Informácie o prijatej novele č. 338/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Novela zákona o sociálnom poistení č. 338/2013 Z. z. - zmeny účinné od 1. januára 2015
A. Zrušenie prihlasovacej a odhlasovacej povinnosti na povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové
poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) - § 228 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení
zákona č. 338/2013 Z.z.
B. Zavedenie povinnosti Sociálnej poisťovne oznámiť SZČO vznik povinného poistenia, vymeriavací základ,
výšku poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (SDS), dátum splatnosti poistného a
príspevkov na SDS, údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na SDS - § 226 ods. 1 písm. o) zákona
č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 338/2013 Z.z.
C. Sociálna poisťovňa bude mať oznamovaciu povinnosť voči SZČO v lehote 20 dní od vzniku jej povinného
poistenia SZČO.
D. Sociálna poisťovňa bude posudzovať rozhodujúce skutočnosti na základe údajov poskytnutých Finančným
riaditeľstvom SR a subjektmi, ktoré vydávajú povolenie na výkon činnosti podľa osobitných predpisov.
Podľa § 233 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 338/2013 Z.z. orgán, ktorý vydáva povolenie
na výkon samostatnej zárobkovej činnosti je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni vydanie takéhoto
povolenia a jeho zrušenie do 15 dní od vydania alebo zrušenia povolenia na výkon samostatnej zárobkovej
činnosti.

Subjektmi oznamované údaje sú jedným zo základných dát pre vyhodnotenie povinnosti
účasti na povinnom poistení SZČO a z toho vyplývajúcich odvodových povinností na sociálne
poistenie.
Na základe prijatej novely o sociálnom poistení bola uzatvorená medzi Komorou geodetov a kartografov (KGK)
a Sociálnou poisťovňou (SP) Dohoda o poskytovaní údajov (zverejnená v CRZ s účinnosťou od 09.12.2014
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1642419&l=sk), v zmysle ktorej je KGK povinná sprístupniť údaje
ohľadom vydaných oprávnení na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 2 písm. b)
zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov,
ktorý vedie KGK, v elektronickej forme Sociálnej poisťovni.
KGK bude poskytovať SP údaje zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov prostredníctvom
zabezpečeného prenosu na úložisko v SP v podobe inicializačnej dávky a prostredníctvom manuálneho vstupu t.j.
zápisom do elektronického formulára v systéme elektronických služieb SP (SES) v podobe zmenových dávok.
Zmenovou dávkou sa rozumie poskytnutie údajov o novovzniknutých/novoregistrovaných subjektoch - FO a s
údajmi o subjektoch - FO, u ktorých došlo k zmene od dátumu poskytnutia inicializačnej dávky alebo od dátumu
poskytnutia poslednej zmenovej dávky. KGK bude poskytovať zmenové dávky najneskôr do 15 dní od dátumu
zmeny.

Oznam kancelárie KGK
Na základe uvedených skutoční Vás chceme upozorniť, ak máte v pláne požiadať
o pozastavenie alebo ukončenie členstva v KGK bez úhrady členského príspevku v roku 2015
(v príslušnom roku), oznámte nám túto skutočnosť najneskôr do 15.1.2015 (15.1. príslušného
roku). V prípade oneskorených žiadostí nebude možná spätná zmena a v takom prípade bude
potrebná úhrada členského príspevku v polovičnej výške v zmysle Stanov komory článok 7
bod 1.: „Každý člen komory platí ročný členský príspevok. Ak členstvo trvá menej ako 6
mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške.“
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