Rada Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR (ďalej len „APÚMS SR“)
na základe § 7, ods.7, písm. d) Stanov APÚMS SR
vydáva t ú t o
S M E R N I C U
č. 2/2017
o tvorbe a použití sociálneho fondu APÚMS SR.

§1
Všeobecné ustanovenia

Táto smernica sa riadi ustanoveniami zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v
znení neskorších predpisov a zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.

§2
Tvorba sociálneho fondu

1. Sociálny fond sa tvorí ako stanovené percento hrubých platov za bežný rok, z
ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a z ďalších
zdrojov.
2.

APÚMS SR tvorí sociálny fond:
a) povinným prídelom vo výške 0,8 % z hrubých platov zamestnancov
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac;
b) ďalším prídelom vo výške 0,2 % z
hrubých platov zamestnancov
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac;
c) zo zostatku z predchádzajúceho obdobia (prevod zostatku)
d) ďalšie zdroje tvorby sociálneho fondu , ktoré nie sú limitované ani inak
upravené – dary, dotácie, príspevky a podobne.

3. Sociálny fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu platu. Prevod finančných
prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu platu.
§3
Použitie sociálneho fondu

1. Sociálny fond je v APÚMS SR použitý len na účel realizácie sociálnej politiky v
oblasti starostlivosti o zamestnancov.
2. APÚMS SR zo sociálneho fondu poskytuje príspevok na stravovanie zamestnanca
vo výške zodpovedajúcej tvorbe podľa §2 ods.2, písm. a) a b).
3. APÚMS SR zo sociálneho fondu poskytne príspevok jednorázovo vo výške
zostatku sociálneho fondu ku dňu účinnosti tejto smernice na :
a) na vzdelávanie a doškoľovanie zamestnancov;
b) poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných
rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Na ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto smernicou, sa vzťahuje zákon NR SR
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.
2. Túto smernicu schválila Rada APÚMS SR dňa 13.7.2017.
3. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Skalitom, dňa 13.7.2017

Ing. Peter Ágh
prezident APÚMS SR

