zÁSADY
tvorby a použitia sociálneho fondu mesta Zlaté Moravce
pre rok 2013
Sociálny fond je určený na realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Č ast' I.
Všeobecné ustanovenia
1.) Zásady upravuj ú tvorbu a použitie sociálneho fondu Mesta Zlaté Moravce. Použitie sociálneho
fondu sa vzťahuj e na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere, pokiaľ nie je ďalej uvedené
inak.
2.) Sociálny fond je fond, ktorý vytvára zamestnávateľ na realizáciu sociálnej politiky v oblasti
starostlivosti o svojich zamestnancov.
3.) Rozpočet prostriedkov sociálneho fondu na príslušný kalendárny rokje uvedený v Prílohe č. l,
ktorá je súčasťou týchto zásad.
4.) O tvorbe a použití sociálneho fondu v súlade s platnou legislatívou rozhoduje Mesto Zlaté
Moravce po dohode so ZO OZ SLOVES pri MsÚ Zlaté Moravce a ZO OZ PŠaV na Slovensku
MŠ Zlaté Moravce.

Čast' II.
Tvorba sociálneho fondu
1.) Mesto Zlaté Moravce (ď al ej len "zamestnávate l"') tvorbu sociálneho fondu tvorí ako súhrn:
a) povinného prídelu vo výške l ,OO % zo základu uvedeného v § 4 ods. l zákona o sociálnom
fonde,
b) ďalšieho prídel u vo výške 0,50 % dohodnutého v kolektívnej zmluve,
c) c\'alšÍch zdrojov fo ndu podľa § 4 ods . 2 zákona o sociálnom fonde.
2.) Tvorba sociálneho fondu pre rok 2013 je podľa písm. a) a b) vo výške 1,50 % z úhrnu hrubých
miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
3.) Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na osobitnom účte zamestnávateľa. Základom na určenie
mesačného prídelu do fonduje súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na
výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Zame stnávateľ tvorí fond najneskôr v deň dohodnutý na
výplatu mzdy. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do 5 dní po dni dohodnutom na
výplatu mzdy , najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.
4.) Zamestnávateľ môže za mesiac december tvoriť fo nd z predpokladanej výšky miezd alebo platov
a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31.12 . Zúčtovanie prostriedkov fondu za
kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.
5.) Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.

Čast' III.

Použite sociálneho fondu
O použití sociálneho fondu na rok 20 13 v súlade s týmito zásadarni rozhoduje

zamestnávateľ

dohode:
a) so ZO SLOVES pri MsÚ Zlaté Moravce pre zamestnancov MÚ, MP, SOÚ,ZOS,DOS

po

b) ZO OZ PŠaV na Slovensku MŠ Zlaté Moravce pre zamestnancov MŠ a CVČ
do výšky vytvorených zdrojov a konkrétneho rozpočtu v súlade s týmito Zásadami a Kolektívnou
zmluvou na príslušný rok.

Článok 1
Príspevok na stravovanie
Zo SF bude poskytnutý príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 0,20 eur od prvého dňa
nástupu do zamestnania na jedno hlavné j edlo nasledovne:

a) Zamestnanci mestského úradu, mestskej polície, SOÚ, ZOS, DOS, CVČ
Zamestnanci uvedených stredísk majú stravovanie poskytované formou stravovacích poukážok.
Hodnota poukážky na stravu je 3,80 € (ku dňu podpisu zásad tvorby a použitia sociálneho
fondu pre rok 201 3), z ktorej:
zamestnávateľ uhradí: 2,09 € (55 % z 3,80 €)
príspevok zo soc. fondu: 0,20 €
zamestnanec uhradí: 1,5 1 €
Počas

služobných ciest, pokiaľ si zamestnanec účtuj e stravné, nemá nárok na stravný lístok.
Zamestnanec stráca náro k na stravný !istok aj v prípade čerpania dovolenky, PN, OČR,
služobného a pracovného voľna, neospravedlnenej neprítomnosti v práci a osobných prekážok
v práci podľa § 14 1 a § 137 ZP .

b) Zamestnanci predškolských zariadení so školskou j edálňou
Zamestnanci materských škôl a školských jedální pri materských školách majú
stravovanie v školských jedáh'1ach.
Zamestnávateľ

zabezpečené

uhradí zo svojich nákladov 55 % z výšky stravnej jednotky najedno hlavné jedlo,

príspevok

zo sociálneho fondu 0,20 €, zamestnanec uhradí rozdiel nákladov na stravnú
jednotku zníženú o úhradu zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu. Maximálne vo
výške 1,51 Eur.
Článok 2
Nenávratná sociálna výpomoc
Zo SF sa poskytne :
1.) Zamestnancovi sociálna výpomoc najviac vo výške 166,00 €/rok pri mimoriadnych udalostiach
v živote zamestnanca ako sú:
a) úmrtie dieťaťa, manžela/manželky, osoby preukázateľne žijúcej so zamestnancom
v spoločnej domácnosti (druh, družka)
b) dlhodobá PN trvajúca viac ako 3 mesiace a to za podmienky, že zamestnanec odpracoval
u zamestnávateľa viac ako 3 roky
c) dlhodobá st arostliv osť o rodinného príslušníka spojená s opakovanou dlhodobou
návštevou lekára mimo miesta bydliska zamestnanca trvajúcou viac ako 3 mesiace a za
podmienky, že zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa viac ako 3 roky.
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2.) Pozostalému rodinnému prís lušní kov i čiastku 166,00 € pri úmrtí zamestnanca ako čiastočnú
kompenzáciu pohrebných nákladov.
3.) Príspevok z fondu podľa článku 2 ods. l bude zamestnancom poskytnutý na základe žiadosti
a doložením dokladov preukazujúcich skutočnosť uvedenú v žiadosti . Doklady preukazujúce
skutočnosti podľa ods. 1 písm. a) sú úmrtný list, doklady preukazujúce skutočnosti podľa ods. 1
písm. b) sú potvrdenie o PN preukazujúce l iečebnú starostl i vosť trvajúcu viac ako 3 mesiace,
doklady preukazujúce výdavky na lieky alebo zdravotné pomôcky, cestovné výdavky a doklady
preukazujúce skutočno sti po dľa ods. l písm. c) sú potvrdenie od lekára preukazujúce liečebnú
starostlivosť trvajúcu viac ako 3 mes iace, doklady preukazujúce výdavky na lieky alebo
zdravotné pomôcky, cestovné výdavky.

Článok 3
Rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva
na regeneráciu pracovnej sily

Zo SF sa poskytne zamestnancom nenávratný príspevok na:
a.) poznávacie -vzdelávacie aktivity, re laxačno - rehabilitačné aktivity poriadané zmluvnými
stranami,
b.) účasť na EXOD - e, doplnkovej rekreácii,
c.) školení zástupcov zamestnancov,
podľa preukázaných celkových nákladov, najviac do výšky 166,-Eur.
d.) regeneráciu pracovnej sily pre darcov krvi - držite ľov Jánskeho plakety, ktorí túto získali,
alebo získaj ú v r.2013 . Príspevok je do výšky 166,-Eur.
e.) organizovanie zájazdov zamestnávateľa a odborových akcií pre zamestnancov,
f.) organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií (spoločné návštevy divadla,
výlety apod.).

Článok 4

Ďalšia realizácia podnikovej sociálnej politiky
v oblasti starostlivosti o zamestnancov
1.) Zamestnancom bude poskytnutý na základe žiadosti zamestnanca za podmienky odpracovania
najmenej 3 roky u zamestnávateľa v nasledovných prípadoch:
a) životné jubileum zamestnanca vo forme n epeňažného daru (d arčekové poukážky
)

•

40 rokov vo výške 66 eur

• 50 rokov vo výške 166 eur
• 60 rokov vo výške 200 eur
b) pracovné jubileum pri odpracovaní celkovo 25, 30, 35 a 40 rokov vo forme nepeňažného
daru (darčekové poukážky) až do výšky 85,- eur, za podmienky podania žiadosti zamestnanca
do 31.10. kalendárneho roka, v ktorom dovŕši pracovné jubileum
c) finančný príspevok pri prvom odchode do dôchodku vo výške 166,- eur.
2.) Zo SF sa poskytne zamestnancom nepe ňažný príspevok, ktorý bude pOSKytnutý
k Vianociam všetkým zamestnancom, do výšky 50,-eur. Výška príspevku bude určená podľa
stavu účtu a po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi. Tento príspevok bude
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zamestnancom poskytnutý v mesiaci november vo forme darčekových poukážok.
U novoprijatých zamestnancov v priebehu kalendárneho roka sa poskytnutie tohto príspevku
bude úmerne krátiť 1/1 2-ino u za každý neodpracovaný mesiac.
Čast' IV.
Záverečné

ustanovenia

l.) Za rodinného príslušníka sa na účely čerpania sociálneho fondu považuje manžel alebo
manželka, nezaopatrené dieťa alebo osoba preukázateľn e žijúca ,so zamestnancom v spoločnej
domácnosti (druh, družka).
Za nezaopatrené dieťa sa považuj e dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie
však do dovŕšeni a 25 rokov, ak sa sústavne pripravuj e na budúce povolanie, alebo sa nemôže
pripravovať ani byt' zamestnané pre chorobu alebo úraz alebo pre dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav nie je schopné sa ani pripravovať na povolanie, ani byť zamestnané.
2.) Akýkoľvek výdavok zo SF bude vykonaný len po prerokovaní a schválení príslušnou odborovou
organizáciou (t.j . predsedom prís lušnej odborovej organi zácie, resp. iným na to písomne
povereným zástupcom).
3.) Zamestnávateľ poskytne po lročne odborovej organizácii prehl'ad o tvorbe a čerpaní sociálneho
fondu.
4.) Tieto zásady sa môžu zmeniť po dohode s odborovými organizáciami v prípade potreby aj
v priebehu roka, pričo m každá zmena sa uzavrie písomne formou dodatku.
5.) Platné zásady sú k dispozícii na nahliadnutie na web stránke Mesta Zlaté Moravce.
6.) Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fo ndu sú neodde l iteľnou súčasťou platnej kolektívnej
zmluvy.
7.) Zásady pre tvorbu a použite sociálneho fondu sú platné dňom ich podpísania zástupcami všetkých
zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcom po dni podpisu.

V Zlatých Moravciach

dňa

28 .1 0.20 13

Za odborové organizácie:

,
//.
i

-_

l,

.' ~ 17 [J'C--~2

'1 '
' a 0 pa ena
Predseda ZO SL

SlOVES- 14 -0073-0407 ~

\ Slovenský odborový .,'- z verejnej spravy I
2JWODhlÝ Y Ý 80R
M estsl(~' -Jrad

L9 53 33 ZLAT É Ivl ORŕ\VCE, 1.

l
I

m
..!!a2J

-'- -~- --'

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

ES SLOvES

pri MsÚ Zlaté Moravce

II A O

~

2'AKUID.IItaII GlftBANIZACI:
8Z'

..aii, .. Sloven.ku

,*. Zla" Moravce

Predseda Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Zlaté Moravce
konajúci v mene
Rady ZOOZ P škol stva a vedy na Slovensku Zlaté Moravce

Strana 4 z 5

Príloha Č. 1

Schválený

rozpočet

sociálneho fondu na rok 2013

Tvorba sociálneho fondu

Skupina A

zostatok z 201 2
I IJridel v r.201 3
spolu v r.2013

Skupina B

Spolu

2657,00
7030,00
9687,00

749,65
11 933,28
12682,93

3406,65
18963,28
22369,93

stravné
(0,20 Eur)
životné jubileá
pracovné jubileá
odchod do dôchodku
Nenávratná sociálna výpomoc
regenerácia pracovnej sily
Vianočný príspevok (45 eur)
zostatok sociálneho fondu k 31.12.201 3

l 800,00
658,44
743 ,88
684,00
698,00
1 402,68
3 150,00
550,00

6000,00
l 313,88
l 618,88
850,00
l 030,00
2962,17
7695,00
900,00

CELKOM

9687,00

4200,00
655,44
875,00
166,00
332,00
1 559,49
4545,00
350,00
12 682,93

Použitie sociálneho fondu

22369,93

Legenda:
Skupina A - zamestnanci MŠ a CVČ
Skupina B - zamestnanci MsÚ, MsP a OS
V Zlatých Moravciach
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