Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Z KONTROLY
č. 5/2016
(v zmysle § 18f, bod (1), písmeno d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
Na základe poverenia č. 5/2016 zo dňa 25. 4. 2016 na vykonanie kontroly vykonali
zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu - tvorby a použitia
sociálneho fondu na Mestskom úrade v Banskej Bystrici v roku 2015 vo väzbe na kolektívnu
zmluvu uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a Základnou organizáciou odborového
zväzu verejnej správy - ZO SLOVES Banská Bystrica.
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta
Banská Bystrica na I. polrok 2016, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 336/2015 - zo dňa
15. 12. 2015.
Kontrolná skupina z vykonanej kontroly spracovala dňa 27. 5. 2016 správu a doručila ju
kontrolovanému subjektu dňa 1. 6. 2016.
O výsledku kontroly predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Cieľom kontroly bolo zistiť 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, kolektívnej zmluvy v platnom znení a zásad pre poskytovanie príspevku zo
sociálneho fondu.
V súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(ďalej len Zákonník práce) a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších
predpisov Mesto Banská Bystrica malo v kontrolovanom období uzatvorenú so Základnou
organizáciou odborového zväzu verejnej správy - ZO SLOVES BYSTRICA kolektívnu zmluvu
súčasťou ktorej boli zásady pre používanie sociálneho fondu zamestnancov MsÚ.
Zamestnávateľ tvoril a použil sociálny fond v zmysle kolektívnej zmluvy a zásad platných
v kontrolovanom období. Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu viedol na osobitnom bankovom účte
vedenom v ČSOB a na príslušnom analytickom účte fondu v zmysle § 6 ods. 1 zákona o sociálnom
fonde. Zúčtovanie finančných prostriedkov za kontrolované mesiace a zúčtovanie prostriedkov

fondu za kalendárny rok 2015 bolo v zmysle § 6 zákona o sociálnom fonde. Prostriedky sociálneho
fondu boli použité v kontrolovanom období ako príspevky zamestnancom na stravovanie a na
úhradu nákladov spojených s kultúrnymi a športovými podujatiami organizovanými
zamestnávateľom pre zamestnancov.
V rozsahu vykonanej kontroly neboli zistené žiadne porušenia príslušných predpisov,
ktorými sa riadil proces tvorby a použitia sociálneho fondu.
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