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## Príklad:

Kedy a ako sa overí tvorba a použitie sociálneho fondu v subjekte ve
rejnej správy?

Tvorba sociálneho fondu sa overí základnou finančnou kontrolou, keďže ide 
o iný úkon majetkovej povahy. Overí sa pri presune prostriedkov súlad s roz-
počtom a zákonom o sociálnom fonde. Následne sa overí súlad s uzatvorenou 
zmluvou (kolektívnou zmluvou, ak je v účinnosti). Použitie sociálneho fondu sa 
neoverí základnou finančnou kontrolou, okrem prípadu, kedy by bola poskyt-
nutá z prostriedkov sociálneho fondu pôžička zamestnancovi. V takom prípade 
sa overí okrem základnej finančnej kontroly poskytnutie prostriedkov zo sociál-
neho fondu aj administratívnou finančnou kontrolou (a to z dôvodu, že dané 
poskytnutie prostriedkov nesúvisí so zabezpečením vlastnej prevádzky subjek-
tu). Overenie základnou finančnou kontrolou znamená pri poskytnutí pôžič-
ky súlad so zmluvou uzatvorenou pre tento účel so zamestnancom alebo súlad 
s inými podmienkami poskytnutia prostriedkov (napríklad ustanoveniami ko-
lektívnej zmluvy o možnosti poskytnutia pôžičky). Iné kritérium sa v  tomto 
prípade neoveruje.

## Príklad:

Pohyby majetku sa definujú ako iné úkony majetkovej povahy. Ako sa 
overí základnou finančnou kontrolou príjem na sklad a výdaj zo skla
du (napríklad kancelárske potreby, potraviny, zásoby)?

Iné úkony majetkovej povahy sa neoverujú s  rozpočtom organizácie, a  teda 
majú vplyv len na dikciu osobitného predpisu (v rámci presunov správy medzi 
organizáciami – zákon o majetku obcí/zákon o správe majetku štátu) v nadväz-
nosti na zásady hospodárenia s majetkom (v postavení interného aktu organi-
zácie). Pri prijímaní potravín, majetku, materiálu a iných zásob sa overí súlad 
s uzatvorenou zmluvou (v nadväznosti na dodací list alebo faktúru) a overí sa 
správne množstvo, váha a podobne. Je potrebné spomenúť, že pri zaradení ma-
jetku či zásob sa overí aj cena (v zmysle uzatvorenej zmluvy alebo došlej faktú-
ry), na základe ktorej sa zaradí do majetku či zásob. Od roku 2016 sa zákon 
o účtovníctve mení v časti ocenenia, kedy reprodukčná obstarávacia cena 
zaniká a je nahradená trhovou (reálnou) cenou.

## Príklad:

Frekventovanou oblasťou vo verejnej správe sú dotovania účtov, a  to 
napríklad:
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1. v rozpočtových organizáciách z príjmového rozpočtového účtu na oso
bitný účet mimorozpočtový pri prijatí grantu alebo

2. pri odvode prostriedkov z pokladnice po prekročení pokladničného li
mitu na bankový účet,

3. prevod prostriedkov podnikateľskej činnosti v príspevkovej organizácii 
na mimorozpočtový účet,

4. presuny prostriedkov pri dodržaní zásady nesamofinancovania – pre
sun prostredníctvom zriaďovateľa v rozpočtových organizáciách alebo

5. presun v subjektoch verejnej správy z hlavného bankového účtu na dis
pozičný účet.

Riešenie spočíva v dikcii zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého je finanč-
nou operáciou aj použitie alebo poskytnutie verejných prostriedkov. V týchto 
príkladoch nejde o použitie prostriedkov a ani o poskytnutie. Základná finanč-
ná kontrola sa vykoná v  týchto prípadoch ako iný úkon majetkovej povahy. 
Overí sa výlučne súlad s interným aktom organizácie (napríklad o výške poklad-
ničného limitu alebo o príjme grantu, či príkazom štatutára) a osobitným pred-
pisom, čím sa overí súlad so zákonom o rozpočtových pravidlách VS, či je do-
držaný zákonný proces transferovania týchto prostriedkov. V tomto prípade ide 
o dodržanie podmienky účelnosti nakladania s verejnými prostriedkami a záro-
veň dodržiavanie osobitných predpisov (najmä rozpočtového zákona), čo je cha-
rakterizované ako cieľ finančnej kontroly.

Na názornom prípade si možno bližšie iný úkon majetkovej povahy pred-
staviť:

Finančná operácia – presun majetku

 overenie základnou  
 finančnou kontrolou

súlad so zákonom o majetku obcí/o správe majetku štátu a zmluvou.

Finančná operácia – transferovanie z bankového účtu na osobitný účet 
(napríklad grant alebo finančný dar v rozpočtovej organizácii)

 overenie základnou 
 finančnou kontrolou

súlad so zákonom o rozpočtových pravidlách VS a zmluvou.


