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Vec
Stanovisko k návrhu ústavnéhozákona o starobnom dóchodkovom s]lstéme - zaslanie

Dňa 19.11.2020 bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania rra Odborový

zváz polície v Slovenskej republike doručený návrh ústavnéhozákona

o starobnom
dóchodkovom systéme.
Po oboznámení sa s predmetným materiálom Vám oznamujeme, že Odborový zváz
polície v Slovenskej republike má k návrhu ústavnéhozákona nasledovné zásadné
pripomienky:

l)

V čl. 1 navrhovaný odsek označiťako odsek

l

avložit'nový odsek 2,ktorý znie:

,,(2) Na výsluhové zabezpeěenie profesionálnych vojakov, príslušníkovPolicajného zboru,
Hasičskéhoa záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby,
Národného bezpečnostného úradu, Zbotu vázenskej ajustičnej stráže Slovenskej republiky

ozbrojených príslušníkovustanovené osobitným zákonom (ďalej len ,,výsluhové
zabezpečenie"), sa vzt'ahuje tento ústavný zákon len ak je to ďalej výslovne ustanovené."

a

2)

V čl. 3 navrhujeme zmenit' druhú vetu v nasledovnom znení: ,,Starobný dóchodok
poskytuje ako peňažné plnenie."

sa

Odóvodnenie: Povinnosť úhrady platby osoby zúčastrrenejna starobnom dóchodkovom
zabezpeěení a sporení sa realizuje výhradne peňažnou formou, preto i poskytovanie starobného
dóchodku musí byť realizované výlrradne peňažným plnením a nie v peniazoch ocenitel'ným

plnením.

3)

V

č1. 6 ods.

odóvodnenie:
starobného

l

navrhujeme zmenit'slovo ,,najvtac" na,,najmenej".

Ak to

ekonomická situácia štátu umožní,bude možnézo

dóchodkového zabezpeěenia vjednom kalendárnom roku vyplatiť aj viac

dóchodkov, ak štát bude mat'prostriedky na dotovanie.
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4)

Čl. 8 navrhujeme celý vypustit'.

Odóvodnerrie: Tento článok je diskriminujúci pre osoby, ktoré z róznych dóvodov nemohli mat'
deti a nemóžu využíťmožnost', ktorá je v článku navrhovaná. Ďalej ak prispievatel' (diet'a)
prispeje svojmu rodičovi, zákonite musí clrýbat' príspevok na tvorbu jeho dóchodku. Počítat'
s tým, že jemu budú prispievať jeho deti je scestné, pretože nevieme či ich bude mat', alebo či
neodmietnu mu prispievat'. Ďalej sa stráca princíp solidárrrosti s ostatnými prispievatel'mi do
starobného dóchodkov ého zabezpečenia.

5)

V čl. 9 navrhujeme nové znenie

ods. 6, ktoré znie:

,,(6) Sumu, ktorú móže subjekt vykonávajúci starobné dóchodkové sporenie použit'na správu
starobného clóchodkového sporenia ustanoví zákon, Na správu sa nesmú použit'povinné platby

uhradené na starobné dóchodkové sporenie. Miertr použitia zhodnotenia povinných platieb
uhradených na starobné dóchodkové sporenie, vyhodnocovanej voči referenčným
ukazovateťom ustanov í zákon."

Odóvodnenie: Štát zákonom vynucuje účast'v druhonr pilieri dóchodkového systému, avšak
tieto finarrčnéprostriedky zveruje do rúk súkromných spoločností.Preto je zároveň povinný
tieto platby chránit'. Jednou zochránje i obmedzenie použitia ,,povinných" platieb na ťrčely
správy starobného dóchodkového sporenia. Na správu bude možnétak použit' výhradne
peňažnéprostriedky akumulované zo zhodnotenia povinnýclr platieb, ktorých výšku však bude
zákonregulovať. Jedná sa o ochranrré opatrenie v prípade, že DDS nedokážu zhodnotit'povinné
platby a finančnéprostriedky na svoju správu by tak čerpali z povinných platieb, ktorých výšku
by takto znižovali v neprospech dóchodkového sporiteťa.

6)

V čl. 12 ods. l navrhujerne nové znenie ods. l, ktoré znie:

,,(1) Starobný dóchodok

zo

starobného dóchodkového sporenia
doživotného dóchodku, dočasnéhodóchodku a programového výberu."

sa poskytuje

formou

Odóvodnenie: Účastníksporenia by mal mat'právo si vybrat'akým spósobom si bude čerpat'
prostriedky z dóchodkovélro sporenia. Problematika finančnéhoplnenia vyplýva zo zmeny čl.
3 trvedenú v bode 2 pripomienok.

7) V čl.12 ods. 3 navrhujeme

vložit' nové písm, c), ktoré znie:

,,c) doživotnédóchodkové zabezpečenie je minimálne na úrovni referenčnej sumy."

Odóvodnenie: Doterajší účastnícidóchodkového sporenia, ale aj noví účastníci,vstupujú do
sporenia aj z dóvodu možnosti jednorázovélro alebo programového výberu.

8)

V č|.12 navrhujeme nové znenie

ods. 4, ktoré znie:

,,(4) Nasporená suma zo starobného dóchodkového sporenia je predmetom dedenia."

Odóvodnenie: Nie je žíadnydóvod, aby úspory po uplatnení nároku na starobný dóchodok
a následnej smrti poistnika zo starobného dóchodkového sporenia mali prepadnút' v prospech
správcovskej spoločnosti.

9)

Zač1.14 navrhujeme vložit'nový článok 15, ktorý znie:

,,(15) Výsluhové zabezpečenie sa garantuje. Do výslulrového zabezpečenia je možnéprijat' iba
také zmetly, ktorými sa zachová osobný rozsah alebo vecný rozsah výsluhového zabezpečenia
ustanovený osobitným zákonom účinnýmktr dňu účinnostitohto ústavného zákona."

l0) Zamýšl'anéustanovenie ěL 17, ktoré nebolo obsahom zverejnenélro návrhu ústavnélro
zákona, ktorého popis sa nachádzal vo osobitnej časti dóvodovej správy, navrhujeme
vypustiť ako celok.
l

l)

Doterajšie články 15, 16 a 18 označit'ako 16,17,18.

Odóvodnenie kbodom 1).9). 10) a11): Ide ozosúladenie navrhovaného ústavnéhozákona
s Programovým vyhlásením Vlády Slovenskej republiky. V časti ,,Zaistenie bezpečnosti
obyvatefstvď' Vláda Slovenskej republiky deklaruje, že bude garantovať stabilizáciu
existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov
a príslušníkovostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek tak, aby bol dlhodobo pevnou
oporou, s cieťom posilniť spoločenskú prestížtohto
S pozdravom

urtkÁ,r,J",

predsed

odborového zvcizu
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