
 
 
 

 
 

12. zasadnutie  Bod programu MZ č. :   7 

MZ mesta Trnava  Materiál č. :   1 

dňa 8.12.2020   

 

 

 

 

 

 

 

Informatívna správa o výsledkoch ukončených  

a stave rozpracovaných kontrol od 21.10.2020 do 24.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh predkladá:  Návrh spracoval: 

Ing. Monika Černayová  Ing. Monika Černayová 

hlavná kontrolórka mesta  hlavná kontrolórka mesta 

  Ing. Elena Osvaldová 

  útvar hlavného kontrolóra 

 

 

 

 

Spracované dňa 24. novembra 2020 

Zodpovedá: Ing. Monika Černayová 

Číslo spisu: 39117/2020 



 

12-7/1/2 
 
 

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Berie na vedomie 

Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol 

od 21.10.2020 do 24.11.2020. 
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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 21.10.2020 do 24.11.2020. 

 
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 ustanovenia § 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12-7/1/4 
 
 

Informatívna správa o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 21.10.2020 do 24.11.2020. 

 
 
Kontrola č. 24/2020 

Kontrola dodržiavania VZN č. 390 o dani z nehnuteľností (v znení novelizácií) a VZN 
č. 529 o dani z nehnuteľností, 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. Povinnou osobou bol Mestský úrad v Trnave - odbor ekonomický. 

Cieľom kontroly bolo preveriť opodstatnenosť priznania oslobodenia od dane 
z nehnuteľností 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, 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. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch od 22.9.2020 do 5.11.2020 s prerušením podľa 
jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Legislatíva týkajúca sa oslobodenia od dane z nehnuteľností. 
2. Postup pri uplatnení oslobodenia od dane z nehnuteľností. 
3. Porovnanie dodržania podmienok pri udelení oslobodenia od dane z nehnuteľností 

s platnou legislatívou za roky 2019 a 2020. 
 

1. Legislatíva týkajúca sa oslobodenia od dane z nehnuteľností. 
Dôvody oslobodenia od dane z nehnuteľností na pozemky, stavby a  byty pre daňovníkov 

sú uvedené v § 17 ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov (ďalej zákon č. 582/2004 Z. z.).  

Na základe ustanovenia § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. správca dane môže 
všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti 
oslobodiť od dane z pozemkov, zo stavieb alebo z bytov. Správca dane – mesto Trnava 
ustanovilo vo VZN ďalšie dôvody pre oslobodenie od dane z nehnuteľností v súlade s týmto 
zákonom.  

V roku 2019 bolo v platnosti VZN č. 390 o dani z nehnuteľností (ďalej VZN č. 390), ktoré 
bolo novelizované VZN č. 407 a VZN č. 436. VZN č. 408 primátor mesta vyhlásil  úplné znenie 
VZN č. 390 so zapracovanými zmenami z VZN č. 407.  

V roku 2020 je v platnosti VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za 
nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenia (ďalej VZN č. 529), ktoré bolo 
novelizované VZN č. 535. 

Kontrolou bolo konštatované, že ustanovenia VZN č. 380 a VZN č. 529 týkajúce sa 
oslobodenia dane z nehnuteľností boli v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. 
 
2. Postup pri uplatnení oslobodenia od dane z nehnuteľností. 

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. si daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane na to 
zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie, najneskôr do 31. januára 
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňová povinnosť vzniká 
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník 
stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. 
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na 
zmeny, ktoré nastanú v priebehu roka sa neprihliada, okrem zmien v prípade vydraženia 
nehnuteľnosti a nadobudnutia nehnuteľnosti dedením. Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností 
podáva daňovník v prípade, ak dôjde k zmene vymedzenej zákonom oproti podanému daňovému 
priznaniu. Daňovník v čiastkovom priznaní uvádza len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu 
k dani z nehnuteľností vrátane čiastkového priznania, ak daňovníkovi vznikla nová daňová 
povinnosť, t. j. nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery 
či druhu pozemku alebo jeho vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo. 
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Daňovník je povinný v daňovom priznaní a čiastkovom priznaní uviesť všetky skutočnosti 
rozhodujúce na vyrubenie dane a oslobodenie od dane, ak ho uplatňuje  a svojím podpisom 
potvrdzuje správnosť uvedených údajov. 

Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak nehnuteľnosti sú vo 
vlastníctve obce, ktorá je správcom dane a vo vlastníctve alebo v správe mestských častí 
v Bratislave a Košiciach a ak sú nehnuteľnosti vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými 
osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi 
občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.  

Podľa Metodického pokynu k uplatneniu nároku na oslobodenie od dane z apríla 2014 
vypracovaného Finančným riaditeľstvom SR Banská Bystrica, daňovník nie je povinný 
každoročne podať daňové priznanie alebo čiastkové priznanie, ale iba v zákonom stanovených 
prípadoch. V ďalších zdaňovacích obdobiach i napriek tomu, že daňovník nie je povinný podať 
každoročne priznanie, prípadne čiastkové priznanie, správca dane oslobodí od dane tie 
nehnuteľnosti, ktoré si na príslušné zdaňovacie obdobie ustanoví vo VZN. Zákon č. 582/2004 
Z. z. neupravuje, akým spôsobom si daňovník uplatňuje nárok na zákonné oslobodenie od dane 
prípadne nárok na  oslobodenie od dane, ktoré správca dane ustanovil vo VZN. 

Daňovníci v súlade s platnými VZN uvedenými v tejto správe, ale aj tými, ktoré platili 
v čase, kedy im vznikol nárok na oslobodenie od dane z nehnuteľností podali daňové priznanie. 
Odbor ekonomický mestského úradu po podaní týchto daňových priznaní následne preveril 
opodstatnenie oslobodenia od dane, overením si nároku na oslobodenie, na portáli katastra 
nehnuteľností, komunikáciou s odborom stavebným a životného prostredia mestského úradu, 
resp. oslovením daňovníka a dožiadaním potrebných podkladov. Dôvody oslobodenia s odkazom 
na ustanovenia zákona a VZN sú uvedené v ISS. 

Mesto Trnava vyhotovuje rozhodnutia elektronicky a zasiela ich právnickým osobám 
a fyzickým osobám, ktorí majú e-schránku elektronicky, ostatným daňovníkom v listinnej forme 
poštou do vlastných rúk s potvrdenou doloženou doručenkou. Spôsob a dátum prevzatia, 
oboznámenia sa s rozhodnutím je uvedený v ISS. V prípade, ak daňovník vlastní len 
nehnuteľnosti, ktoré sú od dane oslobodené, rozhodnutie sa nevydáva. 

Ak nedošlo k zmene zo strany daňovníka, daňovník nie je povinný podať priznanie k dani 
z nehnuteľností a správca dane vychádza zo skutočností uvedených v poslednom doručenom 
priznaní k dane z nehnuteľností a z informácií uvedených v ISS. 

Kontrolou bolo konštatované, že počas kontrolovaného obdobia rokov 2019 a 2020 mesto 
Trnava postupovalo pri uplatnení oslobodenia od dane z nehnuteľností v súlade so zákonom 
č. 582/2004 Z. z. a podľa platných nariadení mesta VZN č. 390 a VZN č. 529. 

 
3. Porovnanie dodržania podmienok pri udelení oslobodenia od dane z nehnuteľností 

s platnou legislatívou za roky 2019 a 2020. 
Kontrolnou skupinou boli vyžiadané zoznamy daňovníkov oslobodených od dane 

z nehnuteľností za roky 2019 a 2020. Odbor ekonomický predložil  3 zoznamy daňovníkov:  
A. Zoznam daňovníkov oslobodených od dane z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 

Z. z. v počte 27 daňovníkov, z nich bolo ku kontrole náhodným výberom na základe 
úsudku kontrolnej skupiny vybraných 10 daňovníkov, ktorých nehnuteľnosti sú vo 
vlastníctve: 

➢ cirkví a náboženských spoločností (c) – 3 daňovníci,  
➢ verejných vysokých škôl (d) – 2 daňovníci, 
➢ štátu alebo samosprávnych krajov – od materskej školy po stredné a vyššie odborné školy 

a strediská praktického vyučovania (f) – 3 daňovníci, 
➢ zdravotníckych zariadení – verejne prístupné parky (g) – 1 daňovník, 
➢ Slovenského Červeného kríža (h) – 1 daňovník 

Oslobodenie od dane z nehnuteľností bolo u týchto vybraných 10 daňovníkov rovnaké za 
roky 2019 a 2020, okrem Fakultnej nemocnice Trnava, ktorá podala čiastkové priznanie dane 
z nehnuteľností v januári 2020 z dôvodu prerozdelenia pozemku, čím sa oslobodená výmera 
znížila o 133 m2 oproti roku 2019.  
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B. Zoznam daňovníkov oslobodených od dane z nehnuteľností v zmysle VZN č. 390 za rok 
2019 v počte 17 daňovníkov, z nich bolo skontrolovaných všetkých 17 daňovníkov, 
u ktorých boli oslobodené pozemky: 

❖ na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky (a) – 4 pozemky 
(cintoríny), 

❖ verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk (b) – 20 pozemkov (chodníky, 
trávnaté plochy, cesta, ihrisko a pod.),   

❖ vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie 
a ktoré sú funkčne spojené so stavbami slúžiacimi na účely sociálnej pomoci (c) – 
6 pozemkov (dvor, záhrada) 

 
Ďalšie oslobodenie podľa VZN č. 390 bolo oslobodenie od dane na stavby alebo ich časti 
užívané na účely sociálnej pomoci – 5 stavieb 5 daňovníkov zo 17 a to: 
✓ Centrum  pre deti a rodiny, 
✓ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, 
✓ Katolícka jednota Slovenska, 
✓ Inštitút Dcér Márie Pomocnice, 
✓ LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r. o.  

Pri kontrole bolo konštatované, že na jedného daňovníka oslobodeného od dane 
z nehnuteľností v zmysle VZN č. 390 za rok 2019 sa vzťahovalo viacero dôvodov oslobodenia. 

Kontrolná skupina vyhodnotila dôvod oslobodenia podľa VZN č. 390 k počtu 
oslobodených nehnuteľností, čo znázorňuje nasledovný graf: 
 

 
   Legenda ku grafu:  

ods. 1 písm. a) - pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a  lúky 
ods. 1 písm. b) - pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 
ods. 1 písm. c) - pozemky spojené so stavbami slúžiacimi na účely sociálnej pomoci 
ods. 2                - stavby alebo ich časti užívané na účely sociálnej pomoci 

 
C. Zoznam daňovníkov oslobodených od dane z nehnuteľností v zmysle VZN č. 529 za rok 

2020 v počte 13 daňovníkov, z nich bolo skontrolovaných všetkých 13 daňovníkov, 
u ktorých boli oslobodené pozemky:  

o na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky (a) – 4 pozemky 
(cintoríny), 

o verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk (b) – 20 pozemkov (chodníky, 
trávnaté plochy, cesta, ihrisko a pod.) 
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Pri kontrole bolo konštatované, že na jedného daňovníka oslobodeného od dane 

z nehnuteľností v zmysle VZN č. 529 za rok 2020 sa vzťahoval väčšinou jeden dôvod 
oslobodenia od dane z nehnuteľností. Len jeden subjekt (Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania) si uplatnil oslobodenie pozemkov podľa obidvoch bodov uvedených vo 
VZN č. 529. 
 

Kontrolná skupina vyhodnotila dôvod oslobodenia podľa čl. 8 ods. 1 VZN č. 529 k počtu 
oslobodených nehnuteľností, čo znázorňuje nasledovný graf: 
 

 
     Legenda ku grafu:  

ods. 1 písm. a) - pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a  lúky 
ods. 1 písm. b) - pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 

 
Ku kontrole boli predložené jednotlivé spisy vybraných daňovníkov. Spisy obsahovali 

daňové priznania daňovníkov a vydané rozhodnutia, ak boli zaslané poštou (ostatné boli zaslané 
elektronicky). Pri daňových priznaniach boli preukazujúce materiály napr. list vlastníctva, mapa 
z katastra a pod., ktoré boli doložené pracovníčkou ekonomického odboru pri vypracovaní 
rozhodnutia.  

Kontrolná skupina pracovala s informáciami uloženými v databázovom informačnom 
systéme CORAgeo ISS mesta Trnava v module Daň z nehnuteľností, v ktorom sú uložené všetky 
informácie o jednotlivých daňovníkoch a zaznamenávané jednotlivé zmeny predložené 
daňovníkmi a z nich sa vychádza pri vydávaní rozhodnutia o dani z nehnuteľností.   

Všetci kontrolovaní daňovníci spĺňali dôvody oslobodenia od dane z nehnuteľností. 
U väčšiny z nich boli vypracované rozhodnutia, ktorými sa vyrubuje daň z nehnuteľností, pretože 
okrem nehnuteľností, ktoré boli oslobodené od dane vlastnili aj nehnuteľnosti podliehajúce dani 
z nehnuteľností. Iba v 2 prípadoch zo zoznamu A a v 1 prípade zo zoznamu B, neboli 
vypracované rozhodnutia, ktorým sa vyrubuje daň z nehnuteľností, pretože títo daňovníci iné 
nehnuteľnosti nevlastnili. 

Pri kontrole daňovníkov oslobodených od dane z nehnuteľností v zmysle zákona 
č. 582/2004 Z. z. aj podľa VZN č. 390 pre rok 2019  a VZN č. 529 pre rok 2020 neboli zistené 
žiadne nedostatky. 

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorej výnos je v plnom rozsahu príjmom 
príslušných miest a obcí. Vzhľadom na miestny charakter tejto dane, je správca dane 
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splnomocnený vo VZN mesta podľa miestnych podmienok oslobodiť jednotlivé druhy 
nehnuteľností, okrem nehnuteľností oslobodených v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. 
Na oslobodenia, ktoré nie sú uvedené v zákone alebo upravené vo VZN, nemá daňovník právny 
nárok. Oslobodenia z dane z pozemkov, z dane zo stavieb alebo z dane z bytov môže poskytnúť 
iba to mesto, na území ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Ak poskytnutie oslobodenia nie je 
obsahom VZN, znamená to, že správca dane sa rozhodol neposkytovať oslobodenie na vybrané 
druhy nehnuteľností a voči jeho postupu sa nemožno odvolať. Kontrolou bolo konštatované, že 
mesto Trnava pri priznaní a uplatnení oslobodenia od dane z nehnuteľností za kontrolované 
obdobie rokov 2019 a 2020 postupovalo v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. a podľa platných 
nariadení mesta VZN č. 390 a VZN č. 529. Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 5.11.2020. 
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 10.11.2020 prevzatím správy z kontroly povinnou 
osobou. 
 
 
Kontrola č. 26/2020 
Kontrola tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu v zmysle platnej legislatívy 
v Kalokagatii – centre voľného času za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2020. Povinnou osobou 
bola Kalokagatia – centrum voľného času, V Jame 3, 917 01 Trnava (ďalej Kalokagatia - CVČ), 
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 2.11.2020 do 23.11.2020 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 celú organizáciu, prepočet odvodu do sociálneho fondu, 
Kolektívna zmluva zo dňa 1. januára 2016 medzi Základnou organizáciou Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Kalokagatia - CVČ, Strelecká 1 Trnava 
a Kalokagatia – centrom voľného času, Strelecká 1 Trnava, s účinnosťou od 1. januára 2016 do 
31.12.2020 (ďalej len „kolektívna zmluva“), doplnok č. 5 a 6 ku kolektívnej zmluve, vnútorná 
smernica k tvorbe a použitiu sociálneho fondu (ďalej len „vnútorná smernica“), účinná od 
1.1.2013, dodatok č. 1 a 2 k vnútornej smernici. 
 
Kontrolou tvorby sociálneho fondu bolo zistené: 
- tvorba sociálneho fondu v kolektívnej zmluve a vo vnútornej smernici je ustanovená v súlade so 
zákonom o sociálnom fonde 
- evidencia sociálneho fondu je vedená v účtovníctve na osobitnom účte 472 – Záväzky zo 
sociálneho fondu a finančné prostriedky sociálneho fondu sú uložené v banke na osobitnom 
bankovom účte, čo je v súlade s platnou legislatívou a vnútornou smernicou povinnej osoby  
- sociálny fond bol tvorený v posledný pracovný 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. Výnimkou bol mesiac 
december 2019, kedy bol sociálny fond z miezd za december tvorený skôr -  17. decembra 2019. 
- prevody finančných prostriedkov boli vykonávané najneskôr do piatich dní po dni dohodnutom 
na výplatu mzdy, okrem mesiaca máj 2020, kedy bol prevod finančných prostriedkov vykonaný 
19.5.2020. Podľa vyjadrenia povinnej osoby bol tento prevod oneskorený z dôvodu karanténnych 
opatrení proti šíreniu COVID 19. Prevod bol uskutočnený 19.5.2020, čím bol dodržaný zákonný 
limit – do konca kalendárneho mesiaca. 
- tvorba sociálneho fondu v jednotlivých mesiacoch bola vykonávaná v súlade so zákonom 
o sociálnom fonde, kolektívnou zmluvou a vnútornou smernicou. 
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Kontrolou použitia sociálneho fondu bolo zistené: 
- podľa kolektívnej zmluvy, článok 25 – Stravovanie sa zamestnávateľ zaviazal prispievať na 
stravovanie aj zo sociálneho fondu v sume 0,34 eura na jedno hlavné jedlo. Podľa Doplnku č. 6 
ku kolektívnej zmluve sa zamestnávateľ zaviazal prispievať na stravovanie aj zo sociálneho 
fondu sumou 0,50 eura na jedno hlavné jedlo, s účinnosťou od 1.3.2020. 
- podľa prílohy B ku kolektívnej zmluve poskytuje Kalokagatia - CVČ zo sociálneho fondu vecný 
alebo finančný dar ako uznanie a ocenenie dlhoročnej práce pri príležitosti odchodu do 
starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku resp. invalidného dôchodku vo výške 
50 eur a pri dosiahnutí 50 a 60 rokov vo výške 50 eur.  
- podľa prílohy B ku kolektívnej zmluve poskytuje Kalokagatia - CVČ zo sociálneho fondu 
finančný príspevok na regeneráciu pracovnej sily, na základe odsúhlasenia zástupcov 
zamestnancov odborového hnutia a vedenia Kalokagatie – CVČ. 
- príspevok na stravu pre zamestnancov v roku 2019 bol poskytnutý vo výške 905,08 eura, za 
prvý polrok 2020 bol príspevok vo výške 418,40 eura. 
- príspevok k životnému jubileu bol poskytnutý v roku 2019 dva krát v celkovej výške 100,00 eur 
a v roku 2020 bol poskytnutý dva krát v celkovej výške 100 eur.  
- príspevok na regeneráciu pracovnej sily bol vyplatený v celkovej výške 1 296 eur so mzdou za 
mesiac apríl 2019 v riadnom výplatnom termíne. V prípade jedného zamestnanca bol príspevok 
krátený na 80% z dôvodu skráteného pracovného úväzku. Na priloženom doklade je uvedený 
zoznam zamestnancov s výškou príspevku a podpisy zástupcov zamestnancov odborového 
hnutia a vedenia Kalokagatie - CVČ. 
- použitie sociálneho fondu v jednotlivých mesiacoch bolo v súlade so zákonom o sociálnom 
fonde, kolektívnou zmluvou a internou smernicou. 
 
Hospodárenie sociálneho fondu v kontrolovanom období: 

 
Hospodárenie sociálneho fondu 

 
ROK 2019 

Počiatočný stav k 01.01.2019  1 359,90 

Tvorba SF  1 503,17 

Použitie na stravné (obedy a večere)    905,08 

Použitie pri jubileu    100,00 

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily 1 296,00 

Zostatok k 31.12.2019    561,99 

 
ROK 2020 

  

Počiatočný stav k 01.01.2020     561,99 

Tvorba SF     573,08 

Použitie na stravné (obedy a večere)    418,40 

Použitie pri jubileu    100,00 

Zostatok k 30.06.2020     616,67 

 
- Kalokagatia CVČ vykonala zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2019 do 31.1. 
nasledujúceho roka. 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 23.11.2020. Kontrola 
bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite dňa 24.11.2020 prevzatím 
správy z kontroly č. 26/2020 povinnou osobou. 
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Kontrola č. 27/2020 
Kontrola vybavovania petícií za roky 2018-2020. Cieľom kontroly je preveriť súlad procesu 
vybavovania petícií so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými normami. 
Povinnou osobou je Mestský úrad Trnava. 

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
 
 

Kontrola č. 28/2020 
Kontrola procesu obstarania herných prvkov na detských ihriskách realizovaných v roku 
2018. Cieľom kontroly je preveriť súlad procesu obstarania herných prvkov na detských ihriskách 
realizovaných v roku 2018 s platnou legislatívou, najmä so zameraním na stanovenie 
predpokladanej hodnoty zákazky. Povinnou osobou je Mestský úrad Trnava - odbor územného 
rozvoja a koncepcií, odbor investičnej výstavby, odbor verejného obstarávania. 

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 


