Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2014

4) Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
zavedenie súbehu dávky v hmotnej núdzi s prímom z práce
Zámer opatrenia: zvýšenie motivácie dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych osôb v
produktívnom veku, ktorým je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, k uplatneniu sa na trhu práce, nájsť a udržať si
zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením.
Obsah opatrenia:
• Novela mení podmienky na vznik osobitného príspevku, kedy bude po novom osobitný príspevok patriť fyzickej
osobe:
o A) ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu
polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške
minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času a najviac vo
výške dvojnásobku minimálnej mzdy
o B) ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bola dlhodobo
nezamestnaným občanom
o C) ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej sa skončilo
poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru
• Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného
vzťahu najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a to vo výške 126,14 € mesačne prvých 6
mesiacov a vo výške 63,07 € mesačne ďalších 6 mesiacov
• Osobitný príspevok bude po novom patriť aj fyzickej osobe, ak v období 12 kalendárnych mesiacov od vzniku
nároku na osobitný príspevok skončí pracovný pomer a opätovne sa zamestná v súlade s podmienkou podľa
bodu A) uvedenou vyššie.
• Novela prináša aj niekoľko zmien, ktorých cieľom je zabrániť zneužívaniu zákona – osobitný príspevok nebude
patriť fyzickej osobe počas predĺženia výpovednej doby; ak fyzická osoba spôsobí, že sa jej poskytovala pomoc v
hmotnej núdzi, osobitný príspevok alebo ich časť neprávom alebo vo vyššej sume ako jej patrili, bude povinná
tieto vrátiť zvýšené o 10 %
• Osobitný príspevok sa po novom bude môcť za kalendárny mesiac poskytovať pomerne vo výške
zodpovedajúcej počtu kalendárnych dní v kalendárnom mesiaci, počas ktorých je splnená podmienka trvania
pracovného pomeru
Názory proponentov:
• Cieľom je, aby ľudia, ktorí pracujú, mali vyšší príjem ako ľudia, ktorí zostávajú v hmotnej núdzi.
• Je nevyhnutné podať pomocnú ruku tím, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a vytvoriť pre nich motivačný
argument, aby pracovali.
Názory oponentov:
• Vláda bude týmto motivovať poberateľov len na dobu poberania príspevku.
• Novela bližšie nešpecifikuje, čo sa stane, keď poberateľ príspevku po roku ukončí pracovný pomer, a neskôr po
dvanástich mesiacoch by ho opäť obnovil, a teda či by opäť mal nárok na príspevok.
Primárny zdroj:: Novela zákona (č. 308/2014) o pomoci v hmotnej núdzi
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5063
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