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Smernica č. 3/ 2022 

 
o zásadách obce Smilno pre tvorbu a použitie sociálneho fondu  

v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. 

v znení neskorších predpisov 

 
Dátum účinnosti: od 1.9.2022 

 

Ruší sa smernica: č. 2/2018 

 

Zodpovedný: Bc. Vladimír Baran 
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      Táto smernica je vypracovaná v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov (ďalej „zákon o sociálnom fonde“). 

 

 

Článok I. 

Tvorba fondu 

 
1. Obec Smilno  ako zamestnávateľ tvorí sociálny fond v nasledujúcom rozsahu : 

a) Povinný prídel vo výške 1% zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd /platov/ 

zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie 

mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných 

zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. 

b) Ďalší prídel vo výške 0,05 % zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd /platov/ 

zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie 

mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných 

zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. 

 

 

 

Článok II. 

Vedenie fondu 
 

1. Prostriedky fondu  obec vedie na osobitnom účte v banke a na osobitnom analytickom 

účte sociálneho fondu. 

2. Obec Smilno tvorí sociálny fond najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy. 

V prípade, že sa mzda vypláca vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa 

považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy za uplynulý kalendárny mesiac. 

Prevod finančných prostriedkov  sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na 

výplatu mzdy, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. 

3. Obec môže za mesiac december tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd alebo 

platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra. 

4. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná Obec Smilno najneskôr do 

31. januára nasledujúceho roka. 

5. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka. 

 

 

 

Článok III. 

Použitie fondu 

 

1. Obec Smilno  v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom 

z fondu príspevok na : 

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi vo 

výške 0,50 € z ceny jedla alebo z ceny stravného lístka, 

b) účasť na kultúrnych a športových podujatiach do výšky maximálne 30,-- € / na 

rok / na jedného  zamestnanca, 

c) príspevok na rekreácie a služby slúžiace pre regeneráciu pracovnej sily do 

výšky maximálne 50,-- € / na rok / na jedného zamestnanca, 

d) vecný dar pri životnom jubileu 50 a 60 rokov do výšky maximálne 100,-- €  
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e) darčekové poukážky na nákup tovaru pri príležitosti vianočných sviatkov 

a pod. podľa rozhodnutia starostu obce. 

 

 

2. Príspevok z fondu podľa bodu 1, písm. a)  bude zamestnancom poskytovaný mesačne na  

    základe skutočného počtu odobratých jedál / stravných lístkov a ako preddavok na 

nasledujúci mesiac spolu s príspevkom na stravu od zamestnávateľa, príp. so stravnými 

lístkami.  

 

 

Článok IV. 

Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu 

 

1. V zmysle § 5 ods. 1 písm. f zákona o dani z príjmov sú príjmy z prostriedkov sociálneho      

    fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde zdaniteľnými príjmami. 

2. Príspevky poskytnuté zamestnancom zo sociálneho fondu  sú súčasťou zdaniteľnej mzdy   

    za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie a zdaňované preddavkom na daň. 

3. V zmysle § 5 ods. 7 písm.  b) zákona o dani  z príjmov  je hodnota stravy poskytovanej  

    ako   nepeňažné    plnenie   na   spotrebu   na   pracovisku   alebo   v rámci    stravovania  

    zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov  z nákladov zamestnávateľa alebo zo  

    sociálneho fondu pre zamestnanca od dane oslobodená. 

 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tvorbu a použitie sociálneho fondu zamestnávateľ priebežne sleduje a vedie o tom 

podrobnú evidenciu. 

2. Peňažné a nepeňažné dary budú poskytované zamestnancom v nadväznosti na 

dostatok prostriedkov na účte sociálneho fondu. 

3. Táto smernica sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí sa nepodieľajú na tvorbe 

sociálneho fondu. 

4. Smernica o zásadách obce Smilno pre tvorbu a použitie sociálneho fondu nadobúda 

účinnosť dňa 1. septembra  2022. 

5. Dňom 31. augusta 2022 stráca platnosť Smernica č. 2/2018 o tvorbe a použití 

sociálneho fondu obce Smilno.  

6. Smernica podlieha aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností. 

Zmeny smernice sa vykonávajú vydaním jej dodatku.  

 

 

V Smilne dňa 15.8.2022 

 

  

 

 

 

       ...........................................  

            Bc. Vladimír Baran  

                 starosta obce    


