14.7.2022
ŽIVOTNÉ MINIMUM OD 1.7.2022
Životné minimum je spoločensky uznaná hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Základná suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu sa na obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023 mení
na 234,42 EUR mesačne. Táto suma sa mení z pôvodnej sumy 218,06 EUR platnej pre obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022.
Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je od 1.7.2022 do 30.6.2023 suma
alebo úhrn súm:
•
•
•

234,42 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
163,53 EUR mesačne pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
107,03 EUR mesačne pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

ROKOVALI ODVETVOVÉ TRIPARTITY
Odvetvová tripartita za odvetvie stavebníctva sa konala 6.7.2022. Zástupcovia sociálnych partnerov MDV SR, Zväzu
stavebných podnikateľov Slovenska, ÚDPT SR a IOZ prerokovali viacero informácií a materiálov z dielne MDV SR. Osobitnú
pozornosť venovali aktuálnej situácii v stavebníctve z pohľadu nárastu cien stavebných materiálov a krokom prijatým MDV
SR k riešeniu situácie. Zástupcovia MDV SR informovali, že vláda vzala na vedomie metodiku mechanizmu úpravy ceny
v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a
budov. Táto metodika upravuje postup pre pripravované verejné obstarávania. V tejto súvislosti informovali aj
o pripravovanej metodike pre už uzatvorené zmluvy, ktorá bude predložená 13.7.2022 na rokovanie vlády. Sociálni partneri
sa vyjadrili, že táto metodika by mala byť všeobecne platná a záväzná a mali by ju rešpektovať všetky subjekty nielen
organizácie v pôsobnosti MDV SR.
Súčasne sa venovali aj podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja
bývania. Sociálni partneri za prioritu rozvoja bývania jednoznačne považujú výstavbu nájomných bytov.
V legislatívnej časti rokovania zástupcovia MDV SR informovali, že zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní prešli
schvaľovacím procesom, sú publikované v Zbierka zákonov a účinné od 1.4.2024.

Od 1.6.2022 vznikol nový ústredný orgán štátnej správy, a to Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Od 1.1.2023 majú
prejsť na úrad kompetencie MDV SR na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.
Odvetvová tripartita za oblasť civilného letectva sa konala 7.7.2022 za účasti sociálnych partnerov IOZ, MDV SR,
zástupcov zamestnávateľov z jednotlivých letiskových spoločností a Únie dopravy pôšt a telekomunikácií SR. Účastníci
rokovania sa venovali najmä stavu a fungovaniu letiskových spoločností vrátane zamestnanosti aj z pohľadu dopadu
pandémie na letiskové spoločnosti a predikcii na nasledujúce obdobie.
Na zabezpečenie prevádzky letiskových spoločností sa účastníci odvetvovej tripartity zhodli najmä na potrebe poskytovania
pomoci zamestnávateľom a poskytnutia príspevku v civilnom letectve na bezpečnostnú ochranu letísk a výkon záchranných
a hasičských služieb na letiskách v rámci možností štátneho rozpočtu.
Toto dielo „e-správy“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela.
Autor súhlasí s ďalším šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a podklady do budúcich vydaní posielajte na e-mail: kren@ioz.sk

