
ROZHODNUTIE č. S6 

z 22. decembra 2009 

o registrácii v členskom štáte bydliska podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 987/2009 a zostavovaní 
registrov stanovených v článku 64 ods. 4 nariadenia (ES) č. 987/2009 

(Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom) 

(2010/C 107/04) 

SPRÁVNA KOMISIA PRE KOORDINÁCIU SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO 
ZABEZPEČENIA, 

so zreteľom na článok 72 písm. a) nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia ( 1 ), na základe ktorého je 
správna komisia zodpovedná za riešenie všetkých správnych 
otázok a otázok výkladu, ktoré vznikajú v súvislosti 
s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) 
č. 987/2009 ( 2 ), 

so zreteľom na článok 35 ods. 2 uvedeného nariadenia (ES) č. 
883/2004, 

so zreteľom na článok 24, článok 64 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) 
č. 987/2009 a článok 74 nariadenia (ES) č. 883/2004, 

konajúc v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 71 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004, 

ROZHODLA TAKTO: 

Pravidlá registrácie podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 987/2009 
(ďalej len „vykonávacie nariadenie“) a vedenia registra stanove
ného v článku 64 ods. 4 vykonávacieho nariadenia sú takéto: 

I. Registrácia stanovená v článku 24 vykonávacieho 
nariadenia 

1. Na účely uplatňovania článku 24 vykonávacieho naria
denia sa stanovuje tento postup. 

Príslušná inštitúcia na žiadosť danej osoby pošle príslušný doku
ment v súlade s článkom 17, 22, 24, 25 alebo 26 nariadenia 
(ES) č. 883/2004 (ďalej len „základné nariadenie“) a článkom 24 
ods. 1 vykonávacieho nariadenia (ďalej len „ nárokový doklad “) 
danej osobe, ktorá musí tento doklad odovzdať inštitúcii miesta 
svojho bydliska pri registrácii v súvislosti s priznaním vecných 
dávok. 

Na žiadosť inštitúcie miesta bydliska zašle príslušná inštitúcia 
tejto inštitúcii nárokový doklad. 

Príslušná inštitúcia informuje inštitúciu miesta bydliska 
o všetkých zmenách alebo zrušení nárokového dokladu. Prijí
majúca inštitúcia musí takúto zmenu alebo zrušenie odosiela
júcej inštitúcii potvrdiť alebo takúto zmenu alebo zrušenie 
namietať. 

Inštitúcia miesta bydliska informuje príslušnú inštitúciu 
o registrácii danej osoby a všetkých zmenách alebo zrušení 
tejto registrácie. Inštitúcia miesta bydliska takéto informácie 
poskytuje hneď, ako má k dispozícii takéto podstatné infor
mácie. Prijímajúca inštitúcia musí takúto zmenu alebo zrušenie 
odosielajúcej inštitúcii potvrdiť alebo takúto zmenu alebo 
zrušenie namietať. 

2. Náklady na vecné dávky sa nahrádzajú podľa článkov 35 
a 41 základného nariadenia a článkov 62 a 63 vykonávacieho 
nariadenia s účinnosťou od: 

a) dátumu, keď podľa právnych predpisov príslušného člen
ského štátu vznikne nárok na vecné dávky, ktorý je zazna
menaný v nárokom doklade; 

b) dátumu zmeny bydliska alebo registrácie, ak je tento dátum 
neskorší ako dátum uvedený v písm. a) a zároveň je zazna
menaný v doklade, ktorý vydala inštitúcia miesta bydliska 
podľa článku 24 ods. 2 vykonávacieho nariadenia. 

Ak rodinní príslušníci poistenca, dôchodca alebo niektorý jeho 
rodinný príslušník má stále nárok na poberanie dávok 
v súvislosti s vykonávaním profesijnej činnosti alebo poberaním 
náhradného príjmu, v súlade s právnymi predpismi krajiny jeho 
bydliska alebo iného členského štátu začne sa registrácia podľa 
uvedených nariadení, prednostne, dňom nasledujúcim po 
dátume zániku takéhoto nároku. 

3. Dátum, od ktorého sa nebudú ďalej hradiť náklady na 
vecné dávky podľa článkov 35 a 41 základného nariadenia 
a článkov 62 a 63 vykonávacieho nariadenia, je dátum zrušenia 
registrácie, ktorý inštitúcia miesta bydliska oznámi príslušnej 
inštitúcii, alebo dátum zrušenia nárokového dokladu, ktorý 
príslušná inštitúcia oznámi inštitúcii miesta bydliska.
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( 1 ) Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1. 
( 2 ) Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.



Tento dátum, ktorý sa uvedie v doklade o zrušení, je deň, 
ktorým sa končí platnosť nárokového dokladu, konkrétne: 

i) deň úmrtia alebo deň, od ktorého daná osoba zmení 
bydlisko do iného členského štátu; 

ii) deň, ktorým vznikne podľa právnych predpisov krajiny 
bydliska alebo iného členského štátu nárok na vecné 
dávky v súvislosti s vykonávaním profesijnej činnosti alebo 
v súvislosti s priznaním dôchodku v súlade s uvedenými 
nariadeniami; 

iii) deň, ktorým rodinní príslušníci podľa právnych predpisov 
členského štátu bydliska prestávajú spĺňať podmienky pre 
nárok na vecné dávky ako rodinní príslušníci. 

Povinnosťou všetkých národných inštitúcií je konať tak, aby sa 
minimalizovalo obdobie od dátumu zániku nároku alebo regi
strácie do dátumu odoslania dokladu o zrušení. Najmä určenie 
bydliska poistenca by malo podliehať riadnemu preskúmaniu 
v súlade s článkom 11 vykonávacieho nariadenia. 

II. Register stanovený v článku 64 ods. 4 vykonávacieho 
nariadenia 

Rodinní príslušníci poistencov, dôchodcovia a/alebo ich rodinní 
príslušníci 

1. Inštitúcia miesta bydliska členského štátu, ktorý je 
uvedený v prílohe 3 k vykonávaciemu nariadeniu, vypočíta 
pevne stanovenú sumu vecných dávok poskytovaných 
rodinným príslušníkom poistenca podľa článku 17 základného 
nariadenia a dôchodcom a/alebo ich rodinným príslušníkom 
podľa článku 24, 25 alebo 26 základného nariadenia na základe 
registra, ktorý sa na tento účel aktualizuje, a to tak, že ako 

základ výpočtu použije vlastné informácie alebo informácie 
získané od inej inštitúcie, ktoré sa týkajú získania nároku 
alebo jeho pozastavenia či zrušenia. 

V registroch uvedených v článku 64 ods. 4 vykonávacieho 
nariadenia sa uvádza počet mesačných pevne stanovených 
súm splatných za jeden rok za každého rodinného príslušníka 
poistenca, dôchodcu a/alebo jeho rodinného príslušníka. 

2. Na účely výpočtu počtu mesačných paušálnych platieb sa 
obdobie, počas ktorého si príslušné osoby môžu uplatniť nárok 
na dávky, počíta v mesiacoch. 

Počet mesiacov sa získa tak, že sa do výpočtu ako celý mesiac 
započíta kalendárny mesiac, ktorý obsahuje deň, od ktorého sa 
vykonáva výpočet pevne stanovených súm. 

Kalendárny mesiac, počas ktorého nárok zanikol, sa do výpočtu 
nezapočíta, ak nejde o celý mesiac. 

Ak je celé obdobie kratšie ako jeden mesiac, počíta sa ako jeden 
mesiac. 

V prípade, že sa osoba počas obdobia uplatňovania nároku 
presunie z jednej vekovej skupiny do inej, mesiac, v ktorom 
zmena vekovej skupiny nastala, sa celý započíta ako mesiac 
vo vyššej vekovej skupine. 

III. Záverečné ustanovenia 

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. 
Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho 
nariadenia. 

Predsedníčka správnej komisie 

Lena MALMBERG
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