Informácia pre žiadateľov a príjemcov SOS dotácie
Vážený žiadateľ/príjemca SOS dotácie,
SOS dotácia je určená na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu v čase mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID – 19. Pomáha
ľuďom, ktorí sú bez akéhokoľvek príjmu preklenúť ťažké obdobie. Pre poskytnutie SOS dotácie je
potrebné splniť stanovené podmienky . V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že:
SOS dotáciu je možné poskytnúť v prípadoch, ak Vám nebude priznaná žiadna z nasledovných
dávok:
 dôchodková dávka,
 iná dávka alebo príspevok
(špecifikované nižšie v časti Dávky a príspevky, ktorých spätné priznanie podmieňuje vrátenie SOS
dotácie).
SOS dotáciu je potrebné vrátiť, ak Vám bol počas poberania SOS dotácie spätne priznaný
dôchodok alebo dávky a príspevky. Výška sumy na vrátenie sa počíta od mesiaca, keď Vás úrad
informoval o tejto skutočnosti. V prípade, ak spätne priznané dôchodkové dávky nepresiahli 300 €
mesačne, vzniká povinnosť vrátiť zo SOS dotácie len rozdiel medzi sumou SOS dotácie a
sumou priznaného dôchodku.
V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste čo najskôr oznámili elektronicky,
osobne, telefonicky alebo poštou na adresu úradu:
- že ste si uplatnili nárok na dôchodkové dávky a/alebo dávky a príspevky a o stave konania
v tejto veci (napr. predložením potvrdenia zo Sociálnej poisťovne),
- či chcete, aby Vám bola SOS dotácia naďalej poskytovaná do priznania týchto dávok
a príspevkov, ak Vám tieto zatiaľ priznané neboli. Po ich priznaní môže totiž nastať povinnosť
vrátiť časť vyplatenej SOS dotácie.
Dávky a príspevky, ktorých spätne priznanie podmieňuje vrátenie SOS dotácie:
- starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok,
invalidný výsluhový dôchodok alebo obdobnú dávky zo zahraničia, teda dôchodkové dávky;
- pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, príspevok na opatrovanie, dávku v
nezamestnanosti, kompenzačný príspevok zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym
pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávku nemocenského zabezpečenia,
dávku nemocenského poistenia alebo obdobnú dávky zo zahraničia, teda dávky a príspevky;
- resp. si môžete nárok na niektorú z vyššie uvedených dôchodkových dávok a/alebo dávok
a príspevkov uplatniť (napr. neuplatnili ste si nárok na dávku v nezamestnanosti z dôvodu, že ste
si požiadali o SOS dotáciu).
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho
trvalého bydliska.

