HLAVNÝ KONTROLÓR

MESTA BANSKÁ BYSTRICA

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č. 4//2014
tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2013 na Základnej škole Radvanská 1, Banská
Bystrica a v príslušných organizačných útvaroch MsÚ
Správu o výsledku kontroly č. 4/014 predkladám Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská
Bystrica v zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite v znení neskorších predpisov a na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2014, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta
Banská Bystrica dňa 10. decembra 2013 uznesením MsZ č. 1194/2013.
Cieľom kontroly bolo zistiť skutkový stav dodržiavania podmienok a uplatňovanie zákona
č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde (v ďalšom SF) v znení neskorších predpisov a súvisiacich
interných predpisov ( v ďalšom len SF).

*****
1. Právna úprava kontrolovanej oblasti a jej uplatňovanie
Tvorbu a následné použitie SF upravuje zákon 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, ktorý zároveň
v jednotlivých ustanoveniach zákona vymedzuje povinnosť zamestnávateľa dohodnúť v kolektívnej
zmluve:
1.
v zmysle §3 ods. 1 písm. b) 1 zákona o sociálnom fonde tvorbu sociálneho fondu nad
rámec povinného prídelu,
2.
v zmysle § 7 ods.1 zásady použitia SF.
Kontrolovaný subjekt mal vypracované Zásady na tvorbu a využívanie sociálneho fondu
zamestnancov ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica na obdobie r. 2013, ktoré konkrétne stanovujú
platnosť, tvorbu, účel, ciele a použitie SF.
Základná škola Radvanská 1, Banská Bystrica, zastúpená Mgr. Katarínou Príbojovou,
riaditeľkou školy mala uzatvorenú kolektívnu zmluvu zo dňa 01.01.2009 a dodatkami č. 1 - 4 pre
roky 2010 – 2017, so Základnou organizáciou OZ PŠaV pri ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
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zastúpenou Mgr. Magdalénou Salbotovou .
Zamestnávateľ tvorí sociálny fond podľa § 3 zákona 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov a na základe uzatvorenej kolektívnej zmluvy bol SF v kontrolovanom
subjekte tvorený:
1. povinným prídelom vo výške 1%
2. ďalším prídelom vo výške 0,25%
zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
Mesačný prídel do SF bol v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy dodatok č.1, článok 9 bod.1
a ustanovenia § 118 Zákonníka práce, ako aj § 4 ods. 1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
v z.n.p. nasledovne:
(1) zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne, najneskôr v 15. deň po
ukončení predchádzajúceho mesiaca. Tento termín platí aj pre tvorbu SF v zmysle § 6 ods. 2 zákona
152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z.n.p. a prevod prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po
dohodnutom termíne na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, čo
zodpovedalo aj u kontrolovaného subjektu.
1. Pre výpočet základu na určenie prídelu do sociálneho fondu kontrolovaný subjekt zahrnul
základnú mzdu celkom, mimoriadne odmeny z fondu odmien a príplatky a doplatky celkom,
v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme, celkom v čiastke 5.542,64 Eur..
2. Samostatne boli odvádzané príspevky za pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
zamestnancov školského klubu a školskej jedálne a vedené boli na osobitnom účte.
3. Použitie sociálneho fondu
Zamestnávateľ môže v rámci svojej sociálnej politiky poskytovať zamestnancom podľa § 7
zákona č. 152/1994 Z.z. zo sociálneho fondu na rôzne aktivity.
Uzatvorená kolektívna zmluva v prílohe B vymedzuje poskytovanie príspevkov zo SF .
V článku 25 KZ – Stravovanie ods. 4 a dodatku KZ č. 3 z 10.1.2012 sa zamestnávateľ zaväzuje
prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v sume 0,20 Eur na jedno hlavné jedlo.
Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu v roku 2013 uvádza tabuľka :
Stav k 01. 01. 2013

2.537,32 €

Povinný prídel do SF

5.542,64 €

Čerpanie SF

1.891,19 €

z toho - stravovanie
- športový deň
Zostatok k 31. 12. 2013

1.141,60 €
749,59 €
6.188,77 €

Čerpanie príspevku na stravovanie zo SF bolo uskutočnené podľa prítomnosti jednotlivých
zamestnancov za každý mesiac v roku v súlade s príslušnými predpismi.
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Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky v porušovaní
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných dokumentov, kontrolná skupina s odvolaním
sa na ust. § 21 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov vypracovala Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2014,
s ktorým bol dňa 16. apríla 2014 kontrolovaný subjekt oboznámený. Týmto bola kontrola
ukončená.

Banská Bystrica 17. apríla 2014

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta
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