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ZÁSADY
pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov
zo sociálneho fondu pre zamestnancov Obce Vojany.
Čast' I.
Článok l

Všeobecné ustanovenia
l. Obec Vojany/ ďalej len zamestnávateľ l tvorí sociálny fond

podmienok ustanovených zákonom
znení.

č.

v rozsahu a za
15211994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom

2. Tieto zásady upravujú tvorbu a použitie sociálneho fondu zamestnávateľa a uplatňujú
sa vo vzťahu ku všetkým zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme
v pracovno-právnom pomere.

Čast' II.
Článok l

Tvorba sociálneho fond u
V súlade zo zákonom č.l52/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa, Obec Vojany tvorí sociálny fond vo výške 1% z hrubých miezd
zamestnancov zamestnaných v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy po
odpočítaní platu starostu, z ktorého sa sociálny fond netvorí. Prostriedky sa na účet sociálneho
fondu prevádzajú z účtov Obce mesačne v skutočne vypočítanej výške pri úhrade miezd za
predchádzajúci mesiac.

Čast' III.
Článok l
Rozhodovanie o použití sociálneho fondu
l. O použití prostriedkov sociálneho fondu v súlade s týmito zásadami rozhoduje
zamestnávateľ do výšky vytvorených zdrojov.

Článok 2
Použitie sociálneho fondu

l. Na stravovanie :
al Príspevok na závodné stravovanie sa poskytne ako nepeňažné plnenie, ktoré
nepodlieha dani z príjmu, a to v rovnakej výške pre všetkých zamestnancov
Obce vo výške 0,20 € na l stravný lístok alebo hlavné jedlo. Príspevok nie je
poskytovaný starostovi obce.

bi Zamestnancovi sa poskytne na nasledujúci mesiac taký počet stravných lístkov,
ktorý je zhodný s počtom pracovných dní po odpočítaní služobných ciest v trvaní
dlhšie ako 5 hodín, dovolenky, OČR, PN, plateného a neplateného voľna.

cl O počte vydaných stravných lístkov vedie zamestnávateľ evidenciu.
dl Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov vianočný balíček v hodnote
25,00 € alebo poskytne v rovnakej výške nepeňažný príspevok formou poukážky.
Príspevok na zabezpečenie vianočného balíčka podlieha zdaneniu sadzbou vo
výške 19% a odvodovej povinnosti podľa platných predpisov.

2. Na regeneráciu pracovnej sily :
al U novoprijatých zamestnancov v priebehu kalendárneho roka sa poskytnutie
príspevku úmerne kráti 1112 za každý neodpracovaný mesiac. Rovnakým spôsobom
bude poskytnutý príspevok - alikvotne krátený zamestnancom, ktorý v priebehu
kalendárneho roka ukončia pracovný pomer.

bi Zamestnancom pracujúcim na kratší pracovný čas sa príspevok bude
pomemou čiastkou úmerne k rozsahu kratšieho pracovného času.

krátiť

cl Čerpanie finančných prostriedkov na regeneráciu pracovnej sily sa bude priebežne
sledovať u každého zamestnanca osobitne.

Čast' IV.
Článok l
Záverečné ustanovenia
l.

Čerpanie a rozdelenie sociálneho fondu bude zamestnávateľ priebežne sledovať

a viesť a tom podrobnú evidenciu.
2.

Tieto zásady môže zamestnávateľ v prípade potreby meniť aj v priebehu roka,
pričom pri zmene zásad sa postupuje rovnakým spôsobom, ako pri schvaľovaní.
Každá zmena sa uskutoční písomnou formou dodatkom.

3.

Na každý ďalší rok sa tvorí nový rozpočet sociálneho fondu.

4.

Tieto zásady nadobúdajú

Vo Vojanoch dňa

účinno sť dňa

01.07.2013

01.07.2013

Štefan Czinke
. · starosta
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NÁ VRH ROZPOČTU
tvorby a čerpania sociálneho fondu na rok 2013
V zmysle 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 v súlade so Zásadami
pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo sociálneho
fondu pre zamestnancov Obce Vojany .

Predpokladané príjmy:
798,71 €
870,00 €
l 668,71 €

Počiatočný

stav k 01.0 1.2013
Prídel do sociálneho fondu v roku 2013
Spolu

Predpokladané výdavky:
Príspevok na stravovanie l vo výške 0,20 € z hodnoty stravného lístka/
Vianočný príspevok v hodnote 25,00 €
Spolu

Predpokladaný zostatok 31.12.2013:

740,00 €
390,00 €
l 130,00 €

538,71 €
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ZO OZ PŠaV na Slovensku
MŠ VOJANY
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Štefan Czinke
starosta

Katarína Mihalíková
predseda OZP ŠaV

