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VYHODNOTENIE PLNENIA UZNESENÍ DOZORNEJ RADY
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE K 17. OKTÓBRU 2014


Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

realizácia vecného a časového
plánu konania zasadnutí Dozornej
rady Sociálnej poisťovne v roku 2014

1. Návrh uznesenia Dozornej rady
Sociálnej poisťovne
2. Predkladaciu správu
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení
Dozornej rady Sociálnej poisťovne
k 17. októbru 2014

Materiál predkladá:
Ing. Dušan Muňko
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

BRATISLAVA
október 2014

Návrh uznesenia
Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Dozorná rada Sociálnej poisťovne
berie na vedomie
vyhodnotenie

plnenia

k 17. októbru 2014.

uznesení

Dozornej

rady

Sociálnej

poisťovne

Predkladacia správa

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne ( ďalej len
„dozorná rada“) sa predkladá na základe realizácie vecného a časového plánu
konania zasadnutí dozornej rady v roku 2014.
Obsahom predloženého materiálu je vyhodnotenie plnenia uznesení dozornej
rady k 17. októbru 2014.
Súčasťou predloženého materiálu je písomná informácia o aktuálnom stave
v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v súlade
s uznesením Dozornej rady Sociálnej poisťovne č. 15/2/09 c) zo dňa 2.3.2009.
V súlade s uznesením Dozornej rady Sociálnej poisťovne č. 07/01/14 b)
zo dňa

18.2.2014 je súčasťou predloženého materiálu písomná informácia

o finančnej výpomoci do základného fondu starobného poistenia a aktuálnom stave
platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne.
V zmysle uznesenia č. 28/02/14 b) z 15.4.2014 je súčasťou materiálu príkaz
generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 17/2014

- Akčný plán boja proti

zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni.
V zmysle uznesenia č. 71/04/14 b) z 19.8.2014 je súčasťou materiálu
fotokópia ukončenia nájomnej zmluvy s p. Dutkom. Nová zmluva s p. Dutkovou
je účinná od 9.10.2014 s dobou nájmu do 30.9.2015.
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riešiť projekty v závislosti na ich súčasný stav
internými riešiteľskými kapacitami SP
predkladať na zasadnutia DR SP informáciu o vývoji pohľadávok voči
zdravotníckym zariadeniam doplnenú o prehľad spracovaný diferencovane
podľa typu a formy zariadenia, informáciu, v ktorých zdravotníckych
zariadeniach došlo k oddlženiu a v akých sumách, informáciu, ako pokračuje
vývoj v zdravotníckych zariadeniach
po oddlžení; predkladať predsedovi DR SP túto informáciu vždy v treťom týždni
kalendárneho mesiaca
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12.2.2013

8/16/I./b)
05/01/13 b) 3.
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generálny riaditeľ SP
trvalý
generálny riaditeľ SP

zasadnutia DR
tretí týždeň
kalendárneho mesiaca

PPLLN
NEEN
NIIEE
PRIEBEŽNE
SA PLNÍ
PRIEBEŽNE
SA PLNÍ
Materiál predložený na
5/14 zasadnutie DR SP

Info v DR 1/07 –6/12, 1,2,3,4,5,6/13, 1,2,3,4/14
Info predsedovi DR SP 2,3,4,5,6,8,9,10,11/13,1,2,3,4,5,6,8,9/14

28.3.2006

33..

44..

12.5.2005
31.1.2006

29.7.2008

9/17/I./b)

7/11/I./b)
13/16/I./2.

72/6/08 b)

postupovať pri vymáhaní pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam
v zmysle zákona s prihliadnutím na možnú dohodu vo forme splátkového
kalendára, v prípade neplnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona pristúpiť
k exekúcii
predkladať členom DR SP správu o hospodárení SP,
uvádzať v správe o hospodárení SP aj predpoklad vývoja hospodárenia
do konca rozpočtového roka

generálny riaditeľ SP
trvalý
generálny riaditeľ SP
trvalý

Info v DR 3,4,7,10/08; 3,4,7,9/09; 2,3,4,6,7/10; 1,2,3,4,6,7/11,
2,3,4,5,6/12;1,2,3,4,5,6/13,1,2,3,4/14

štvrťročne

informovať DR SP o zámeroch SP na obstaranie zákaziek s výnimkou
zákaziek s nízkou hodnotou a podprahových zákaziek, vrátane prípravy
súvisiacich návrhov zmlúv a ich dodatkov

generálny riaditeľ SP
priebežne

Info v DR 1,2,3,4,5/13, 1,2,3,4/14

55..

66..

2.3.2009

15/2/09 c)

predkladať na zasadnutia DR SP priebežnú informáciu
o aktuálnom stave v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie

generálny riaditeľ SP
zasadnutia DR

Info v DR 1,2,3,4,5,6/13,1,2,3,4/14

31.8.2010

59/4/10 b)

splniť si zákonnú povinnosť informovať príslušné orgány pri porušení
všeobecne záväzných právnych predpisov

hlavný kontrolór SP
ihneď

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ
PRIEBEŽNE
SA PLNÍ
Materiál predložený na
5/14 zasadnutie DR SP

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ
Materiály predložené na
5/14 zasadnutie DR SP

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ
Info predložená na 5/14
zasadnutie DR SP
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17/2/12 b) 5.
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21.8.2012

54/4/12 b)
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27.6.2013

39/03/13

1100..

10.12.2013 100/06/13 b) 1.

1111..

10.12.2013 100/06/13 b) 2.

1122..

18.02.2014

1133..

1144..

1155..

1166..

15.04.2014

15.04.2014

17.06.2014

19.08.2014

07/01/14

27/02/14 b)

28/02/14 b)

52/03/14 b)

71/04/14 b)

medializovať problematiku nárastu počtu exekúcií ako formy vymáhania dlhov
u dôchodcov najmä za nesplácanie dlhov nebankovým subjektom
ako i neuhrádzanie záväzkov voči telekomunikačným operátorom a naďalej
sledovať vývoj počtu tohto typu exekúcií
pokračovať vo výkone kontrolnej činnosti vo vzťahu k výplate dávok úrazového
a garančného poistenia v súvislosti so zisteniami zneužívania systému pri
výplate nemocenských dávok zamestnancami Sociálnej poisťovne
predkladať na zasadnutia Dozornej rady sociálnej poisťovne informáciu
o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO
info 4,5,6/13,1,2,3,4/14

generálny riaditeľ SP

zvolávať zasadnutia DR SP v roku 2014 s prihliadnutím na obsahové
vymedzenie a termíny vecného a časového plánu konania zasadnutí DR SP v
roku 2014
zabezpečovať konanie jednotlivých zasadnutí DR SP v roku 2014

predseda DR SP

priebežne

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

generálny riaditeľ SP
trvale

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

generálny riaditeľ SP

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

zasadnutia DR

priebežne

Mat. predložený na 5/14
zasadnutie DR SP

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

generálny riaditeľ SP
priebežne

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

predkladať v roku 2014 členom DR SP Informáciu o finančnej výpomoci do
základného fondu starobného poistenia a aktuálnom stave platobnej
schopnosti SP
info 1,2,3,4/14
predkladať na každé zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne priebežnú
informáciu o dôchodkových nárokoch príslušníkov ozbrojených zložiek
info 2,3,4/14

generálny riaditeľ SP

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

zasadnutia DR

Mat. predložený na 5/14
zasadnutie DR SP

DR SP odporúča vypracovať nový akčný plán boja proti zneužívaniu
sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni

generálny riaditeľ SP

UZNESENIE
SPLNENÉ

predložiť ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR alternatívne riešenie pre
prípad, že verejné obstarávanie (Implementácia Centrálneho elektronického
systému podporujúceho elektronickú komunikáciu Sociálnej poisťovne
s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami, jeho údržba, rozvoj a integrácia
v rámci prevádzkovaného informačného systému Sociálnej poisťovne)
nebude do konca roka 2014 úspešné a projekt nebude z tohto dôvodu
zabezpečený
predložiť do dozornej rady písomnú dohodu o ukončení nájomnej zmluvy
s predchádzajúcim nájomcom

zasadnutia DR

Info predložená na 5/14
zasadnutie DR SP

generálny riaditeľ SP

PRIEBEŽNE
SA PLNÍ

30. máj 2014

príkaz GR predložený
v rámci vyhodnotenia
plnenia uznesení

generálny riaditeľ SP
30. jún 2014

UZNESENIE
SPLNENÉ
Info predložená na 5/14
zasadnutie DR SP

generálny riaditeľ SP

Nájomná zmluva
s p. Dutkom bola ukončená
k 30.9.2014 a je predložená
v rámci vyhodnotenia
plnenia uznesení

