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Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č. MK-4352/2009-10/11434

zo 17. septembra 2009,

ktorou sa určujú podrobnosti  priznania nároku na osobitný príspevok 
a  rozhodnutia o vzniku nároku na osobitný príspevok podľa § 11a a 12a 
zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov  


Minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) podľa čl. IV ods. 2 písm. b) trinásty bod Organizačného poriadku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 5778/2006-110/22349 z 21. decembra 2006 v znení dodatkov č. 1 až 5 nadväzne na § 11a a 12a zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov ustanovuje  tieto podrobnosti priznania nároku na osobitný príspevok a  rozhodnutia o vzniku nároku na osobitný príspevok (ďalej len „príspevok“) a práva,  povinnosti a zodpovednosť zamestnancov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri priznaní nároku na osobitný príspevok a pri rozhodnutí o vzniku nároku  na osobitný príspevok:


Oprávnená osoba

	Nárok na príspevok má spevák alebo hráč na dychovom  nástroji, ktorí skončili zamestnanie u zamestnávateľa v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (čl. 2) a v tomto zamestnaní odpracovali  najmenej 30 rokov; nárok na tento príspevok má aj  tanečný umelec, ktorý skončil zamestnanie u zamestnávateľa v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (čl. 2) a v tomto zamestnaní odpracoval  najmenej 22 rokov (ďalej len „oprávnená osoba“). 


	Za oprávnenú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá odpracovala ustanovený počet rokov podľa odseku 1, skončila zamestnanie u zamestnávateľa v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (čl. 2) po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a ku dňu vzniku nároku na príspevok 

	nie je poberateľom invalidného dôchodku,

nie je poberateľom úrazovej renty,
je poberateľom invalidného dôchodku v nižšej výške ako je príspevok,
	je poberateľom úrazovej renty v nižšej výške ako je príspevok,
je súčasne poberateľom invalidného dôchodku a úrazovej renty v nižšej výške ako je príspevok.

	Za oprávnenú osobu sa považuje aj fyzická osoba, ktorá odpracovala ustanovený počet rokov podľa odseku 1, skončila zamestnanie u zamestnávateľa v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (čl. 2) v čase od 1. januára 2004 do 31. decembra 2009 a ku dňu vzniku nároku na príspevok 

	nie je poberateľom invalidného dôchodku,

nie je poberateľom úrazovej renty,
je poberateľom invalidného dôchodku v nižšej výške ako je príspevok,
je poberateľom úrazovej renty v nižšej výške ako je príspevok,
	je súčasne poberateľom invalidného dôchodku a úrazovej renty v nižšej výške ako je príspevok.

	Za oprávnenú osobu sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá je poberateľom

	predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku,

invalidného dôchodku  vo vyššej alebo rovnakej výške ako príspevok,
úrazovej renty vo vyššej alebo rovnakej výške ako príspevok,
	invalidného dôchodku a úrazovej renty súčasne vo  vyššej alebo rovnakej výške ako je príspevok.



Zamestnávateľ v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva

Zamestnávateľ v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva 
	na účely preukázania a potvrdenia období zamestnania (čl. 3) oprávnenej osoby je

	Divadlo Nová scéna,
	Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szivek,

Slovenská filharmónia,
Slovenské národné divadlo,
Slovenský ľudový umelecký kolektív,
Štátna filharmónia v Košiciach,
Štátna opera v Banskej Bystrici,
Štátne divadlo Košice,
	Štátny komorný orchester Žilina, 
právny predchodca zamestnávateľa podľa prvého bodu až deviateho bodu,
	iné štátne profesionálne divadlo,)	§ 4 ods. 1 zákona č.  384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov. ) ktoré pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
	na účely vydania potvrdenia o skončení posledného zamestnania je zamestnávateľ podľa písmena a) prvý bod až deviaty bod, ktorý skončil posledné zamestnanie oprávnenej osoby pred vznikom nároku na príspevok (ďalej len „posledný zamestnávateľ“).



Zamestnanie

	Zamestnanie na účely priznania príspevku je pracovný pomer založený pracovnou zmluvou, v ktorom oprávnená osoba vykonávala činnosť speváka, hráča na dychovom nástroji alebo tanečného umelca po čas ustanovený v čl. 1 ods. 1 hodnotený ako obdobie dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu;)	§ 60 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. ) do tohto času sa započítava aj čas

	starostlivosti o dieťa zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi)	Zákonník práce. ) v čase jej vykonávania, pričom na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky,
	starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo čas starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté vyžadujúce osobitne náročnú starostlivosť ustanovený osobitným predpisom,2) ak nebolo umiestnené v ústave pre také deti,
	poberania dávok nemocenského poistenia, 
	skutočného vykonania základnej vojenskej služby a náhradnej služby najviac v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej vykonania,
	civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonania, najviac v rozsahu 18 mesiacov.


	Zamestnanie sa preukazuje 

	informáciou o zmenách stavu individuálneho účtu vydanou podľa osobitného predpisu)§ 226 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.  ) a potvrdenou Sociálnou poisťovňou,

potvrdením zamestnávateľa podpísaným osobou zodpovednou za evidenciu období zamestnania na účely dôchodkového poistenia a štatutárnym orgánom; ak je viac zamestnávateľov, potvrdenie vydá každý zamestnávateľ,
potvrdením posledného zamestnávateľa pred vznikom nároku na príspevok podpísaným osobou zodpovednou za evidenciu období zamestnania na účely dôchodkového poistenia a štatutárnym orgánom.
	
	Potvrdenie zamestnávateľa obsahuje 
	informáciu  o období zamestnania oprávnenej osoby,
	dátumami vymedzené obdobie výkonu činnosti speváka, hráča na dychovom nástroji alebo tanečného umelca v čase zamestnania,
	deň skončenia zamestnania oprávnenej osoby;

vzor potvrdenia zamestnávateľa o zamestnaní na účely priznania príspevku podľa § 11a a 12a zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov je v prílohe č. 1.

	Ak z osobného spisu oprávnenej osoby alebo z inej evidencie zamestnávateľa sa nedá jednoznačne zistiť, či oprávnená osoba vykonávala činnosť speváka, hráča na dychovom nástroji alebo tanečného umelca, tento zamestnávateľ ako dôkaz môže použiť originál výpovede najmenej dvoch svedkov a tieto dôkazy v písomnej podobe predložiť ako prílohu potvrdenia o  zamestnaní oprávnenej osoby. Výpovede svedkov sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o  príspevok podľa § 11a a 11b zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „žiadosť o príspevok“). Vzor tlačiva výpovede svedka na účely potvrdenia výkonu činnosti speváka – hráča na dychovom nástroji – tanečného umelca je v prílohe č. 2.


	Ak zamestnanec vykonával zamestnanie v tom istom období u viacerých zamestnávateľov podľa čl. 2 písm. a), započíta sa takéto zamestnanie len raz. 


	Skončenie zamestnania na účely priznania príspevku je skončenie zamestnania oprávnenej osoby u zamestnávateľa podľa čl. 2 písm. a); za skončenie zamestnania sa považuje aj skončenie výkonu činnosti speváka, hráča na dychovom nástroji alebo tanečného umelca, ak pracovný pomer pokračoval so zmeneným druhom práce.


	Posledné zamestnanie na účely priznania príspevku je zamestnanie u zamestnávateľa podľa čl. 2 písm. b), v ktorom oprávnená osoba vykonávala prácu v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy a došlo k jeho skončeniu pred vznikom nároku na príspevok. 


	Skončenie posledného zamestnania podľa odseku 7 potvrdí posledný zamestnávateľ, ktorý o tejto skutočnosti vydá potvrdenie. 



Výška príspevku

	Výška príspevku je 50 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. 


	Výška príspevku za kratší čas ako kalendárny mesiac sa vypočíta za kalendárny deň (napríklad v prípade úmrtia oprávnenej osoby v priebehu kalendárneho mesiaca) tak, že výška príspevku za kalendárny mesiac sa vydelí počtom kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci a vynásobí počtom kalendárnych dní, za ktoré príspevok patrí.


	Výška príspevku sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta tak, že sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.


	Výška príspevku od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 je 360,70 eur/10 866,45 Sk mesačne. 




Vznik nároku na príspevok

Nárok na príspevok vzniká
	od 1. januára 2010, ak ide o oprávnenú osobu, ktorá skončí posledné zamestnanie v čase od 1. januára 2004 do 31. decembra 2009 a nárok si uplatní do 1. januára 2011 vrátane,

odo dňa nasledujúceho po skončení posledného zamestnania, ak ide o oprávnenú osobu, ktorá skončí posledné zamestnanie po 31. decembri 2009 a nárok si uplatní do roka od skončenia tohto zamestnania.
 


Uplatnenie nároku na príspevok

	Nárok na príspevok uplatňuje oprávnená osoba na ministerstve.


	Nárok na príspevok sa uplatňuje na tlačive žiadosti o príspevok, ktoré je v prílohe č. 3; neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je 
	informácia o zmenách stavu individuálneho účtu vydaná Sociálnou poisťovňou, 
	potvrdenie zamestnávateľa [čl. 3 ods. 2 písm. b) a c) a odsek 3 a 4] nie staršie ako tri mesiace,
	overená kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku, ak oprávnená osoba je poberateľom  invalidného dôchodku v nižšej výške ako je výška príspevku,
	overená kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní úrazovej renty, ak oprávnená osoba je poberateľom úrazovej renty v nižšej výške ako je výška príspevku.


	Za posúdenie úplnosti žiadosti o príspevok zodpovedá kancelária vedúceho služobného úradu, ktorá je oprávnená vyžiadať si záväzné stanovisko k potvrdeniu zamestnávateľa (čl. 3 ods. 3) od organizačného útvaru ministerstva, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí posledný zamestnávateľ oprávnenej osoby pred vznikom nároku na príspevok.


	Nárok na príspevok sa uplatňuje 

	písomne aj s možnosťou použitia vzorov tlačív z informačného systému príspevku (ďalej len „informačný systém“) alebo 
	elektronickým formulárom podpísaným zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona)	Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.) (ďalej len „elektronicky podaná žiadosť o príspevok“).


	Na každú prílohu, ktorá je súčasťou elektronicky podanej žiadosti o príspevok, sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 4 písm. b).


	Na zaslanie elektronicky podanej žiadosti o príspevok je určená mejlová adresa http://podatelna.gov.sk. 


	Podrobnosti o príspevku a formuláre potrebné na uplatnenie nároku na príspevok a preukázanie rozhodujúcich skutočností sú na internetovej stránke ministerstva www.culture.gov.sk/osobitnyprispevok.


	Na posúdenie včasnosti písomného uplatnenia nároku na príspevok je rozhodujúci dátum na podacej pečiatke pošty, ak je žiadosť zasielaná poštou, alebo dátum na prezentačnej pečiatke podateľne ministerstva, ak je žiadosť doručená osobne do podateľne ministerstva.


	Posledný deň lehoty na uplatnenie nároku na príspevok osoby oprávnenej podľa čl. 1 ods. 3 je 1. január 2011.




Informačný systém 

	Na evidenciu žiadostí o príspevok a podporu ich spracovania sa používa informačný systém; tento informačný systém umožňuje najmä

	písomné podávanie žiadostí o príspevok a podávanie žiadostí o príspevok prostredníctvom elektronického formulára, 
	spracovanie žiadostí o príspevok, 
	výpočet výšky príspevku 

	za kalendárny mesiac nadväzne na určenie priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka,
	za časť kalendárneho mesiaca,

	evidenciu 

	poberania invalidného dôchodku, úrazovej renty, predčasného starobného dôchodku a starobného dôchodku,
	evidenciu čestných vyhlásení podľa čl. 13 ods. 4 a potvrdení podľa čl. 13 ods. 5,
	období zamestnania získaných u viacerých zamestnávateľov,
	výplat príspevku,

vymáhania preplatku na príspevku,
	súhlasu so spracovaním osobných údajov,
	zníženie príspevku následne na zvýšenie invalidného dôchodku a úrazovej renty až do výšky plného príspevku, 
	automatické zastavenie výplaty príspevku, ak chýba informácia o predložení čestného vyhlásenia podľa čl. 13 ods. 4,
	vydávanie rozhodnutí o vzniku nároku na príspevok, rozhodnutí o zvýšení príspevku, rozhodnutí o zamietnutí nároku na príspevok a rozhodnutí o znížení príspevku, 
	počítanie lehôt, ak oprávnená osoba bola vyzvaná na doplnenie žiadosti,
	kvantifikáciu potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie výplaty príspevku na kalendárny rok,
	kontrolu a vyhodnotenie zadaných údajov, 
	spracovanie štatistiky, 
	monitoring činnosti.


	Informácia o spracovaní elektronicky podanej žiadosti o príspevok sa zverejňuje prostredníctvom zaistenej stránky pre túto oprávnenú osobu.   


	Informačný systém je špeciálny informačný systém,  na ktorý sa primerane vzťahujú ustanovenia registratúrneho poriadku ministerstva)	Registratúrny poriadok a registratúrny plán Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1623/2005-700/32855 z 19. decembra 2005 pre automatizovaný systém správy registratúry v znení dodatku č. 1.
 ) pri organizovaní manipulácie so záznamami a spismi.


	Autorizovaný prístup do informačného systému má zamestnanec ministerstva  určený na základe písomnej požiadavky 
	vedúceho služobného úradu pre riaditeľa kancelárie vedúceho služobného úradu, zamestnanca kancelárie vedúceho služobného úradu a pre iného oprávneného zamestnanca ministerstva okrem zamestnanca uvedeného v písmene b),
	generálneho riaditeľa organizačného útvaru ministerstva, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí posúdenie úplnosti žiadosti o príspevok (čl. 6 ods. 3), pre zamestnanca tohto organizačného útvaru.


	Správu a prevádzku informačného systému zabezpečuje organizačný útvar ministerstva, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí informatizácia. 


	Evidencia žiadostí o príspevok prostredníctvom informačného systému a evidencia spisov sa vedie v kancelárii vedúceho služobného úradu. 



Konanie o príspevku


	Konanie sa začína doručením úplnej žiadosti o príspevok, ktorá bola vyplnená a zdokumentovaná podľa tejto smernice, najskôr však 2. januára 2010. Lehota na posúdenie úplnosti žiadosti o príspevok je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o príspevok ministerstvu.


	Kancelária vedúceho služobného úradu vydá rozhodnutie o vzniku nároku na príspevok v prvom stupni správneho konania, ktorého vzor je v prílohe č. 4.


	Proti rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.


	O rozklade proti rozhodnutiu podľa odseku 3 rozhoduje minister na základe návrhu rozkladovej komisie ministerstva. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. 


	Právoplatné rozhodnutie ministerstva je preskúmateľné súdom na základe žaloby  oprávnenej osoby.





	Ak oprávnená osoba zašle všetky doklady podľa čl. 6 a  po ich posúdení nevzniknú žiadne pochybnosti, ministerstvo vydá rozhodnutie o vzniku nároku na príspevok do 90 kalendárnych dní v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis s pečiatkou právoplatnosti sa založí do spisu oprávnenej osoby v kancelárii vedúceho služobného úradu. 


	V čase, v ktorom je oprávnená osoba vyzvaná na doplnenie žiadosti o príspevok, lehota podľa odseku 1 neplynie.


	Právoplatné rozhodnutie o vzniku nároku na príspevok ministerstvo doručuje oprávnenej osobe.





Ministerstvo vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o príspevok, ak 
	oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku na príspevok, do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti, 
	oprávnená osoba nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku na príspevok, do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na preukázanie rozhodujúcich skutočností alebo
	medzi skončením zamestnania u posledného zamestnávateľa a podaním žiadosti o príspevok uplynul dlhší čas ako jeden rok okrem prípadov podľa čl. 1 ods. 3;

vzor rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o príspevok je v prílohe č. 5. 



Výplata príspevku

	Príspevok sa vypláca odo dňa vzniku nároku na príspevok.


	Príspevok sa vypláca mesačne so spätnou platnosťou, v termíne určenom na výplatu platov zamestnancov ministerstva.


	Príspevok možno znížiť o preplatok vzniknutý nesplnením alebo oneskoreným splnením oznamovacej povinnosti podľa čl. 13 ods. 2 až 4. Zníženie príspevku možno vykonať len na základe právoplatného rozhodnutia podľa čl. 13 ods. 6.


	Príspevok sa vypláca na účet v banke uvedený v žiadosti oprávnenej osoby.


	Prístup k účtu v banke uvedenom v tlačive žiadosti o príspevok potvrdí príslušná banka priamo na tlačive žiadosti o príspevok alebo na inom tlačive.


	Za spracovanie podkladov k výplate príspevku zodpovedá kancelária vedúceho služobného úradu vrátane mesačnej zostavy – elektronického platobného príkazu najneskoršie v termíne jedného pracovného dňa pred termínom určeným na výplatu platov zamestnancov ministerstva.


	Za výplatu príspevku zodpovedá organizačný útvar, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí zabezpečovanie bezhotovostného  platobného styku prostredníctvom Štátnej pokladnice.




Zvýšenie príspevku

	 Zvýšenie príspevku sa vykoná od 1. januára príslušného roka, ak suma zodpovedajúca 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka je vyššia ako výška príspevku vyplácaného do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka.


	 O zvýšení príspevku vydá ministerstvo každý rok po vzniku nároku na príspevok rozhodnutie o zvýšení príspevku do 28. februára, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 a čl. 13 ods. 4. Rozhodnutie o zvýšení príspevku je v prílohe č. 6. 




Povinnosti oprávnenej osoby 
a poberateľa príspevku

	Ak vzniknú pochybnosti o preukázanom zamestnaní (čl. 3) pri rozhodovaní o vzniku nároku na príspevok, oprávnená osoba je povinná najneskoršie do 60 kalendárnych dní preukázať čas zamestnania novým potvrdením zamestnávateľa nie starším ako jeden mesiac. Lehota na vydanie rozhodnutia o vzniku nároku na príspevok v tomto čase neplynie.


	 Poberateľ príspevku je povinný do ôsmich kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia Sociálnej poisťovne oznámiť ministerstvu a predložiť kópiu rozhodnutia o vzniku nároku a skončení (zániku) nároku 

	na invalidný dôchodok vo vyššej alebo v rovnakej výške ako bol priznaný príspevok, 

na úrazovú rentu vo vyššej alebo v rovnakej výške ako bol priznaný príspevok, 
na predčasný  starobný dôchodok alebo  starobný dôchodok. 

	 Poberateľ príspevku je povinný do ôsmich kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia Sociálnej poisťovne oznámiť ministerstvu a predložiť kópiu rozhodnutia 
	o zvýšení invalidného dôchodku,  
	o zvýšení úrazovej renty.


	 Poberateľ príspevku je povinný do 31. decembra každého kalendárneho roka, najskôr do 31. decembra 2010, predložiť ministerstvu čestné vyhlásenie overené notárom alebo matrikou nie staršie ako jeden mesiac, že 

	je – nie je poberateľom invalidného dôchodku vo vyššej alebo v rovnakej výške ako je priznaný príspevok, na ktorý má nárok a uviesť rozhodujúce skutočnosti,
	je – nie je poberateľom úrazovej renty vo vyššej alebo v rovnakej výške ako je priznaný príspevok, na ktorý má nárok a uviesť rozhodujúce skutočnosti,
	je – nie je poberateľom invalidného dôchodku a úrazovej renty súčasne vo vyššej alebo

       v rovnakej výške ako je priznaný príspevok, na ktorý má nárok, a uviesť rozhodujúce
       skutočnosti,
	je – nie je poberateľom predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku a uviesť rozhodujúce skutočnosti,
	nastala – nenastala zmena, ktorá ovplyvnila nárok na príspevok;

vzor čestného vyhlásenia je v prílohe č. 7.

	 Oprávnená osoba alebo poberateľ príspevku sú povinní na výzvu ministerstva predložiť v určenej lehote iné potvrdenie preukazujúce pokračujúci nárok na príspevok.


	 Poberateľ príspevku je povinný vrátiť preplatok vzniknutý nesplnením alebo oneskoreným splnením oznamovacej povinnosti do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy ministerstva na vrátenie preplatku alebo nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o povinnosti vrátiť preplatok. Právoplatné rozhodnutie ministerstva o povinnosti vrátiť preplatok je exekučným titulom.




Zastavenie výplaty príspevku

Ministerstvo zastaví výplatu príspevku rozhodnutím, ak poberateľ príspevku nepredloží čestné vyhlásenie podľa čl. 13 ods. 4 a potvrdenie podľa čl. 13 ods. 5.



Súbeh nároku na príspevok s dôchodkovou dávkou a úrazovou dávkou
a s príjmom zo zárobkovej činnosti

	Príspevok patrí, ak osoba oprávnená na jeho poberanie je poberateľom

	invalidného dôchodku v nižšej výške ako je príspevok, na ktorý má oprávnená osoba nárok, vo výške rozdielu medzi plnou výškou príspevku a invalidným dôchodkom vrátane jeho zvýšenia,
	úrazovej renty v nižšej výške ako je príspevok, na ktorý má oprávnená osoba nárok, vo výške rozdielu medzi plnou výškou príspevku a úrazovou rentou vrátane jej zvýšenia,

invalidného dôchodku a úrazovej renty v nižšej výške ako je príspevok.

	Príspevok patrí, ak poberateľ príspevku má po vzniku nároku na príspevok príjem zo zárobkovej činnosti okrem činnosti, za ktorú mu bol priznaný príspevok. 


	Príspevok nepatrí, ak osoba oprávnená na jeho poberanie je poberateľom

	invalidného dôchodku vo vyššej alebo v rovnakej výške ako je príspevok, na ktorý má oprávnená osoba nárok, 

úrazovej renty vo vyššej alebo v rovnakej výške ako je príspevok, na ktorý má oprávnená osoba nárok,
	invalidného dôchodku a úrazovej renty vo vyššej alebo v rovnakej výške ako je príspevok,
	poberateľom predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku.



Úprava  výšky príspevku

Ministerstvo upraví výšku priznaného príspevku odo dňa zvýšenia invalidného dôchodku alebo úrazovej renty tak, že priznaný príspevok zníži o sumu zvýšenia invalidného dôchodku alebo úrazovej renty. Túto úpravu vykonáva, až kým výška  invalidného dôchodku alebo úrazovej renty nedosiahne plnú výšku príspevku.

	Na konanie o úprave príspevku sa primerane vzťahujú ustanovenia tejto smernice. 


	Vzor rozhodnutia o znížení príspevku je v prílohe č. 8.




Zánik nároku na príspevok

	Nárok na príspevok zaniká vznikom nároku na predčasný starobný dôchodok alebo  starobný dôchodok.



	Nárok na príspevok zaniká smrťou poberateľa príspevku. 




Použitie osobitných predpisov o správnom konaní

Na rozhodovanie o  nároku na príspevok, zamietnutí žiadosti o príspevok, zastavení výplaty príspevku, úprave príspevku, na plynutie lehôt a povinnosti vrátiť preplatok príspevku sa vzťahujú osobitné predpisy o správnom konaní. )	Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
 )



Prechodné ustanovenie

(1) Ak žiadosť o príspevok a potvrdenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti, zaslané ministerstvu do nadobudnutia účinnosti tejto smernice nespĺňajú požiadavky podľa tejto smernice, ministerstvo vráti tieto doklady na doplnenie žiadateľovi do troch týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 

(2) Nárok na príspevok si oprávnená osoba uplatní najneskoršie do 1. januára  2031, ak skončila zamestnanie u zamestnávateľa v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva do 31. decembra 2029.


Osobitné ustanovenie

 Príspevok sa vypláca z rozpočtovej kapitoly ministerstva.

	 Kancelária vedúceho služobného úradu plánuje finančné prostriedky na výplatu príspevku na nasledujúci kalendárny rok pri príprave návrhu rozpočtu ministerstva v spolupráci s organizačným útvarom ministerstva, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí zamestnávateľ, okrem roku 2010, keď výšku finančných prostriedkov na tento rozpočtový rok schvaľuje porada vedenia ministerstva.


	 Sekcia ekonomiky ministerstva zabezpečí finančné prostriedky podľa odseku 2 na príslušný rozpočtový rok.




Platnosť a účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2010.






Marek Maďarič  v. r.
minister 

