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Názov organizácie: Obec Lipové 

Názov internej smernice: Tvorba a použitie finančných a peňažných fondov 

Poradové číslo smernice: 001/2020  ÚČT. 

Vypracoval: Ján Belan, referent 

Schválil: Obecné zastupiteľstvo v Lipovom  

Dátum vyhotovenia 
internej smernice: 9. október 2020 

a správnosť smernice 
zodpovedá: 

Ján Belan, referent 

Za dodržiavanie smernice 
zodpovedá: 

Dáša Kovácsová, starostka 

Platnosť internej 
smernice: 10. október 2020 

Prílohy: -- 

 
Článok I 

Právna úprava 

 

 Tvorba a použitie rezervného fondu a  peňažných fondov je ustanovená pre obce a vyššie 

územné celky v § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Tvorba a použitie sociálneho fondu je ustanovená pre všetky typy 

účtovných jednotiek v zákone č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. 

Účtovanie finančných a peňažných fondov upravuje § 40, § 70, § 74 Opatrenia Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové 

organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.  

 
Článok II 

Fond sociálny 

1. Tvorba fondu 

 
 V obci Lipové nie je uzatvorená Kolektívna zmluva, preto sa pri tvorbe Sociálneho fondu a obecnom 

úrade vychádza z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pri výkone práce vo verejnom záujme.  

 Sociálny fond tvorí obec podľa § 3 ods. 1 zákona o sociálnom fonde vo výške 1,05 %  t.j. 
a) povinný prídel vo výške 1 % zo Zúz základu na určenie prídelu 

  b) ďalšieho prídelu vo výške 0,5 % zo zo základu na určenie prídelu 

zo základu na určenie prídelu, pričom § 4 ods. 1 zákona o sociálnom fonde definuje základ na určenie 

prídelu. 
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Nevyhnutnou podmienkou tvorby sociálneho fondu je skutočnosť, aby rozpočtová organizácia a obec 

zamestnávala aspoň jedného zamestnanca na základe pracovného, resp. služobného pomeru. 
 

 Definícia hrubých miezd ako základ na určenie prídelu vychádza z platných zákonov, a to 

predovšetkým z § 118 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, kde je ustanovené, že mzda je peňažné 

plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za 

prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo 

sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií a náhrada za pracovnú 

pohotovosť. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo 

zisku po zdanení. Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za 

prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po 

zdanení alebo zo sociálneho fondu.  

 Ďalšími zákonmi upravujúcimi túto problematiku je zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe v znení 

neskorších predpisov a zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme. 

 Obec ako zamestnávateľ, ktorého predmet činnosti nie je zameraný na dosiahnutie zisku, je povinný 

prídel vo výške 1,05 %  súčasťou bežných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov. 

 

 V súvislosti s dodržaním § 6 zákona o sociálnom fonde vedie obec prostriedky fondu na 

osobitnom bankovom účte. Na osobitný účet fondu prevádza prostriedky do 15 dní  po začatí každého 

mesiaca vo výške 1/12 z predpokladaných alebo skutočných hrubých miezd zamestnancov. Pritom nie je 

rozhodujúce, či bol pracovný čas dojednaný na kratší ako určený týždenný pracovný čas, alebo či bol 

založený ako hlavný alebo vedľajší pracovný pomer. V prípade, že rozpočtová organizácia a obec v 

priebehu roka vychádzala z predpokladaných hrubých miezd zamestnancov vo forme preddavku fondu, 

potom zúčtovanie prostriedkov fondu na základe skutočných hrubých miezd zamestnancov vykoná do 

konca druhého mesiaca  po uplynutí bežného roka, t.j. po uplynutí roka vysporiada preddavky a následne 

fond doplní, resp. zníži do zákonom stanovenej výšky. 

 

 V prípade, že obec má v banke otvorený samostatný účet, prírastky vo forme pripísaných bankových 

úrokov nepredstavujú zdroje tvorby sociálneho fondu. Podobne ani úbytky vo forme bankových poplatkov 

nemôžu predstavovať jednu z foriem čerpania fondu. 
 

2. Použitie fondu 

 

 Čerpanie sociálneho fondu je upravené v § 7 zákona o sociálnom fonde a obec Lipové určuje 

čerpanie nasledovne:  
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a.) príspevok na dopravu do zamestnania a späť vo výške najviac  =30 % z ceny cestovných nákladov 

dokladovaných cestovnými lístkami osobnej hromadnej dopravy (autobus a vlak). Príspevok sa vypláca 

mesačne v zmysle predložených cestovných dokladov 

b.) príspevok na rekreáciu a služby slúžiace pre regeneráciu pracovnej sily do výšky maximálne 

100,00 Eur/rok na 1 zamestnanca. Príspevok sa vypláca jednorazovo k výplate mzdy za mesiac 

november príslušného kalendárneho roka. 

c.)príspevok na účasť na kultúrnych a športových podujatiach do výšky maximálne 50,00 Eur/rok 

na 1 zamestnanca. Príspevok sa vypláca jednorazovo k výplate mzdy za mesiac november príslušného 

kalendárneho roka. 

d.) v prípade nečerpania príspevku podľa bodov  b),c)  vianočný príspevok do výšky 50,00 € /rok 

na 1 zamestnanca. Príspevok bude poukázaný k výplate mzdy za mesiac november príslušného 

kalendárneho roka  

e.) príspevok pri životnom jubileu 50 a 60 rokov vo výške 70,00 Eur. Príspevok sa vyplatí za 

mesiaci v ktorom zamestnanec dosiahol 50 a 60 rokov. 

  f.) pri prvom odchode do starobného dôchodku vo výške 100,00 Eur. Príspevok sa vyplatí v 
mesiaci, v ktorom zamestnanec odišiel do starobného dôchodku. 

 Celková výška použitia sociálneho fondu za kalendárny rok musí byť v rozsahu minimálne 20% a 

maximálne 90 % povinného prídelu podľa Ćl. II ods. 1 tejto smernice. 

 

 Podmienky čerpania: 
 Čerpanie sociálneho fondu je možné zamestnancami, ktorí sú s obcou Lipové v nepretržitom 

pracovnom pomere minimálne 6 kalendárnych mesiacov a  výška príspevku podľa bodov b.) až d.) Čl. II 

ods. 2 sa prepočíta ich úväzkom, pričom na ich prípadný ďalší pracovný pomer s obcou sa už neprihliada. 

 Každý príspevok zo sociálneho fondu či už v peňažnej alebo nepeňažnej podobe je adresný, t.j. 

smerovaný priamo konkrétnemu zamestnancovi, resp. zamestnancom. 

 

 Ročný rozpočet tvorby a použitia zostavuje obec pri zostavovaní rozpočtu obce Lipové na 

predmetný rok. 

 

 Čerpanie sociálneho fondu podlieha v niektorých prípadoch zdaneniu v zmysle zákona č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

 
3. Účtovanie sociálneho fondu 

 

 Povinný prídel do sociálneho fondu a následne jeho čerpanie sa účtuje v súlade s § 74 Opatrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, 

príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, a to:   



5 

 

 

Rozpočtové organizácie a obce v rámci podnikateľskej činnosti: 
 

Por.č. Text MD D 

1. Povinný prídel – tvorba sociálneho fondu 527 472 

2.   Dobrovoľný prídel do sociálneho fondu 221 SF 472 

3. 
Prevod finančných prostriedkov na účet SF – výpis z bankového účtu 261 221 ZBÚ 

4. 
Prevod finančných prostriedkov na účet SF – výpis z bankového účtu 221 SF 261 

5. Použitie sociálneho fondu 472 221 SF 

 
Článok III 

Fond rezervný 
1. Tvorba fondu 

Rezervný fond tvorí a používa obec a vyšší územný celok podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 

 

Rezervný fond tvorí obec v zmysle § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  vo 

výške minimálne 10 % prebytku rozpočtu a maximálne do 100 % prebytku rozpočtu, podľa uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Lipovom, ktorým schvaľuje záverečný účet obce Lipové za predmetný rok. 

 

2. Použitie fondu 

V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prípadný schodok rozpočtu 

uhradí obec a vyšší územný celok predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z 

návratných zdrojov financovania. 
 

3. Účtovanie rezervného fondu 

 

Tvorba rezervného fondu a následne jeho použitie sa účtuje v súlade s § 70 Opatrenia Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové 

organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, a to  

 

Por.č. 
Text MD D 

1. 
Tvorba rezervného fondu z kladného výsledku hospodárenia 

po zdanení (zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení) 431 421 
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2. 
Prevod finančných prostriedkov na účet RF – výpis z bankového účtu 261 221 ZBÚ 

3. 
Prevod finančných prostriedkov na účet RF – výpis z bankového účtu 221 RF 261 

4. Čerpanie rezervného fondu na krytie schodku rozpočtu  421 
428 

 
Článok IV 

Spoločné ustanovenia 

 

 
1. Obec vedie osobitný bankový účet pre: 

- finančné prostriedky sociálneho fondu, 

- finančné prostriedky rezervného fondu (za podmienky, ak je to efektívne a nutné) 

 

2. O prídele do finančných a peňažných fondov z výsledku hospodárenia sa účtuje na základe rozhodnutia 

Obecného zastupiteľstva v Lipovom. 

 

3. Platnosťou tejto internej smernice končí platnosť internej smernice č. 013/2007 ÚČT zo dňa 14.12.2007.  

 


