Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
____________________

Správa o výsledku kontroly
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská
Bystrica na rok 2008 a poverenia č. 1/2008 zo dňa 14.1.2008 vykonali zamestnanci
útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica v čase od 16.1.2008 do 5.3.2008
kontrolu tvorba a použitie sociálneho fondu za roky 2005 – 2006

Cieľom kontroly bolo: dodržiavanie a uplatňovanie 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, kolektívnych zmlúv a zásad pre poskytovanie
príspevku zo sociálneho fondu.
Kontrolou bolo zistené:

●

Nedodržanie § 4 ods. 1 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

V decembri 2005 a v auguste 2006 kontrolovaný subjekt nesprávne určil výšku
prídelu do sociálneho fondu.
Do základu na určenie prídelu do sociálneho fondu za rok 2005 a 2006 bol
započítaný súhrn platov zúčtovaných zamestnancom. Ktorí nevykonávali prácu
v pracovnom pomere.

●

Nedodržanie ust. § 6 ods. 2 zákona účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné,
ak účtovná jednotka zaúčtovala všetky účtovné prípady v účtovnom
období

Prostriedky fondu v roku 2005 a 2006 neboli prevádzané na osobitný účet fondu vo
výške jednej dvanástiny vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu

na určenie povinného prídelu, ale zo skutočného objemu hrubých miezd (platov) za
jednotlivé mesiace.
Kontrolovaný subjekt nedodržiaval vždy 15 dňovú lehotu na prevod prostriedkov.

●

Porušenie § 3 odst. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Účtovná jednotka neúčtovala a nevykazovala účtovné prípady v období, s ktorým
časovo a vecne súvisia. Účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné vtedy ak účtovná
jednotka zaúčtovala všetky účtovné prípady v účtovnom období.

●

Nedodržanie § 7 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 a zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve

Kontrolovaný subjekt poskytol zamestnancom plnenie zo sociálneho fondu
(príspevky na regeneráciu pracovnej sily, peňažné odmeny pri životnom jubileu,
príspevky na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť) v rozpore
so zásadami dohodnutými v kolektívnej zmluve.

●

Porušenie 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
a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zo sociálneho fondu môžu byť uhradené len adresne poskytované služby, ktoré
používa konkrétna osoba, ktorej poskytnutý príjem príspevku zo sociálneho fondu
bude zdanený 19 % daňou.

* * *
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná so štatutárnym orgánom a vedúcimi
zamestnancami kontrolovaného subjektu. Ku kontrolným zisteniam neboli
uplatnené námietky k ich pravdivosti a úplnosti. Na odstránenie zistených
nedostatkov kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne prijal opatrenia, plnenie
ktorých hlavný kontrolór mesta následne skontroluje v rámci samostatnej kontroly.
Materiál o výsledku kontroly bol
zastupiteľstva v Banskej Bystrici.
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