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–ČL. I.
Právna úprava

Tvorba a použitie rezervného fondu a peňažných fondov je ustanovená pre obce 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 § 53 Opatrenia Ministerstva financií SR z 8.
augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, 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.

ČL. II.
Fond sociálny
1. Tvorba fondu
Sociálny fond tvorí obec podľa § 3 ods. 1 zákona o sociálnom fonde:
-

povinný prídel vo výške 1% a

-

ďalší prídel dohodnutý v kolektívnej zmluve

V súvislosti s dodržaním § 6 zákona o sociálnom fonde vedie obec prostriedky fondu na osobitnom
bankovom účte. Na osobitný účet fondu prevádza prostriedky do 5 dní od termínu určeného na výplatu
miezd podľa skutočných hrubých platov 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. Zúčtovanie prostriedkov fondu vykoná obec do 31. januára nasledujúceho
roka. Nevyčerpané prostriedky prechádzajú do nasledujúceho roka.
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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 upravené v § 7 zákona o sociálnom fonde je bližšie dohodnuté
v kolektívnej zmluve.
Použitie sociálneho fondu podľa kolektívnej zmluvy je možné na:
- zabezpečenie stravovania nad rozsah stanovený v § 152 Zákonníka práce,
- služby využívané zamestnancom na regeneráciu pracovnej sily,
- príspevok na dopravu do zamestnania a späť,
- príspevok na sociálnu výpomoc (napr. pri úmrtí člena rodiny, pracovnom úraze a pod.),
- príspevok na rekreáciu,
- príspevok na ďalšiu realizáciu sociálnej politiky organizácie.

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 v spolupráci a na základe schválenia odborového
orgánu organizácie.
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 8.8.2007, 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 na účte 472 – Záväzky zo
sociálneho fondu.

Por.č.

Text

MD

D

1.

Povinný prídel – tvorba sociálneho fondu

527

472

2.

Prevod finančných prostriedkov prostredníctvom účtu

221.AU*1

221.RK*2

221 AU*1

472

213

221 RK

261
3.

Dotácia alebo dar do sociálneho fondu

4.

Nákup stravných lístkov
2

5.

6.

Použitie stravných lístkov:
a)

zákonný príspevok na stravné

527

b)

príspevok zo sociálneho fondu

472

c)

pohľadávka voči zamestnancovi za stravné lístky vo
výške zostatkovej ceny lístka

335

d)

úbytok stravných lístkov

213

Prevod finančných prostriedkov z účtu sociálneho
fondu na úhradu stravných lístkov

221 RK

221 AU*1

Použité skratky:
*1)

221.AU – Peňažné prostriedky soc. fondu

*2)

221.Rk – Peňažné prostriedky bežného účtu s rozpočtovou klasifikáciou

ČL. III
Fond rezervný
1. Tvorba fondu
Rezervný fond tvorí a používa obec 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 podľa uznesenia obecného zastupiteľstva minimálne 10 % prebytku rozpočtu. Rezervný
fond tvorí obec aj z výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti.
2. Použitie fondu
V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prípadný
schodok rozpočtu uhradí obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z
návratných zdrojov financovania.
3. Účtovanie rezervného fondu
O pohybe na rezervnom fonde sa neúčtuje, ale v osobitnej evidencii sa sleduje jeho stav,
tvorba a použitie. Stav rezervného fondu sa eviduje na osobitnom bankovom účte.
Tvorba rezervného fondu

221 AU

221 AU

Použitie rezervného fondu

221 RK

221 AU
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Použité skratky:
221.AU – Peňažné prostriedky bežného účtu
221.RK – Peňažné prostriedky bežného účtu s rozpočtovou klasifikáciou
221.AU – Peňažné prostriedky účtu rezervného fondu
ČL. IV.
Spoločné ustanovenia
O prídele do finančných a peňažných fondov z výsledku hospodárenia sa účtuje na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva.

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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