
....._') SOCIÁLNA POISŤOVŇA 
pobočka Bratislava 
Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava 

Číslo účtu pobočky: SK9181800000007000155733 
SIC/SWIFT: SPSRSKBA**) 

Samostatne zárobkovo činná osoba 
Jana Kanasová 
Hollého 13 
811 08 Bratislava-Staré Mesto 

Variabilný symhol· ::\004168409 
Rodné číslo: 
IČO: 35439203 

ROZHODNUTIE 

Korešpondenčná adresa: 
Hollého 13 
811 08 Bratislava-Staré Mesto 

Bratislava 5. decembra 2017 
Číslo: 700-0250236017-GC04/17 

Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava , podľa § 144 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení (ďalej len „zákon") v znení zákona č. 572/2009 Z. z., § 152a zákona v znení neskorších predpisov 
a§ 178 ods. 1 písm. a) ôsmy bod zákona v znení zákona č. 43/2004 Z. z„ Vám predpisuje 
za obdobie júl 2017, august 2017, september 2017 

poistné na nemocenské poistenie 
poistné na starobné poistenie 
a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie*) 
poistné na invalidné poistenie 
poistné do rezervného fondu solidarity 

spolu 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je príloha. 

v sume 

v sume 
v sume 
v sume 

v sume 

58,26 EUR 

238,41 EUR 
79,47 EUR 
62,91 EUR 

439,05 EUR. 

Dlžnú sumu uhraďte na účet Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava v Štátnej pokladnici do 15 dní odo 
dňa doručenia tohto rozhodnutia. Pri bezhotovostnom prevode alebo na poštovej poukážke, v označení špecifický 
symbol, uvedle číslo 025023601 7 a v označení konštantný symbol uveďte číslo 3114. 

Dlžnú sumu je možné uhradiť aj v hotovosti v pobočke Sociálnej poisťovne. 

Odôvodnen i e 

Podľa§ 128 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. c) zákona a§ 128 ods. 11 písm. b) zákona 
v znení zákona č. 43/2004 Z. z. povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne 
zárobkovo činná osoba platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné 
na invalidné poistenie a poistné do rezeNného fondu solidarity. Podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 43/2004 
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. januára 
2013 povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platí samostatne zárobkovo činná osoba povinne 
dôchodkovo poistená zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení*). 

Na základe § 129 ods. 1 zákona v znení zákona č. 72112004 Z. z. a § 21 a zákona č. 43/2004 Z. z. 
v znení účinnom od 1. januára 2013 suma poistného na nemocenské poistenie, suma poistného na starobné 
poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, suma poistného na invalidné poistenie, 
suma poistného na úrazové poistenie, suma poistného na garančné poistenie, suma poistného na poistenie 
v nezamestnanosti a suma poistného do rezeNného fondu solidarity (ďalej len "poistné a povinné príspevky") sa 
určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období. Podľa § 129 
ods. 2 zákona v znení účinnom od 1. januára 2011 jednotlivé sumy poistného a príspevkov sa zaokrúhľujú 
na najbližší eurocent nadol. 



Fyzická osoba, ktorá je povinná platiť poistné a povinné príspevky, je povinná poistné a povinné 
príspevky odvádzať. Poistné a povinné príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici 
za kalendárny mesiac pozadu. Poistné a povinné príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktoré sa platí poistné a povinné príspevky ( § 141 ods. 1, § 142 ods. 1 
a § 143 ods. 1 prvá veta zákona a § 26 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z., § 27 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. 
v znení účinnom od 1. januára 201 3 a § 28 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2013). 

Sociálna poisťovňa predpíše poistné a príspevky fyzickej osobe povinnej odvádzať poistné a príspevky, 
ak táto osoba neodviedla poistné a príspevky vôbec alebo ak ich odviedla v nesprávnej sume. Ak suma dlžného 
poistného a príspevkov v úhrne je nižšia ako 3,32 EUR, Sociálna poisťovňa dlžnú sumu nepredpíše (§ 144 ods. 1 
zákona v znení zákona č. 572/2009 Z. z. a§ 152a zákona v znení neskorších predpisov). 

Na základe kontroly odvodu poistného a povinných príspevkov bolo zistené, že poistné a povinné 
príspevky ste neodviedli vôbec za mesiace júl 2017, august 2017, september 2017, čím ste porušili ustanovenia 
§ 128 ods. 1 písm. c) , ods. 2 písm. c), ods . 3 písm. c) zákona, § 128 ods. 11 písm. b) zákona v znení zákona 
č. 43/2004 Z. z., § 141ods.1a§143 ods . 1 prvá veta zákona a§ 21 ods. 1 písm. b), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 a 
§ 28 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2013.*) 

Vzhľadom na porušenie týchto povinností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

Ak neodvediete predpísanú dlžnú sumu poistného a povinných príspevkov, Sociálna poisťovňa pristúpi 
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo poistné a povinné príspevky predpísané, k vymáhaniu 
predpísanej dlžnej sumy poistného a povinných príspevkov niektorým zo spôsobov núteného výkonu rozhodnutia. 

Fyzickým osobám, ktoré neodviedli poistné a povinné príspevky za príslušný kalendárny mesiac včas 
alebo ich odviedli v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a povinných príspevkov do dňa, kedy bola dlžná suma uhradená 
alebo do dňa začatia kontroly. Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak penále za kontrolované obdobie nie je 
vyššie ako 3,32 EUR. Uhradením poistného a povinných príspevkov v čo najkratšom čase predídete ďalšiemu 
navýšeniu penále. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Deň 
doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. 
Ak si adresát nevyzdvihne rozhodnutie, doručované prostredníctvom pošty, do troch dní od jeho uloženia na 
pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia rozhodnutia , aj keď sa adresát o uložení 
rozhodnutia na pošte nedozvedel. 
Rozhodnutie doručované do aktivovanej elektronickej schránky adresáta sa považuje za doručené dňom , 
hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke, ktorou adresát potvrdil doručenie 
elektronickej úradnej správy alebo márnym uplynutím 15 - dňovej úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 
Ak je adresátom orgán verejnej mocí, rozhodnutie doručované do aktivovanej elektronickej schránky adresáta sa 
považuje za doručené jeho uložením v elektronickej schránke orgánu verejnej moci. 
Odvolanie sa podáva Sociálnej poisťovní , pobočka Bratislava . 

Podľa § 215 ods. 5 zákona odvolanie má odkladný účinok. 

/\ SOCIÁLNA POISŤOVŇA 
'-' llffo~b Bl'rltlafffll 

• I · Uhtldnloka U1, 128 02 1~ 25 

Dr. Ing. Roman Chotár 
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa Sociálnej poisťovne, 

pobočka Bratislava 

Rozhodnutie dostanú: 
1. Sociálna poisťovňa , pobočka Bratislava 
2. Jana Kanasová 
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Vyhotovil: Csádiová Tatiana 

**)BIC/SWIFT - pre cezhraničný prevod platby, ktorý nespÍňa podmienky pre SEPA úhradu 
uved1e namiesto SPSRSKBA BIC/SWIFT v tvare: SUBASKBX 

*) platí v prípade, ak ste sporiteľom 
podľa osobitného predpisu 
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Samostatne zárobkovo činná osoba - poistné 

Príloha k rozhodnutiu: 
Variabilný symbol: 
Názov odvádzateľa : 

Dlžné poistné na 
Mesiac/rok nemocenské poistenie 

v EUR 

7/2017 19,42 

8/2017 19,42 

9/2017 19,42 

Spolu 58,26 

700-0250236017 -GC04/17 
3004168409 
Jana Kanasová 

Dlžné poistné na starobné 
poistenie a príspevky 

v EUR 

79,47 

79,47 

79,47 

238,41 

Dlžné poistné na 
invalidné poistenie 

v EUR 

26,49 

26,49 

26,49 

79,47 

**platí pre príspevky na starobné dôchodkové sporenie za obdobie od 1. 1. 2013. 

Dokument bol vytvorený 05.12.2017 v Socialnej poisťovni , pobočka Bratislava . Spracoval: Tatiana Csádiová. 

Dlžné poistné do 
rezervného fondu 

solidarity 
v EUR 

20,97 

20,97 

20,97 

62,91 

Dlžné poistné a príspevky 
Dátum splatnosti 

spolu 
poistného a príspevkov 

v EUR 

08.08.2017 146,35 

08.09.2017 146,35 

09.10.2017 146,35 

439,05 


