ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV A DOPRAVY
...silný hlas priemyslu...
bod č. 8
Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších
predpisov

1. Postoj APZD k návrhu zákona
APZD berie materiál na vedomie a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.
2. Zdôvodnenie postoja APZD
APZD neuplatnila v rámci medzirezortného pripomienkového konania žiadne pripomienky.
3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu
Návrh zákona mení nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone
rozhodnutia.
Aktuálna úprava
Mení sa výška „nepostihnuteľnej“ Suma, ktorá sa nesmie zraziť
povinnému z jeho mesačnej mzdy,
sumy na povinného
je 100 % životného minima (ďalej
len „ŽM“).

Navrhovaná úprava
Suma, ktorá sa nesmie zraziť
povinnému z jeho mesačnej mzdy,
je 140 % životného minima (ďalej len
„ŽM“).

Mení sa výška „nepostihnuteľnej“ Na každú vyživovanú osobu Na každú vyživovanú osobu
sumy na každú vyživovanú osobu. (manželka, dieťa) sa započítava (manželka, dieťa) sa započítava
suma 25 % zo 100 % ŽM.
suma 25 % zo 140 % ŽM;
to neplatí ak druhý manžel dosahuje
čistý príjem vyšší ako 80%
priemernej mzdy v hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok.
Nemení
sa
„nepostihnuteľnej“
maloleté dieťa.

výška Na každé maloleté dieťa sa naďalej sumy na započítava suma 60 % zo 100 %
ŽM.

Dopĺňa
sa
výška „nepostihnuteľnej“ sumy pri
prednostných
pohľadávkach

Výška „nepostihnuteľnej“ sumy pri
výkone prednostných pohľadávok je
100 % zo ŽM na povinného.
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(okrem pohľadávky na výživné na
maloleté dieťa).
-

Výška „nepostihnuteľnej“ sumy je
25 % zo 100 % ŽM na každú
vyživovanú osobu;
to neplatí ak manžel dosahuje čistý
príjem vyšší ako 80% priemernej
mzdy
v hospodárstve
za
predchádzajúci kalendárny rok.

Mení sa výška „nepostihnuteľnej“ Suma, ktorá sa nesmie zraziť Suma, ktorá sa nesmie zraziť
sumy pri poberateľoch dôchodku povinnému z jeho mesačnej mzdy, povinnému z jeho mesačnej mzdy,
je 100 % ŽM.
je 140 % ŽM.
Na každú vyživovanú osobu Na každú vyživovanú osobu
(manželka, dieťa) sa započítava (manželka, dieťa) sa započítava
suma 50 % zo 100 % ŽM.
suma 50 % zo 140 % ŽM.
Mení sa suma, nad ktorú sa zvyšok Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej
čistej mzdy zrazí bez obmedzenia mzdy zrazí bez obmedzenia, je 150 mzdy zrazí bez obmedzenia, je 80 %
% ŽM.
priemernej
mesačnej
mzdy
v hospodárstve
SR
za
predchádzajúci rok
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