Hlavný kontrolór Obce, Nová Bošáca

SPRÁVA
Z FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE
podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Jarmila Konečníková hlavný kontrolór obce Nová Bošáca
FKM bola vykonaná v obci Nová Bošáca , na obecnom úrade v Novej Bošáci č.79
Predmet kontroly: kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu
Cieľ FKM: zistiť , či bola tvorba a čerpanie sociálneho fondu v súlade zo zákonom
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 v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z.o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
Kontrolované obdobie. Rok 2016/2017
Dátum doručenia správy:3.10.2018
Použitá legislatíva ku kontrole:
1. Zákonč.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.286/1992 Zb.o
daniach z príjmov vz.n.p.
2. Zákon č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) v z.n.p.
3. Zákon č.431/2002 Z.z.o účtovníctve v z.n.p.
4. Zákon č.553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.
Výsledok kontroly:
Sociálny fond Ocú Nová Bošáca bol v kontrolovanom období tvorený v zmysle § 3 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 z.n.p. ako úhrn povinného prídelu vo výške 1% zo základu príjmov v
znení neskorších predpisov v § 4 ods. 1 a ďalšieho prídelu vo výške dohodnutej v kolektívnej
zmluve, t.j. 0,05% zo základu stanoveného v § 4 ods. 1 zákona o SF.
Podľa § 4 ods. 1 zákona o SF základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 je
súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
Hrubou mzdou sa rozumie mzda definovaná v Zákonníku práce. Mzdou podľa § 118 ods. 2
Zákonníka práce sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna
mzda)poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. V prípade zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme je základom na určenie mesačného a ročného prídelu.
Do sociálneho fondu súhrn plnení uvedených v § 4 ods. 1 písm. a) až v) zákona č. 553/2003
Z.z., t.j.: a) tarifný plat, b) osobný plat, c) príplatok za riadenie, d) príplatok za zastupovanie,

e) osobný príplatok, f) platová kompenzácia za sťažený výkon práce, g) príplatok za prácu v
krízovej oblasti, h) príplatok za zmennosť, i) príplatok za výkon špecializovanej činnosti,
j) kreditový príplatok, k) výkonnostný príplatok, l) príplatok za starostlivosť a vedenie
služobného motorového vozidla, m) príplatok za praktickú prípravu, n) príplatok za prácu v
noci, o) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, p) príplatok za prácu vo sviatok, r) plat za
prácu nadčas, s) plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, t) odmena, u)
príplatok začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému
zamestnancovi, v) príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok 2016 bol vo
výške: 68 703,92 € a za rok 2017 vo výške: 76 490,68 €. Po odpočítaní súm, ktoré
nevytvárajú sociálny fond (uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, odmeny poslancov OcÚ a ďalšie), možno potvrdiť, že OcÚ Nová Bošáca tvorí
sociálny fond v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016, a tiež na rok 2017, vo
výške 1,05 %.
Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu v súlade s § 6
ods. zákona o SF. Finančné prostriedky sociálneho fondu sa vedú na osobitnom bankovom
účte.
Začiatočný stav účtu SF k1.1.2016 bol 39,42 €.Tvorba SF bola v roku 2016 vo výške: 890,38
€ , čo je preukázateľné účtovnými záznamami, bankovými výpismi a vykonaním dokladovej
inventarizácie podľa § 29 zákona o účtovníctve.
Konečný stav účtu SF k 31.12.2016 bol 226,12 €. Čerpanie SF bolo v roku 2016 vo výške:
703,68 €.
Začiatočný stav účtu SF k 1.1.2017 bol 226,12 €.Tvorba SF bola v roku 2017 vo výške:
1042,07 €, čo je preukázateľné účtovnými záznamami, bankovými výpismi a vykonaním
dokladovej inventarizácie podľa § 29 zákona o účtovníctve.
Konečný stav účtu SF k 31.12.2017 bol 154,19 €. Čerpanie SF bolo v roku 2017 vo výške
1114,00 €.
Použitie SF nemá obec Nová Bošáca upravené vo vnútornom predpise a tak postupuje
v zmysle platných predpisov.
V rokoch 2016/2017 bolo na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými
predpismi poskytnutých zo SF 1488,46 € v zmysle § 7ods.1 písm. a) zákona o SF.
Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v súlade s § 152 ods. 3 Zákonníka práce, podľa
ktorého zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla. Okrem
toho poskytuje príspevok v sume 2,98/2017 a 2,48/2016 €. Zamestnanec hradí 1,02 €.
Celkové náklady na jedno jedlo sú takto financované z troch zdrojov(zamestnávateľ, sociálny
fond a zamestnanec).
Ku kontrole výdavkov na stravovanie bola poskytnutá evidencia dochádzky, vyúčtovanie
stravných lístkov, ako aj evidencia o výdaji stravných lístkov. Kontrolou bola zistená zhoda
medzi príspevkom do sociálneho fondu a počtom stravných lístkov.
Rok 2016 bolo 1900 – ks vydaných stravných lístkov
Rok 2017 bolo 1646 – ks vydaných stravných lístkov

Ďalej boli zo sociálneho fondu nakúpené darčekové poukážky pre zamestnancov . V hodnote
v roku 2016 - 260,0 eur a v roku 2017 - 300,00 eur.
Záver:
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Na vedomie: starosta obce Nová Bošáca Ing.Ján Žucha
V Novej Bošáci, dňa 3.10.2018

