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Návrh na uznesenie
K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 15/2021 – kontroly tvorby
a použitia sociálneho fondu v Základnej škole Pieninská 27, Banská Bystrica za rok 2020.

Mestské zastupiteľstvo

I. b e r i e n a v e d o m i e
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 15/2021 - kontroly tvorby a použitia sociálneho
fondu v Základnej škole Pieninská 27, Banská Bystrica za rok 2020.

Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU Z KONTROLY
č. 15/2021
(v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
Na základe poverenia č. 15/2021 zo dňa 27. 09. 2021 vykonali zamestnanci útvaru hlavného
kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu č. 15/2021 - tvorby a použitia sociálneho fondu
v Základnej škole Pieninská 27, Banská Bystrica za rok 2020.
Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 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 2. polrok 2021, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 821/2021 - MsZ
zo dňa 22. 06. 2021 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolovaným subjektom bola Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica (alebo
„kontrolovaný subjekt“), kontrolované obdobie rok 2020. Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané
kontrolovanému subjektu 27. 09. 2021.
Cieľom kontroly bolo preveriť 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 interného predpisu - tvorba a použitie
sociálneho fondu.
Kontrolovaným subjektom bola Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica (alebo
„kontrolovaný subjekt“), kontrolované obdobie rok 2020. Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané
kontrolovanému subjektu 27. 09. 2021.
Cieľom kontroly bolo preveriť 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 interného predpisu - tvorba a použitie
sociálneho fondu.
Kontrolná skupina v rámci predmetu kontroly preverila tvorbu a použitie sociálneho
fondu v kontrolovanom subjekte.

Sociálny fond slúži na realizáciu sociálnej politiky zamestnávateľa v oblasti starostlivosti
o zamestnancov, ktorí sú u neho zamestnaní v pracovnom pomere. Základnou právnou formou pre
tvorbu a následné použitie sociálneho fondu je zákon o sociálnom fonde.

Sociálny fond musí tvoriť povinne zamestnávateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky
sídlo, a to len za a pre zamestnancov, ktorí sú u neho pracovnom alebo obdobnom pracovnom
vzťahu, napr. v služobnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu. Sociálny fond sa tvorí
a používa v závislosti, či je alebo nie je u zamestnávateľa uzatvorená kolektívna zmluva a za
podmienok ustanovených zákonom o sociálnom fonde.
Kontrolovaný subjekt mal v kontrolovanom období uzatvorenú kolektívnu zmluvu v znení
neskorších predpisov so Základnou organizáciou odborového zväzu pracovníkov školstva, vedy
a športu pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica (uzatvorená 29. 03. 2019) v znení neskorších dodatkov.
Neoddeliteľnou súčasťou kolektívnej zmluvy boli aj zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.
V zmysle § 3 zákona o sociálnom fonde sa fond tvorí ako úhrn:
a) povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1% zo základu uvedeného v § 4 ods.1,
b) ďalšieho prídelu vo výške
1. dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže
pôsobiť odborový orgán podľa osobitného predpisu najviac vo výške 0,5% zo základu
ustanoveného v § 4 ods. l alebo,
2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania
a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods.5, najviac však vo výške
0,5% zo základu ustanoveného § 4 ods. 1,
c) ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.
V zmysle § 4 ods. 1 zákona o sociálnom fonde je základom na určenie ročného prídelu do
fondu podľa § 3 súhrn hrubých miezd alebo 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.
V zmysle § 6 zákona o sociálnom fonde má zamestnávateľ povinnosť viesť tvorbu a použitie
fondu na osobitnom analytickom účte fondu alebo osobitnom účte v banke, tvoriť ho 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) a prevod finančných prostriedkov uskutočňovať do piatich dní po dni dohodnutom na
výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. Najneskôr do 31. januára
nasledujúceho roka má zamestnávateľ povinnosť vykonať zúčtovanie prostriedkov fondu za
kalendárny rok. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.
Tvorbu, výšku, použitie, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom
a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom podľa § 7 ods. 4 dohodne zamestnávateľ
s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve.
V kolektívnej zmluve kontrolovaného subjektu platnej v kontrolovanom období tvorba
sociálneho fondu bola určená v časti III. Sociálna oblasť, článok 28 nasledovne:
a) povinným prídelom vo výške 1% a
b) ďalším prídelom vo výške 0,5%
zo súhrnu funkčných platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.
Tvorba a použitie sociálneho fondu v roku 2020 (účet 472)
Počiatočný stav sociálneho fondu k 31.12.2019

9 362,88

Tvorba v roku 2020

8 016,57

Použitie v roku 2020

príspevky na stravovanie

1 740,20

odmeny

250,00

ostatné

3 943,00

Koncový stav sociálneho fondu k 31.12. 2020

11 446,25

Kontrolná skupina vykonala kontrolu výpočtu tvorby sociálneho fondu zamestnancov
a kontrolu použitia príspevku zo sociálneho fondu za rok 2020.
Kontrolovaný subjekt tvoril sociálny fond v zmysle kolektívnej zmluvy platnej
v kontrolovanom období. Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu viedol na osobitnom bankovom účte
č. SK68 75000 0000 1716 7104 vedenom v ČSOB a na príslušnom analytickom účte fondu
472 - Záväzky zo sociálneho fondu v zmysle § 6 ods. 1 zákona o sociálnom účte. Prevod finančných
prostriedkov bol uskutočňovaný v zmysle § 6 ods. 2 zákona o sociálnom fonde.
Kontrolná skupina upozornila kontrolovaný subjekt, že novelou č. 591/2007 s účinnosťou od
01. 01. 2008 došlo k zmene § 6 bod 2 zákona o sociálnom fonde: „Prevod finančných prostriedkov
sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu miezd alebo platu, najneskôr do konca
kalendárneho roka.“ A preto text uvedený v čl. 1 bod 3 zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu:
„ Na tento účet sa prostriedky odvádzajú vo výške 1/12 do 15 dní kalendárneho mesiaca vo forme
preddavkov z predpokladaného základu na určenie povinného prídelu.“ je v súčasnej dobe
neaktuálny a v rozpore s § 6 bod 2 zákona o sociálnom fonde..
Použitie sociálneho fondu vymedzuje § 7 zákona o sociálnom fonde. Kontrolovaný subjekt
mal použitie sociálneho fondu dohodnuté v zásadách pre tvorbu a použitie sociálneho fondu, ktoré
tvorili neoddeliteľnú súčasť kolektívnej zmluvy.
Vzhľadom k tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky, kontrolná skupina z vykonanej
kontroly vyhotovila v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 08. 11. 2021
správu z kontroly č. 15/2021 a zaslaním správy riaditeľke základnej školy na oboznámenie dňa
11. 11. 2021 kontrolu ukončila.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly
č. 15/2021.

V Banskej Bystrici 12. 11. 2021

Ing. Ján Šabo
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

