
 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny .............................................                                                                

 

 

O z n á m e n i e    
číslo: rok/úrad/paragraf/poradové číslo 

   
 

o poskytnutí finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov pre 

zamestnávateľov  v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov (ďalej len „príspevku“)  

podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách 

zamestnanosti“)  

v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ 

 

 

Žiadateľ: ................................................................................................. 

Sídlo: ................................................................................................. 

Miesto podnikania (v prípade fyzickej osoby) 

 

IČO: ............................ DIČ: ........................................................................................ 

Bankové spojenie IBAN ................................................................................................. 

 

 

Oznamujeme Vám poskytnutie príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

v zmysle Projektu  „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. 

 

Príspevok sa poskytuje na základe vašej žiadosti zo dňa ..............................., za obdobie 

13.03.2020 do 30.06.2020 na celkový počet podporených miest .................. vo výške ............. 

Eur, ako refundácia časti mzdových nákladov nasledovne:  

 

Materská škola (názov) Adresa 

Počet 

podporených 

miest  

Oprávnená suma v 

Eur 

    

    

    

SPOLU: x   

 

Príspevok bude uhradený na Váš účet uvedený v záhlaví tohto oznámenia. 

 

 



 

 

Upozornenie: 

 

1. Ak sa v priebehu výkonu finančnej kontroly preukáže, že zamestnávateľ použil príspevok 

neoprávnene, je povinný tieto prostriedky vrátiť na účet úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny (ďalej len „úrad práce“) najneskôr do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto 

skutočnosti, ak sa s úradom práce nedohodne na inej lehote. Nedodržanie týchto podmienok 

sa bude považovať za porušenie finančnej disciplíny  v zmysle § 31 ods. 1 zákona 

č. 523/2004 Z. z.. Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť úradu práce vrátenie 

príspevku. 

 

2. Ak sa preukáže, že zamestnávateľ neuviedol pravdivé skutočnosti vo svojej žiadosti 

o poskytnutie príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských 

školách“, je povinný vrátiť celý poskytnutý príspevok, do 30 dní odo dňa doručenia vyzvania 

na vrátenie príspevku zo strany úradu práce. 

 

3. Ak sa preukáže, že zamestnávateľ neuviedol pravdivé skutočnosti vo výkaze, je povinný 

vrátiť poskytnutý príspevok za zamestnancov, za ktorých boli vo výkaze uvedené nepravdivé 

údaje, do 30 dní odo dňa doručenia vyzvania na vrátenie príspevku zo strany úradu práce. 

 

 

V ................................... dňa .................. 

 

 

 

 

  podpis 

             ............................................................ 

                        meno a priezvisko riaditeľa úradu  

                                 úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 


