Príspevok na podporu mobility za prácou- § 53a
Účinnosť od 01.01.2016
V zmysle zákona č. 353/2015 Z.z., 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
Úrad poskytuje mesačne príspevok na podporu mobility za prácou na úhradu časti výdavkov na
bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť
mesiacov zamestnancovi, ktorý:
-

-

-

bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej
tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36
ods. 1 písm. a),
o príspevok písomne požiada najneskôr do troch mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie
uchádzačov o zamestnanie. Prílohou k žiadosti je kópia dokladu o zmene trvalého pobytu
alebo o nahlásení prechodného pobytu a kópia pracovnej zmluvy,
v prípade, ak o príspevok požiadajú písomne obaja manželia, ktorí spĺňajú podmienky
podľa zákona o službách zamestnanosti, príspevok sa poskytuje len jednému z manželov.

Zmena pobytu na účely poskytnutia príspevku je zmena miesta trvalého pobytu alebo nahlásenie
prechodného pobytu, ak je miesto nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky
vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 70 km alebo ak je miesto prechodného
pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta trvalého pobytu najmenej 70 km.
Príspevok sa neposkytuje, ak je zamestnancovi poskytovaný príspevok podľa § 53.
Príspevok sa poskytuje raz za dva roky.
Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním
zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších
najviac šiestich mesiacov. Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy výdavkov, najviac 250 eur
počas obdobia prvých šiestich mesiacov a najviac 125 eur počas obdobia ďalších šiestich mesiacov.
Občan - žiadateľ o príspevok predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny písomnú žiadosť
vrátane príloh:



pracovná zmluva uzatvorená so zamestnávateľom, v súvislosti s ktorou sa uchádzač o
zamestnanie presťahoval za prácou,
potvrdenie o zmene miesta pobytu.

Výdavky na bývanie súvisiace so zmenou pobytu na účely poskytnutia príspevku sú preukázané
mesačné výdavky na:
a) úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
b) nájomné.

Kontaktné osoby:
Rastislav Stodola
(4. poschodie, č. dverí 412)
tel.: 044/2440456
e-mail: Rastislav.Stodola@upsvr.gov.sk

