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určené R a DZ
Vec: Zaslanie dohôd
DoBPŠ zašlú tí R,ktorí navštevujú školu (do 26 rokov), zároveň priloţia aj potvrdenie o návšteve školy –
aktuálne (v marci a potom aj v septembri) a Čestné prehlásenie a vyhlásenie (ohľadom vozidla). V prípade ţe
R, nedoloţí k dohode potvrdenie o návšteve školy a čestné prehlásenie a vyhlásenie nebude táto dohoda
akceptovaná. Upozorňujeme, ţe R, ktorý má menej ako 18 rokov pouţije Čestné prehlásenie a vyhlásenie pre
R do 18 rokov.
DoPČ zašlú ostatní R a DZ (nie študenti), priloţia aj Čestné prehlásenie (ohľadom vozidla) a vyhlásenie
(Zdravotná poisťovňa). V prípade, ţe majú dôchodok, akýkoľvek (invalidný, výsluhový, starobný...) priloţia
fotokópiu rozhodnutia (výmer) o pridelení dôchodku. V prípade ţe, R alebo nedoloţí k dohode čestné
prehlásenie a vyhlásenie, prípadne pri poberaní akéhokoľvek dôchodku nedoloţí kópiu rozhodnutia (výmer)
nebude táto dohoda akceptovaná.
Z dôvodu čitateľnosti údajov ţiadame dohodu vyplniť elektronicky a najmä kompletne (adresa s ulicou,
číslom, a hlavne PSČ) a samozrejme IBAN.
Doplniť aj dátum (dole kde je V B. Bystrici) podpis
Prosíme 2x vytlačiť (pokiaľ je moţné obojstranne), podpísať a obidva výtlačky + prílohy doručiť na SsFZ
(osobne, poštou, nie mailom). Dohody budú podpísané štatutárom SsFZ a zaslané na adresu uvedenú
v dohode. R, ktorí do 7 dní od odoslania nedostane dohodu podpísanú zamestnávateľom späť, to oznámi na
SsFZ.
Kaţdý, kto uzatvára akúkoľvek dohodu, v našom prípade DoPČ resp. DoBPŠ je POVINNÝ mať túto
dohodu, či uţ pre Soc. poisťovňu alebo Daňový úrad a hlavne tí, ktorí sú na Úrade práce. SsFZ nie je
archív a ani nie je povinný robiť archivára R. Ţiadame R a DZ, aby si Dohody a Ročné zúčtovanie
(zasiela sa vţdy začiatkom roka doporučenou poštou) zaloţili, nakoľko kópie Dohôd a ročných

zúčtovaní dodatočne nebudeme zasielať.
Upozorňujeme, ţe kto nebude mať uzatvorenú dohodou so SsFZ, riadne podpísanú, doloţené všetky prílohy,
nebude prihlásený v sociálnej poisťovni a zaevidovaný v ISSF, a bude delegovaný na stretnutia, bude
povaţovaný za laika a v tom prípade mu financie nebudú vyplatené (ani spätne).

Upozorňujeme, ţe „dohodár“ je povinný hlásiť kaţdú povinnú zmenu – bydlisko, číslo
účtu, IBAN, dôchodok, zdravotná poisťovňa a štatút študenta - OKAMŢITE.
Potvrdenia o príjme, budeme zasielať len na poţiadanie, vţdy aţ po odoslaní mzdy na účet. Ţiadosť môţete
zasielať priebeţne po ukončení príslušného mesiaca (stačí mailom, výhradne na sutaze@ssfz.sk),.
V prípade akýchkoľvek informácii týkajúcich sa tejto agendy volajte 0917 234514 alebo píšte sutaze@ssfz.sk,
zapis@ssfz.sk.
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