DOHODA
o podmienkach elektronickej komunikácie uzavretá podľa § 186 ods.2 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poisteni v znení zákona č. 310/2006 Z. z.

Článok I
Účastníci dohody
1. SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Zastúpená:
Sidlo:
IČO:
Oprávnený konať
v mene Sociálnej poisťovne:

Ing. Ľubošom Lopatkom, PhD.
generálnym riaditeľom
Ul. 29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava
30807484
PhDr.Roman Zahradnik, riaditeľ Sociálnej poisťovne
pobočka Senica
Sídlo: Hollého 1219
90501 Senica

2. ODVÁDZATEĽ : Obec Kúty, Obecný úrad
Zastúpený: Gabriela Hnátová, č.o.p. _
Sídlo: Nám.Radlinského 981,90801 Kúty
IČO: 00309672
Článok II
Účel dohody
Účelom tejto dohody je umožniť odvádzateľovi poistného doručovať
podania
v elektronickej forme v súlade s § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení zákona Č. 310/2006 Z. z., prostredníctvom systému elektronického
zberu údajov (EZU). Zoznam elektronických dokumentov
spracovávaných systémom
EZU
je
zverejnený
na
internetovej
stránke
elektronickej
podateľne
https:/Ipodatelna.socpoist.sk
a na informačnej tabuli príslušnej
pobočky Socíálnej
poisťovne.
Článok III
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je dohoda účastnikov o podmíenkach elektronickej
komunikácie pri elektronickom doručovaní podaní súvisiacich s plnením povinnosti
odvádzateľa poistného v oblasti sociálneho poistenia podľa zákona Č. 461/2003 Z. z.
v znení neskoršich predpisov, so zreteľom, najmä na náležitosti elektronického
doručovania, na spôsob overovania týchto podaní a spôsob preukazovania ich
doručovanía
podľa "Podmienok
elektronického
zasielania
údajov na účely
sociálneho poistenia", ktoré tvoria prilohu Č. 1 k tejto dohode a .Používaterskej
pri ručky systému EZU", ktorá tvori prilohu Č. 2 k tejto dohode.

2. Prílohy

Č.

1a

Č.

2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

III

3. Odvádzateľ poistného môže elektronicky doručovať Sociálnej poisťovni tie podania,
ktoré sú uvedené v "Zozname elektronických dokumentov, spracovávaných
systémom EZU", ktoré je možné zasielať Sociálnej poisťovni prostredníctvom
systému EZU, ktorý je zverejnený na internetovej stránke elektronickej podaterne
https:/lpodatelna.socpoist.sk
a na informačnej tabuli príslušnej pobočky Sociálnej
poisťovne

Náležitosti

elektronického

Článok IV
doručovania podani na účely sociálneho

poistenia

1.

Odvádzateľ poistného sa zaväzuje elektronicky doručovať podania na účely
sociálneho poistenia prostredníctvom systému EZU prislušnej pobočke Sociálnej
poisťovne podľa príloh č. 1 a č. 2 k tejto dohode.

2.

Povinnosť
uvedenú
v bode
1 moze
odvádzater
poistného
vykonávať
prostredníctvom klienta EZU. Pojem "klient EZU" je vymedzený v článku 2 pism. c)
prílohy č. 1 k tejto dohode.

3.

Práva a povinnosti účastníkov tejto jíohody vrátane práv a povinností klienta EZU,
súvisiace s prevádzkou systému EZU, sú uvedené v prílohách č. 1 a Č. 2 k tejto
dohode.

Spôsob overovania

Článok V
a spôsob preukazovania elektronického
na účely sociálneho poistenia

doručovania

podaní

Spôsob overovania a spôsob preukazovania elektronického doručovania podaní
na účely sociálneho poistenia sú uvedené v prílohách Č. 1 a č. 2 k tejto dohode.
Článok VI
Osobitné ustanovenia
1. Sociálna poisťovňa si vyhradzuje právo v nevyhnutných prípadoch, z vecných alebo
z prevádzkových dôvodov, jednostranne realizovať zmenu príloh Č. 1 a Č. 2 k tejto
dohode.
2. Sociálna poisťovňa sa zaväzuje zmenu príloh č. 1 a č. 2 k tejto dohode zverejniť
na internetovej
stránke elektronickej
podateľne
https:/lpodatelna.socpoist.sk
a na informačnej tabuli prislušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
3. Sociálna poisťovňa si vyhradzuje právo na určenie bezpečnostného predmetu
na použivanie systému EZU. Aktuálny zoznam bezpečnostných predmetov, ktoré je
možné v systéme EZU používať. je zverejnený na internetovej stránke elektronickej
podateľne https:/lpodatelna.socpoist.sk
a na informačnej tabuli príslušnej pobočky
Sociálnej poisťovne v "Zozname vydávaných a podporovaných bezpečnostných
predmetov pre systém EZU".
4. Odvádzateľ poistného vyhlasuje, že je oboznámený s obsahom tejto dohody a jej
prílohami Č. 1 a Č. 2, súhlasi s ich obsahom a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súčasne
podpísaním tejto dohody potvrdzuje, že ku dňu podpisu oboma účastníkmi prevzal
od Sociálnej poisťovne bezpečnostný predmet, identifikačné a autentifikačné údaje
na pristup do systému EZU.
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5. Odvádzateľ poistného
a) zamestnávateľ - právnická osoba predloži Sociálnej poisťovni pri podpise tejto
dohody aktuálny výpis z obchodného registra alebo iného registra,
b) zamestnávateľ - fyzická osoba predloži Sociálnej poisťovni pri podpise tejto
dohody k nahliadnutiu preukaz (občiansky preukaz, cestovný pas a pod.) za
účelom overenia údajov podľa tejto dohody.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Sociálna poisťovňa a odvádzateľ poistného sa dohodli, že Sociálna poisťovňa môže
z vecných alebo prevádzkových dôvodov zrušiť možnosť elektronického
doručovania podani. Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti bude informovať
odvádzatefov poistného zverejnením na internetovej stránke elektronickej podateľne
https:/Ipodatelna.socpoist.sk a na informačnej tabuli príslušnej pobočky Sociálnej
poisťovne.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi účastníkmi
dohody.
3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník tejto
dohody obdrží po jednom rovnopise.
V Senici, 21.09.2011

Za odvádzateľa poistného:

Za Sociálnu poisťovňu:
SOCIÁ
20

"a

VŇA

Holleho c! '2151, 90S 01 SenIca

Gabriela Hnátová

PhDr. Roman Zahradník
riaditeľ Sociálnej poisťovne
pobočka Senica
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