Zmeny pri poskytovaní príspevku v zmysle §60 zákona o službách zamestnanosti na
úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska od
1.7.2016.
Nakoľko príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP sa poskytuje na základe
dokladov preukazujúcich vynaložené náklady za príslušný štvrťrok, pričom zákon o službách
zamestnanosti pojem vynaložený náklad bližšie nedefinuje, pri posudzovaní oprávnenosti
prevádzkových nákladov CHD/CHP sa za oprávnený bude považovať taký náklad, ktorý
spĺňa všetky nižšie uvedené podmienky bez ohľadu na spôsob vedenia účtovníctva žiadateľa
o príspevok nasledovne:
1. Náklad (zníženie ekonomických úžitkov), ktorý vznikol v období štvrťroka, za ktorý sa
príspevok žiada, pričom
- jeho vznik a vzťah k príslušnému štvrťroku musí byť preukázateľný z vecného aj
časového hľadiska,
- z predložených dokladov (napr. nájomná zmluva, faktúra za vodu, výplatná listina)
musí byť zrejmé obdobie, ku ktorému sa náklad viaže.
2. Náklad sa vzťahuje k referenčnému obdobiu (štvrťroku), v ktorom zamestnanec so ZP, na
ktorého sa príspevok poskytuje, bol zamestnancom CHD, alebo SZČO so ZP
prevádzkovala alebo vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v CHP.
3. Vynaloženie nákladu musí byť preukázané dokladom preukazujúcim vynaložený
náklad za príslušný štvrťrok, tzn. relevantným dokladom preukazujúcim skutočné
vynaloženie nákladu - úhrada za príslušný štvrťrok.
Príklad 1: Faktúra za spotrebu vody za obdobie od 1.3.2016 - 31.3.2016, k úhrade ktorej
došlo dňa 5.4.2016, je z hľadiska oprávnenosti nákladu, ktorý sa v tomto prípade viaže
k prvému štvrťroku rozhodujúce
- či sa obdobie uvedené na faktúre viaže k príslušnému štvrťroku,
- či v tomto období ktorom zamestnanec so ZP, na ktorého sa príspevok poskytuje, bol
zamestnancom CHD, alebo SZČO so ZP prevádzkovala alebo vykonávala samostatnú
zárobkovú činnosť v CHP,
- či je doložený doklad preukazujúci úhradu nákladu za príslušný štvrťrok (výpis
z bankového účtu, výdavkový pokladničný doklad a pod).
Z hľadiska oprávnenosti nákladu teda nie je podstatné kedy došlo k výdavku ale to, k akému
obdobiu sa náklad viaže.
Príklad 2: Pri žiadosti za druhý štvrťrok 2016 z doloženej faktúry za polročné nájomné mesiace 1,2,3,4,5,6/2016, faktúra uhradená v 7/2016, je oprávnený náklad za obdobie druhého
štvrťroka, ku ktorému sa náklad viaže len za mesiace 4,5,6/2016.
Príklad 3: Pri žiadosti za druhý štvrťrok 2016 z doloženej faktúry za polročné nájomné
hradené vopred na mesiace 7,8,9,10,11,12/2016, faktúra uhradená v 6/2016 – nie je tento
doklad možné priradiť k referenčnému obdobiu druhého štvrťroka, nakoľko náklad sa viaže
na budúce obdobie tretieho a štvrtého štvrťroka. Časť nákladu za nájomné v takom prípade
bude refundovaná pri žiadosti za tretí štvrťrok – mesiace 7,8,9 a zostávajúca časť pri žiadosti
za štvrtý štvrťrok – mesiace 10,11,12, nehľadiac na to, kedy výdavok vznikol.

Príklad 4: Prevádzkové náklady CHD/CHP, ktoré vzniknú v období štvrťroka, za ktorý sa
príspevok žiada, vrátane nákladov posledného mesiaca daného štvrťroka (napr. marcová mzda
vyplatená v apríli), sa priamo vzťahujú k tomuto štvrťroku, aj keď vznikli až po skončení
štvrťroka. Nie je možné, aby sa tento náklad prenášal do ďalšieho obdobia (napr. marcový
mzdový náklad, nie je možné považovať za oprávnený náklad druhého štvrťroka).
Nakoľko zákon o službách zamestnanosti pracuje s pojmom náklad, v prípade nákladov na
mzdy a poistné odvody, časovým kritériom pre zaradenie mzdových nákladov za marec do
prvého alebo do druhého kvartálu nie je dátum vyplatenia mzdy, ale časové ohraničenie
(mesiac), ku ktorému náklad prislúcha. Teda, náklady na mzdu, napr. za mesiac marec, sa
považujú za prevádzkové náklady patriace do prvého štvrťroka.

V zmysle uvedeného, budú úrady pri výpočte a úhrade príspevku podľa § 60 zákona
o službách zamestnanosti od 1.7.2016 postupovať nasledovným spôsobom:
Žiadateľ, ktorý v júli 2016 podá žiadosť o poskytnutie príspevku za druhý štvrťrok 2016
a bude si uplatňovať napr. mzdy a odvody za zamestnancov (v prípade SZČO poistné
odvody), predloží úradu doklady preukazujúce vynaložené náklady za mesiace apríl, máj, jún.
Ak si žiadateľ bude chcieť uplatniť aj júnový mzdový náklad bude povinný najneskôr do
konca júla podať žiadosť o príspevok a predložiť doklady preukazujúce vynaložený náklad
(výplatná listina, výpis z bankového účtu, výdavkový pokladničný doklad). Ak žiadateľ
nepredloží všetky doklady o úhrade nákladu za príslušný štvrťrok, úrad ho v rámci
administratívnej kontroly vyzve k doloženiu chýbajúcich dokladov. Ak žiadateľ doloží
požadované doklady v lehote určenej úradom, úrad príspevok poskytne.

V priebehu druhého štvrťroka 2016, za ktorý budú CHD/CHP predkladať žiadosti
o poskytnutie príspevku v júli, budú ešte akceptované aj mzdové náklady za marec
2016, avšak za predpokladu, že poskytnutím príspevku nebude prekročená maximálna
štvrťročná výška príspevku. Žiadatelia majú možnosť kompenzovať si prípadné
neuhradenie mzdových nákladov inými nákladmi, ktoré sú schopní za príslušný
referenčný štvrťrok zdokladovať.

