Návrh
ZÁKON
z ................. 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona
č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z.,
zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona
č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008
Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona
č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009
Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona
č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011
Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „vopred“, za slovami „zo zárobkovej činnosti“ sa
vypúšťa čiarka a slová „v deň pred začiatkom“ sa nahrádzajú slovami „do troch
pracovných dní od začatia“.

2.

V § 12 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až ae) sa označujú ako písmená h) až ad).

3.

V § 12 písm. h) sa za slovami „§ 53c“ vypúšťa čiarka a slová „§ 57a“.

4.

V § 13 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e) zaraďovať občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a vyraďovať uchádzača
z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. l) a m),
f) písomne oznamovať občanovi jeho zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
a uchádzačovi o zamestnanie jeho vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
podľa § 36 ods. 1 písm. l) a m),“.
Doterajšie písmená e) až ai) sa označujú ako písmená g) až ak).

5.

V § 13 ods. 1 písm. g) prvý bod znie:
„1. nezaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o vyradení uchádzača
o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie okrem vyradenia podľa § 36
ods. 1 písm. h), l) a m),“.

6.

V § 13 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa šiesty bod.

7.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno x).
Doterajšie písmená y) až ak) sa označujú ako písmená x) až aj).

8.

V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

9.

V § 18 ods. 3 sa slová „§ 57 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 8“.

10. V § 34 ods. 13 písm. g) sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a slová „záväzku
podľa § 49 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „povinnosti podľa § 49 ods. 3“.
11. V § 36 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) nepravdivých skutočností uvedených v žiadosti o zaradenie do evidencie
uchádzačov o zamestnanie, ktoré viedli k jeho neoprávnenému zaradeniu do evidencie
uchádzačov o zamestnanie,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
12. V § 36 odsek 3 znie:
„(3) V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa
odseku 1 písm. m) úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie po
uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
V prípadoch vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa odseku
1 písm. n) a podľa odseku 2 úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov
o zamestnanie po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie
uchádzačov o zamestnanie.“.
13. V § 36 ods. 4 uvádzacej vete sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
14. V § 36 ods. 5 uvádzacej vete sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
15. V § 36 ods. 6 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
16. § 48b a 48c sa vypúšťajú.
17. § 49 vrátane nadpisu znie:
„§ 49
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
(1) Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva
alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5 písm. a) až c).
(2) Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje
uchádzačovi o zamestnanie na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou
činnosťou, ak o príspevok požiada písomne. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi
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o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý
príspevok podľa § 57 a 60.
(3) Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný
samostatnú zárobkovú činnosť vykonávať alebo prevádzkovať nepretržite najmenej tri
roky a počas druhého roka a tretieho roka vykonávania alebo prevádzkovania
samostatnej zárobkovej činnosti dosahovať zdaniteľný príjem z tejto činnosti za
príslušný rok vo výške dvojnásobku sumy poskytnutého príspevku.
(4) Výška príspevku je
a) 3,1-násobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok poskytuje, ak uchádzač o zamestnanie začne prevádzkovať
alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v okrese s priemernou mierou
evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer
v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok
poskytuje,
b) 4,8-násobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok poskytuje, ak uchádzač o zamestnanie začne prevádzkovať
alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v okrese s priemernou mierou
evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom
roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(5) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné
miesto na samostatnú zárobkovú činnosť.
(6) Úrad uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie písomnú dohodu o poskytnutí
príspevku, ktorá obsahuje
a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) vykonávanú samostatnú zárobkovú činnosť podľa štatistickej klasifikácie
ekonomických činností,
c) dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
d) výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
e) podmienky poskytnutia príspevku,
f) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g) podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia
dohodnutých podmienok,
h) záväzok uchádzača o zamestnanie, že preukáže splnenie daňových povinností
podľa osobitného predpisu,46f)
i) záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých
podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
j) ďalšie dohodnuté náležitosti.
(7) Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je absolvovanie prípravy
na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti vrátane
praktickej prípravy, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad, a predloženie
podnikateľského zámeru spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania
alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Súčasťou praktickej prípravy je aj
praktická príprava podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania.
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Uchádzač o zamestnanie si prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej činnosti môže zabezpečiť aj z vlastnej iniciatívy na vlastné
náklady. Podkladom na posúdenie splnenia podmienok podľa prvej vety je stanovisko
komisie podľa § 18 ods. 3. Náležitosti podnikateľského zámeru a kritériá na hodnotenie
efektívnosti a reálnosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.
(8) Občan, ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú
činnosť pred uplynutím troch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého
príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkoval alebo nevykonával
samostatnú zárobkovú činnosť. Úrad zaradí občana, ktorý prestal prevádzkovať alebo
vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím troch rokov, do evidencie
uchádzačov o zamestnanie najskôr odo dňa nasledujúceho po uplynutí troch rokov od
začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Občan,
ktorý nedosiahol zdaniteľný príjem podľa odseku 3, je povinný vrátiť pomernú časť
poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, za ktoré nepreukázal zdaniteľný
príjem podľa odseku 3. Vrátenie časti príspevku podľa prvej vety a tretej vety sa
nepožaduje, ak povinnosti podľa odseku 3 neboli splnené z dôvodu úmrtia občana,
ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred
uplynutím troch rokov, alebo z jeho zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa §
19. Úrad zaradí občana, ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej
zárobkovej činnosti pred uplynutím troch rokov zo zdravotných dôvodov na základe
posúdenia podľa § 19, do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr odo dňa
nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej
činnosti.
(9) Príspevok sa opätovne poskytne najskôr po uplynutí siedmych rokov odo dňa
nasledujúceho po uplynutí troch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol príspevok poskytnutý.
(10) Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý pozastavil alebo skončil prevádzkovanie
alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, sa príspevok poskytne najskôr po
uplynutí 24 mesiacov od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46f znie:
„46f) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
18. V § 50 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 49 ods. 4“.
19. § 50 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom
Slovenskej republiky za príslušné obdobie a preddavku na poistné na zdravotné
poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie
platených zamestnávateľom.“.
20. V § 50c ods. 2 a 3, § 52 ods. 8, § 52a ods. 5, § 59 ods. 4, § 64 ods. 5 a § 65 ods. 1 a 2 sa
slová „§ 49 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 8“.
21. V § 51 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
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22. V § 51 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
23. V § 51 ods. 2 sa slová „v určenej dĺžke“ nahrádzajú slovami „najmenej jeden mesiac“.
24. V § 51 ods. 3 prvá veta znie: „Absolventská prax sa vykonáva v trvaní najmenej 1
mesiaca a najviac 6 mesiacov v rozsahu 20 hodín týždenne; do trvania absolventskej
praxe sa započítava aj trvanie predchádzajúceho vykonávania absolventskej praxe.“.
25. V § 51 ods. 4 prvej vete sa za slovo „výške“ vkladajú slová „70 %“, slová „odseku 7“ sa
nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „odseku 9“ sa nahrádzajú slovami „odseku 8“.
26. V § 51 ods. 7 uvádzacej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
27. V § 51 ods. 7 písm. h) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
28. V § 51 ods. 8 uvádzacej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
29. V § 52a ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „dobrovoľníckej“ a v druhej vete sa slovo
„činnosti“ nahrádza slovom „služby“.
30. V § 52a ods. 3 sa za slovo „výške“ vkladajú slová „70 %“.
31. V § 53c ods. 2 sa vypúšťajú slová „a dávky“.
32. V § 55a ods. 7 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
33. V § 55a sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 12.
34. V § 55a ods. 10 a 11 uvádzacej vete sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku
9“.
35. V § 55a ods. 10 písm. d) sa slová „odsekov 8 a 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
36. V § 56 odsek 1 znie:
„(1) Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len
„príspevok“) poskytuje úrad zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto
v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku príjme občana so zdravotným
postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje na úhradu
časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím
a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným
postihnutím.“.
37. V § 56 ods. 2 uvádzacia veta znie: „Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto
pre občana so zdravotným postihnutím vykonávajúceho prácu v chránenej dielni alebo
na chránenom pracovisku v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času je“.
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38. V § 56 ods. 2 písm. a) sa slová „55 % zo 16-násobku“ nahrádzajú slovami „8,8násobok“ a slová „§ 49 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 8“.
39. V § 56 ods. 2 písm. b) sa slová „65 % zo 16-násobku“ nahrádzajú slovami „10,4násobok“ a slová „§ 49 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 8“.
40. V § 56 ods. 3 sa za slovom „pracovisko“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa
pripájajú tieto slová: „a od miery poklesu schopnosti občana so zdravotným postihnutím
vykonávať zárobkovú činnosť“.
41. V § 56 ods. 4 druhá veta znie: „Príspevok sa neposkytuje na pracovné miesto, na ktoré
bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 50j, § 56a a
60.“.
42. V § 56 odsek 5 znie:
„(5) Pracovné miesto, na ktorého zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môže
obsadzovať len občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom
o zamestnanie podľa odseku 1. Iným zamestnancom sa môže toto pracovné miesto
obsadiť, ak je dočasne voľné, iba s predchádzajúcim súhlasom úradu, a to na obdobie
nepresahujúce deväť kalendárnych mesiacov.“.
43. V § 56 ods. 6 prvá veta znie: „Zamestnávateľ je povinný zachovať zriadené pracovné
miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, na ktoré bol poskytnutý
príspevok, najmenej päť rokov.“ a v druhej vete sa slovo „podmienku“ nahrádza slovom
„povinnosť“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60aa sa vypúšťa.
44. V § 56a odsek 1 znie:
„(1) Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (ďalej len
„príspevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý má zriadenú chránenú dielňu alebo
chránené pracovisko.“.
45. V § 56a ods. 2 písm. a) sa slová „0,72-násobok“ nahrádzajú slovami „71 %“ a slová
„0,72-násobku“ sa nahrádzajú slovami „71 %“.
46. V § 56a ods. 2 písm. b) sa slová „0,36-násobok“ nahrádzajú slovami „najmenej 41 %
a najviac 70 %“ a slová „najviac vo výške 0,36-násobku“ sa nahrádzajú slovami
„vypočítanej v závislosti od percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť, najviac vo výške 50 %“.
47. V § 56a odsek 3 znie:
„(3) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo
alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou, štvrťročne na základe
písomnej žiadosti zamestnávateľa. Súčasťou žiadosti sú údaje o celkovom priemernom
evidenčnom počte zamestnancov vo fyzických osobách a o priemernom evidenčnom
počte zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím vo fyzických
osobách v členení podľa odseku 2 písm. a) a b) štvrťročne kumulatívne od začiatku
roka. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na zamestnávanie toho istého zamestnanca, ktorý
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je občanom so zdravotným postihnutím, poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c,
§ 50j a 56.“.
48. V § 56a ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30
kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
49. V § 57 ods. 1 sa za slovo „postihnutím,“ vkladajú slová „ktorý je uchádzačom
o zamestnanie a“ a vypúšťajú sa slová „vo výške ustanovenej v § 56 ods. 2“.
50. V § 57 odsek 2 znie:
„(2) Občan so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok, je
povinný v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku samostatnú zárobkovú
činnosť vykonávať alebo prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky a počas druhého
roka a tretieho roka vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti
v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku dosahovať zdaniteľný príjem z tejto
činnosti za príslušný rok vo výške sumy poskytnutého príspevku.“.
51. V § 57 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Výška príspevku je
a) v bratislavskom kraji najviac 7,8-násobok priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b) v ostatných krajoch najviac 11,7-násobok priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
52. V § 57 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová: „a od miery
poklesu schopnosti občana so zdravotným postihnutím vykonávať zárobkovú činnosť.“.
53. V § 57 odsek 6 znie:
„(6) Občan so zdravotným postihnutím, ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať
samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pred
uplynutím troch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku
zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého v chránenej dielni alebo na chránenom
pracovisku neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť. Úrad
zaradí občana so zdravotným postihnutím, ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať
samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pred
uplynutím troch rokov, do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr odo dňa
nasledujúceho po uplynutí troch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.
Občan so zdravotným postihnutím, ktorý nedosiahol zdaniteľný príjem podľa odseku 2,
je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, za
ktoré nepreukázal zdaniteľný príjem podľa odseku 2. Vrátenie časti príspevku podľa
prvej vety a tretej vety sa nepožaduje, ak povinnosti podľa odseku 2 neboli splnené z
dôvodu úmrtia občana so zdravotným postihnutím, ktorý prestal prevádzkovať alebo
vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom
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pracovisku pred uplynutím troch rokov, alebo z jeho zdravotných dôvodov na základe
posúdenia podľa § 19. Úrad zaradí občana so zdravotným postihnutím, ktorý skončil
prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni
alebo na chránenom pracovisku pred uplynutím troch rokov zo zdravotných dôvodov na
základe posúdenia podľa § 19, do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr odo dňa
nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej
činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.“.
54. V § 57 ods. 7 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) záväzok občana so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať alebo
vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom
pracovisku, že preukáže splnenie daňových povinností podľa osobitného
predpisu,46f)“.
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).
55. V § 57 odsek 8 znie:
„(8) Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je absolvovanie
prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
vrátane praktickej prípravy, ktorú občanovi so zdravotným postihnutím zabezpečí úrad,
a predloženie podnikateľského zámeru spolu s predpokladanými nákladmi na začatie
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Súčasťou
praktickej prípravy je aj praktická príprava podnikateľského zámeru, stratégie prípravy
a rozvoja podnikania. Občan so zdravotným postihnutím si prípravu na začatie
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti môže zabezpečiť aj
z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady. Podkladom na posúdenie splnenia podmienok
podľa prvej vety je stanovisko komisie podľa § 18 ods. 3. Náležitosti podnikateľského
zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti a reálnosti podnikateľského zámeru určí
ústredie vnútorným predpisom.“.
56. V § 57 ods. 9 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „siedmich“ a slovo „dvoch“ sa nahrádza
slovom „troch“.
57. § 57 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý pozastavil alebo skončil
prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, sa poskytne
príspevok po uplynutí 24 mesiacov od zaradenia do evidencie uchádzačov
o zamestnanie.“.
58. § 57a sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60ab a 60ac sa vypúšťajú.
59. V § 58 ods. 12 písmeno c) znie:
„c) predkladať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok do 31.
marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.
60. V § 58 ods. 13 písm. b) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „36)“ nahrádza odkazom „46f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 sa vypúšťa.
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61. V § 59 ods. 5 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
62. V § 60 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú písmená f) až i).
63. V § 60 odsek 6 znie:
„(6) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená
dielňa alebo chránené pracovisko. Výška príspevku je najmenej 41 % a najviac 70 %
sumy preukázateľne vynaložených nákladov podľa odsekov 2 až 5 vypočítanej
v závislosti od percentuálnej miery poklesu schopnosti občana so zdravotným
postihnutím vykonávať zárobkovú činnosť, ročne najviac 2,4-násobok priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa príspevok
poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím vykonávajúceho prácu
v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.“.
64. V § 60 ods. 7 sa slová „súm ustanovených“ nahrádzajú slovami „sumy ustanovenej“.
65. V § 60 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva
samostatnú zárobkovú činnosť, úrad poskytuje príspevok vo výške podľa odseku 6
zvýšený o sumu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne
poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených samostatne zárobkovo
činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, vo výške súm uvedeného
poistného a príspevku na starobné dôchodkové sporenie vypočítaných z minimálneho
vymeriavacieho základu. Zvýšenie príspevku podľa prvej vety sa poskytuje na základe
dokladov preukazujúcich vynaložené náklady, a to do konca druhého mesiaca, ktorý
nasleduje po uplynutí kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa príspevok žiada.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
66. V § 63 ods. 3 druhá veta znie: „Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú
príslušníci Policajného zboru, príslušníci Slovenskej informačnej služby, príslušníci
Národného bezpečnostného úradu, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže,
príslušníci Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Horskej záchrannej služby,
colníci a profesionálni vojaci, ktorí vykonávajú štátnu službu podľa osobitných
predpisov,60b) a zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.60c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60b a 60c znejú:
„60b) Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60c
) Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z.“.
67. V § 65b sa vypúšťajú slová „§ 57a,“.
68. Doterajší text § 66 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
9

„(2) Na účely zisťovania oprávnenosti vedenia občana v evidencii uchádzačov
o zamestnanie a poskytovania príspevkov podľa tohto zákona Sociálna poisťovňa,
živnostenský úrad, registrový súd, orgány štátnej správy v oblasti daní, Štatistický úrad
Slovenskej republiky a zdravotné poisťovne poskytujú bezplatne zo svojich
informačných systémov ústrediu a úradu osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na
dosiahnutie uvedených účelov.“.
69. V § 69 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) obsah žiadosti o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť a ďalšie
podrobnosti podľa § 49,“.
70. V § 69 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
71. V § 69 ods. 2 písm. e) sa za slovom „okrese“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo
„zamestnávateľa“ sa vkladajú slová „a od miery poklesu schopnosti občana so
zdravotným postihnutím vykonávať zárobkovú činnosť“.
72. V § 69 ods. 2 písm. f) sa za slovo „okrese“ vkladajú slová „a od miery poklesu
schopnosti občana so zdravotným postihnutím vykonávať zárobkovú činnosť“.
73. V § 70 ods. 1 sa slová „§ 12 písm. l), t), ac) a ad) a § 13 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú
slovami „§ 12 písm. k), s), ab) a ac) a § 13 ods. 1 písm. g)“.
74. V § 70 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a 57a“.
75. V § 70 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu46f)“.
76. Za § 72s sa vkladá § 72t, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012
§ 72t
(1) Úrad zastaví konanie o zaradenie občana do evidencie uchádzačov
o zamestnanie a konanie o vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov
o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. m) začaté pred 1. aprílom 2012.
(2) Uchádzačovi o zamestnanie, ktorému vznikol nárok na dávku počas vzdelávania
a prípravy na trh práce, a občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom
o zamestnanie, ktorému vznikol nárok na dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie
občana so zdravotným postihnutím podľa § 48b do 31. marca 2012, sa táto dávka
poskytuje podľa predpisov účinných do 31. marca 2012. Pri priznaní, nepriznaní,
odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení dávky počas vzdelávania
a prípravy na trh práce a dávky počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so
zdravotným postihnutím sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. marca 2012.
(3) Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na
samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49, dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú
činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a, dohody o absolventskej praxi podľa
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§ 51, dohody o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska podľa § 56, dohody o poskytnutí príspevku na udržanie občana so
zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a, dohody o poskytnutí príspevku
občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej
zárobkovej činnosti podľa § 57, dohody o poskytnutí príspevku na obnovu alebo
technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
podľa § 57a, ktoré boli uzatvorené pred 1. aprílom 2012, sa postupuje podľa predpisov
účinných do 31. marca 2012.
(4) Pri poskytovaní príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa
§ 60 za obdobie od 1. januára do 31. marca 2012 sa postupuje podľa predpisov účinných
do 31. marca 2012.
(5) Pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným
postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 65 a 65a za kalendárny rok 2012 sa
postupuje podľa tohto zákona.“.
77. Slová „dobrovoľnícka služba“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú
slovami „účelová služba“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona
č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z.,
zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona
č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005
Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona
č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona
č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona
č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007
Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona
č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009
Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona
č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010
Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona
č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 521/2011
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.

§ 142 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné odvádzať poistné, sú povinné
pri platení poistného platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol
a špecifický symbol. Bez uvedenia variabilného symbolu a špecifického symbolu k platbe
poistného, spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného k obdobiu určí Sociálna
poisťovňa.
(8) Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať
poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.
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(9) Špecifický symbol je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca
a kalendárneho roka. Pri platení poistného predpísaného rozhodnutím Sociálnej
poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.“.
2.

V § 170 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Sociálna poisťovňa môže poskytovať Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) elektronicky údaje zo svojho
informačného systému bez súhlasu fyzických osôb a právnických osôb potrebné na
overovanie údajov na účely exekučného konania92b) podľa § 233 ods. 15.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92b znie:
„92b) Exekučný poriadok.“.

3.

V § 184 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.

4. V § 215 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach uvedených v § 178 ods. 1 písm. a) ôsmom bode a
deviatom bode možno podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.“.
5.

V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n) písomne oznámiť fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné jej
variabilný symbol, a to do ôsmich dní odo dňa doručenia prihlášky do registra
zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového
sporenia .“.

6. V § 233 ods. 10 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú
slovami „ministerstvo spravodlivosti“.
7. V § 233 ods. 14 sa slová „Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky“
nahrádzajú slovami „ministerstvom spravodlivosti“.
8.

§ 233 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Ministerstvo spravodlivosti je povinné elektronicky poskytovať Sociálnej
poisťovni súčinnosť potrebnú na overovanie údajov na účely exekučného konania.92b)“.

9.

V § 239 sa za slová „ustanovených v“ vkladajú slová „§ 142 ods. 7,“.

10. V § 241 ods. 1 sa za slová „§ 142 ods. 6“ vkladajú slová „a 7“.
11. Za § 293cb sa vkladajú § 293cc a § 293cd, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012
§ 293cc
Číslo pridelené Sociálnou poisťovňou fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať
poistné pri prihlásení do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov
starobného dôchodkového sporenia pred 1. aprílom 2012 je po 31. marci 2012 variabilný
symbol na účely § 142 ods. 7.
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§ 293cd
(1) Sociálna poisťovňa môže postúpiť na právnickú osobu uvedenú v § 149 ods. 12 aj
pohľadávku vzniknutú podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 vrátane
pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, zdravotné
poistenie a na príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky pred rokom 1994 a
penále, ktoré súvisí s týmto poistným, na poistnom na zdravotnom poistení za rok 1994
a penále, ktoré súvisí s týmto poistným, vrátane pohľadávok uvedených v
§ 293bd a
pohľadávky na preplatkoch na rodičovskom príspevku za obdobie pred 1. novembrom 2002,
pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného fondu a na podporách v
nezamestnanosti za obdobie pred 1. januárom 2004. Na postúpenie pohľadávky podľa prvej
vety platí § 149 ods. 2 písm. a), ods. 3, 4, 6 až 12 rovnako.
(2) Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku na poistnom na zdravotné
poistenie a príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za obdobie pred 1.
januárom 1994 vrátane penále, ak rozhodla o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky a
dlžník neuspokojí pohľadávku štátu, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o trvalom upustení od
vymáhania, ani v lehote jedného roka od vydania rozhodnutia.
(3) Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 a 151 aj pohľadávku na poistnom na
zdravotné poistenie za rok 1994 vrátane penále, ktorú má v správe.“.
Čl. III
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z. a zákona
č. 460/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Suma minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou je 85 %
sumy ustanovenej podľa § 7, ak ide o
a) mladistvého zamestnanca,1a) ktorý skončil povinnú školskú dochádzku pred menej
ako 24 mesiacmi a ktorý bezprostredne pred vznikom pracovného pomeru alebo
obdobného pracovného vzťahu bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
a to najdlhšie počas 24 mesiacov od vzniku prvého pracovného pomeru alebo
obdobného pracovného vzťahu po skončení povinnej školskej dochádzky,
b) zamestnanca mladšieho ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na
povolanie podľa osobitného predpisu1b) pred menej ako 24 mesiacmi a ktorý
bezprostredne pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného
vzťahu bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a to najdlhšie počas 24
mesiacov od vzniku prvého pracovného pomeru alebo obdobného pracovného
vzťahu po skončení sústavnej prípravy na povolanie,
c) zamestnanca, ktorý nie je zamestnancom podľa písmena a) alebo písmena b) a ktorý
bezprostredne pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného
vzťahu bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov
z predchádzajúcich 16 mesiacov, a to najdlhšie počas 12 mesiacov od vzniku
pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
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Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a) § 40 ods. 3 Zákonníka práce.
1b
) § 35 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 139/2008 Z. z.“.
2.

V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ustanovenej podľa odseku 2 a podľa § 7“.

3.

V § 2 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

4.

V § 2 ods. 6 sa za slová „zaokrúhľuje na“ vkladajú slová „najbližších desať eurocentov
nahor a suma minimálnej mzdy vypočítaná podľa odseku 3 sa zaokrúhľuje na“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
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