           
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
Zasadnutie č. 06/13

zápisnica – per rollam 07. - 08. októbra 2013

Prítomní:










Podpredseda DR SP: Ing. Pavol Brnka – Zväz sklárskeho priemyslu SR Trnava,
RONA a.s.
Podpredseda DR SP: JUDr. Marián Lacko – Slovenský odborový zväz
zamestnancov obrany
Člen DR SP: Ing. Marek Lendacký – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Člen DR SP: Ing. Ján Lipiansky, PhD. – Jednota dôchodcov na Slovensku
Člen DR SP: Ing. Magdaléna Mellenová – Odborový zväz potravinárov SR
Člen DR SP: Ing. Ján Mikulík – Ministerstvo financií SR
Člen DR SP: JUDr. Ľudovít Paus – Združenie podnikateľov Slovenska
Člen DR SP: Ing. Peter Pellegrini – štátny tajomník, Ministerstvo financií SR
Člen DR SP: JUDr. Mária Svoreňová - Konfederácia odborových zväzov SR

Neprítomní:



Predseda DR SP: JUDr. Ján Richter – minister, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Člen DR SP: Mgr. Branislav Masár – Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR

Program rokovania:
1. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015
a 2016 – nové znenie
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu
Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtovému výhľadu na roky 2015 a 2016 –
nové znenie k častiam týkajúcim sa správneho fondu
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Priebeh rokovania:
1. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky
2015 a 2016 – nové znenie
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 16/PR/2013
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
a) berie na vedomie
návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015
a 2016 – nové znenie,
b) ukladá
predložiť vláde Slovenskej republiky na schválenie návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne
na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016 – nové znenie so stanoviskom
Dozornej
rady
Sociálnej
poisťovne
podľa
§
122
ods.
4
písm.
c) bod 2. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu.
Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
T: v texte
Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu

1

sa
zúčastnili
9

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
2
0
9
0
0

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu
rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtovému výhľadu na roky
2015 a 2016 – nové znenie k častiam týkajúcim sa správneho fondu
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 17/PR/2013
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu Sociálnej
poisťovne na rok 2014 a rozpočtovému výhľadu na roky 2015 a 2016 – nové znenie
k častiam týkajúcim sa správneho fondu.
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Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu
2

sa
zúčastnili
9

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
2
0
9
0
0

Zapísala:
PhDr. Terézia Stiffelová
tajomníčka Dozornej rady
Sociálnej poisťovne

V Bratislave, 09. október 2013
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