MESTO STROPKOV

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stropkove
29. zasadnutie, konané dňa 21.2.2018

k bodu programu rokovania č.

6

SPRÁVA Z FINANČNEJ KONTROLY
Tvorba a použitie sociálneho fondu na MsÚ Stropkov za rok 2016

Spracoval:

Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka

Predkladá:

Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka

Dôvodová správa

Správa o výsledkoch kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou mesta je predkladaná na
rokovanie MsZ na základe §18f ods.1 pism. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.

Tento návrh nepodlieha prerokovaniu vo vedení mesta, MsR a v komisiách MsZ.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v súlade s § 18f ods.1 písm.d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
a)

berie na vedomie

správu z finančnej kontroly - kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu na MsÚ Stropkov
za rok 2016

Správa z finančnej kontroly

Kontrolný orgán:
Ing. Gabriela Maruščáková - hlavná kontrolórka mesta

Kontrolovaný subjekt:
Mestský úrad Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov

Predmet finančnej kontroly:
Tvorba a použitie sociálneho fondu na MsÚ Stropkov za rok 2016 v súlade s platnou
legislatívou.

Kontrolované obdobie: 1.1.2016– 31.12.2016
Miesto vykonania kontroly: MsÚ Stropkov
Čas vykonania kontroly: január 2018
Kontrolované doklady:
Účtovné doklady preukazujúce prídel do sociálneho fondu a čerpanie sociálneho fondu za rok
2016.

Použité právne predpisy a dokumenty:
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov.
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.
Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 357/2001 o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.
Kolektívna zmluva uzatvorená medzi mestom Stropkov a Základnou organizáciou
odborového zväzu SLOVES pri MsÚ v Stropkove

Všeobecná časť:
Podľa § 3 zákona 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 len „zákon
o sociálnom fonde - SF“) sa fond tvorí ako úhrn:
a) povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu, ktorého výška je súhrn hrubých
miezd za kalendárny rok
b) ďalšieho prídelu vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve
c) ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.
Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu; za mesiac
december môže zamestnávateľ tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd alebo platov a
previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra. Ak zamestnávateľ vypláca
mzdu alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona
považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac.
V súlade s ustanovením § 3 ods.2 zákona o sociálnom fonde môže zamestnávateľ tvoriť
povinný prídel do SF vo výške 1%, ak dosiahol zisk, splnil si všetky daňové povinnosti k
štátu, obci a VÚC a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a k sociálnej poisťovni.
Na základe vyššie uvedeného MsÚ Stropkov ako zamestnávateľ prispieval do SF za rok 2016
1% z hrubých miezd . Ďalší prídel do SF vo výške 05% tvoril MsÚ Stropkov na základe
kolektívnej zmluvy, ktorá bola podpísaná 23.9.2014 a v roku 2016 bola v platnosti.
Celkovo teda MsÚ Stropkov ako zamestnávateľ mal povinnosť za rok 2016 tvoriť SF vo
výške 1,5 % z objemu vyplatených hrubých miezd.

Kontrolné zistenia:
Tvorba sociálneho fondu za rok 2016:
Mesiac/
rok 2016

Hrubá mzda skutočnosť v €

Prídel povinnosť v €

Tabuľka č.1
Prídel skutočnosť v €

Rozdiel

Január

45.572,32

683,59

683,59

0

Február

43.020,51

645,31

645,31

0

Marec

49.022,26

735,34

735,34

0

Apríl

53.815,56

807,24

807,24

0

Máj

53.838,83

807,59

807,59

0

Jún

62.194,84

932,93

932,93

0

Júl

46.750,43

701,26

701,26

0

August

49.880,47

748,21

748,21

0

September

52.235,07

783,53

783,53

0

Október

49.151,03

737,27

737,27

0

November

75.038,67

1.125,59

1.125,59

0

December

51.653,44

774,81

774,81

0

632.173,43

9.482,67

9,482,67

0

Spolu:

Kontrolou dokladov tvorby SF v roku 2016 bolo zistené, že odvod do SF bol vykonávaný
v správnej výške a povinný prídel do SF bol vykonávaný na osobitný účet sociálneho fondu
mesta Stropkov , zriadený vo VÚB, a.s. Stropkov SK79 0200 0011 6900 2732 8612.
V podvojnom účtovníctve je vedená evidencia SF na osobitnom analytickom účte v súlade s
ustanovením § 6 ods.2 zákona o SF.

Použitie sociálneho fondu upravuje tak zákon 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde, ako aj platná
kolektívna zmluva.
V súlade s ustanovením zákona o SF § 7, ods.1 zamestnávateľ v rámci realizácie svojej
sociálnej politiky poskytuje zamestnancom príspevok z fondu a to na:
 stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
 dopravu do zamestnania a späť,
 účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
 rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
 zdravotnú starostlivosť,
 sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
 doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie,
ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,
 ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
V zmysle kolektívnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že zo SF možno poskytnúť:
 príspevok na stravovanie zamestnancov,
 príspevok pre regeneráciu pracovnej sily,
 sociálnu výpomoc a sociálne pôžičky
 finančné dary pri životných, pracovných jubileách a viacnásobnom darovaní krvi,
 príspevok na kultúrne a spoločenské akcie.

Použitie sociálneho fondu za rok 2016:
Dôvod použitia:

Výška v €

Odmeny pri dosiahnutí jubilea

1.091.-.-

Príspevok na regeneráciu prac.síl

8.700.-

Príspevok na stravovanie:

6.145,65

SPOLU:

Tabuľka č.2

15.936,65

Uvedené použitie SF je v zmysle zákona o SF ako aj v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.
Stravovanie zamestnancov:
Povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám zdravej výživy
ukladá zamestnávateľom priamo zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. V súlade s

ustanovením § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume
55% z ceny jedla stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní časového pásma 5 –12
hodín podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
V zmysle kolektívnej zmluvy zamestnávateľ zabezpečí zmluvne pre všetkých zamestnancov
vrátane primátora mesta stravovanie formou stravovacích poukážok a to aj v čase ich
študijného voľna, darovania krvi a dovolenky.
Príspevok na stravovanie zo SF je vo výške 0,35 € na jeden stravný lístok a výška príspevku
na stravovanie za rok 2016 je uvedená v tabuľke č.2.
Hospodárenie so sociálnym fondom za rok 2016:

Tabuľka č.3

Počiatočný stav SF
k 01.01.2016

Tvorba SF v roku
2016

Použitie SF v roku
2016

Konečný stav SF
k 31.12.2017

18.243,10

9.482,67

15.936,65

11.789,12

Vzhľadom k tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky pri porušovaní všeobecne
záväzných predpisov a interných dokumentov, považujem túto kontrolu za ukončenú.

V Stropkove, 12.2.2018
Ing. Gabriela Maruščáková
hlavná kontrolórka

