok 2019 a prvý polrok 2020 
preukazujúce tvorbu a čerpanie sociálneho fondu: bankové výpisy, hlavná kniha, účtovné doklady 
a účtovné zápisy, rekapitulácia miezd za jednotlivé strediská aj za celú organizáciu, prepočet 
odvodu do sociálneho fondu, Zásady pre použitie prostriedkov sociálneho fondu zo dňa 
24.6.2013 (platné do 30.9.2019) a Zásady pre použitie prostriedkov sociálneho fondu zo dňa 
5.9.2019 (platné od 1.10.2019). 

 

Kontrolou tvorby sociálneho fondu bolo zistené: 

− tvorba sociálneho fondu v Kolektívnej zmluve je ustanovená v súlade so zákonom 
o sociálnom fonde 
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− tvorba sociálneho fondu v jednotlivých mesiacoch bola vykonávaná v súlade so Zásadami pre 
použitiue prostriedkov sociálneho fondu a zákonom o sociálnom fonde 

− v účtovníctve je vedená evidencia sociálneho fodu na osobitnom účte 472 – Záväzky zo 
sociálneho fondu a finančné prostriedky sociálneho fondu sú uložené v banke na osobitnom 
bankovom účte 

− sociálny fond bol tvorený vždy v posledný deň mesiaca, za ktorý bola vyplácaná mzda, napr. 
sociálny fond tvorený z miezd za mesiac január bol tvorený 31.1. účtovaním MD 527 – 
Zákonné sociálne náklady / DAL 472 – Záväzky zo sociálneho fondu . 

 

Kontrolou použitia sociálneho fondu bolo zistené: 

− použitie sociálneho fondu má povinná osoba stanovené v Zásadách pre použitie prostriedkov 
sociálneho fondu. Podľa týchto zásad príspevok zo sociálneho fondu bude použitý 
predovšetkým na stravovanie zamestnancov, na regeneráciu pracovných síl zamestnancov 
a sociálnu výpomoc 

− splnenie podmienky pre uplatnenie nároku na príspevok na stravné zisťuje zamestnávateľ 
z evidencie dochádzky zamestnancov. Evidencia poskytovania príspevkov zo sociálneho 
fondu podrobne zaznamenáva všetky údaje o počte odobratých obedov a večerí 
zamestnancami ZpS podľa jednotlivých mesiacov. Eviduje tiež údaj, ktorým je vyčíslená 
úhrada v celkovej sume za sledovaný mesiac zo sociálneho fondu ZpS. Každý evidenčný list 
za konkrétny mesiac je overený základnou finančnou kontrolou podpisom ekonómky 
a riaditeľa organizácie 

− za rok 2019 bol poskytnutý príspevok na stravu pre zamestnancov vo výške 1 625,04 eur 
a za prvý polrok 2020 vo výške 782,88 eur 

− príspevok na regeneráciu pracovnej sily pre zamestnancov v roku 2019 bol čerpaný vo výške 
6 935,00 eur vyplatený so mzdou za mesiac november 2019  

− kontrolou predložených materiálov a postupov pri určovaní výšky čerpania sociálneho fondu 
bolo konštatované, že použitie sociálneho fondu bolo v súlade so zásadami a zákonom 
o sociálnom fonde. 

 

Hospodárenie sociálneho fondu v kontrolovanom období: 
 

Hospodárenie sociálneho fondu Zariadenia pre seniorov v Trnave 

ROK 2019 

Počiatočný stav k 1.1.2019     971,09 

Tvorba SF  9 091,47 

Použitie na stravné (obedy a večere) 1 625,04 

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily 6 935,00 

Zostatok k 31.12.2019 1 502,52 

ROK 2020 

  

Počiatočný stav k 1.1.2020  1 502,52 

Tvorba SF  4 584,34 

Použitie na stravné (obedy a večere)    782,88 

Zostatok k 30.6.2020 5 303,98 
 

− Zariadenie pre seniorov vykonalo zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2019 do 
31.1.2020. Nevyčerpaný zostatok fondu k 31.12.2019 bol prevedený do roku 2020 v súlade 
s platnou legislatívou a zásadami pre použitie prostriedkov sociálneho fondu. Stav sociálneho 
fondu za kontrolované obdobie bol odsúhlasený s účtovným stavom účtov 472 – Záväzky zo 
sociálneho fondu a 221 – Bankové účty k 31.12.2019 a 30.6.2020 

− kontrolou hospodárenia sociálneho fondu neboli zistené nedostatky. 
 

Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola vyhotovená dňa 19.10.2020. Kontrola 
bola ukončená v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dňa 20.10.2020 prevzatím správy z kontroly č. 25/2020 povinnou 
osobou. 


