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Príspevok na bývanie predstavuje jeden zo základných nástrojov systému sociálneho bývania
vo väčšine európskych krajín. Jeho účelom je pokrytie nevyhnutných výdavkov spojených
s bývaním, najmä nájom a energie. Legislatíva SR pozná tri druhy príspevkov na bývanie
podľa cieľových skupín obyvateľov, ktorým sú určené:
1. Príspevok na nájomné bývanie pre zamestnancov, ktorí potrebujú za prácou
vycestovať z miesta trvalého bydliska. Tento typ príspevku vypláca zamestnávateľ,
zvyčajne zo sociálneho fondu.
2. Príspevok na bývanie pri presťahovaní sa za prácou nad 50 km pre bývalých
uchádzačov o zamestnanie, inak nazývaný aj príspevok na podporu mobility za
prácou. Je radený k aktívnym opatreniam na trhu práce v gescii MPSVaR SR.
3. Príspevok na bývanie pre jednotlivcov a rodiny nachádzajúce sa v stave hmotnej
núdze. Tento typ príspevku je sociálnou dávkou, v súčasnosti sa podľa Zákona
č. 417/2013 Z. z. viaže na pomoc v hmotnej núdzi.
Všetky tri formy príspevkov na bývanie sa týkajú istej skupiny obyvateľstva, z ich pokrytia
však vypadávajú napríklad nízkopríjmové rodiny či jednotlivci, ktorí nie sú posudzovaní
ako osoby v hmotnej núdzi, najmä matky poberajúce rodičovský príspevok, zamestnanci
s minimálnou mzdou, osoby poberajúce dávky dôchodkového zabezpečenia a pod..

Súčasné nastavenie príspevku na bývanie podľa Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi nezohľadňuje výšku príjmov a výdavkov domácnosti, formu bývania a počet členov
domácnosti. Uplatnenie si tohto typu príspevku navyše podlieha prísnym kritériám, napríklad
nepatrí rodinám v hmotnej núdzi bez listu vlastníctva, či formálnej nájomnej zmluvy.
Výška príspevku sa nezvyšuje primerane v porovnaní s rýchlo rastúcimi cenami za energie,
nájmy a nehnuteľnosti. Aktuálne je na úrovni 58,50 Eur/mesačne pre jednotlivca a 93,40 Eur/
mesačne pre domácnosť s viacerými členmi, pričom príspevok na mobilitu za prácou
predstavuje od 350 do 600,- Eur/mesačne.
Na základe uvedeného odporúčame Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
prehodnotiť súčasnú platnú legislatívu k príspevku na bývanie, najmä:
-

Vyňať príspevok na bývanie z pomoci v hmotnej núdzi. Súčasťou legislatívnej
zmeny má byť stanovenie podmienok pre získanie príspevku v závislosti od veľkosti
domácnosti, formy bývania a príjmovej situácie domácností.

-

Zvýšiť príspevok na bývanie tak, aby reflektoval na reálne náklady spojené
s bývaním.

Tento návrh opatrenia bol prediskutovaný a schválený Platformou neziskových
organizácii a sociálnych pracovníkov dňa 16.8.2021 v Herľanoch.

