
XIV. Výška maximálneho príjmu v roku 2021 počas evidencie na úrade
práce

Výška maximálneho príjmu pre uchádzača o zamestnanie zamestnaného na dohodu na rok 2021.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat;
Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Nemocenské poistenie; Sociálna poisťovňa;
Zdravotné poistenie; Životné minimum
Právny stav od: 31. 10. 2020
Právny stav do: 30. 6. 2021

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o
službách v zamestnanosti“) umožňuje uchádzačovi o zamestnanie mesačne privyrobiť až do 100 % výšky
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ale len na základe dohody vykonávanej mimo
pracovného pomeru a trvanie dohody nemôže presiahnuť v úhrne 40 dní v kalendárnom roku.
Dohodu uchádzač o zamestnanie nemôže uzavrieť so zamestnávateľom:

u ktorého mal bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pracovný
pomer alebo obdobný pracovný vzťah,
ktorý uchádzača o zamestnanie v priebehu šiestich mesiacov pred uzavretím dohody odmietol
prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce.

Zároveň nemôže mať uchádzač o zamestnanie súčasne viacero dohôd (§ 6 ods. 3 zákona o službách
zamestnanosti).
Pri porušení niektorej z týchto podmienok vyradí úrad práce takéhoto uchádzača z evidencie uchádzačov
o zamestnanie, a to dňom, kedy prestal spĺňať podmienku. 
 

Výška maximálneho príjmu od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 je 214,83 €.
 

Pozn. redakcie: 
§ 6 ods. 3 zákona č 5/2004 Z.z. 

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace komentované ustanovenia
Komentár k § 2 zákona 663/2007 Z. z.
Komentár k § 1 zákona 663/2007 Z. z.

Súvisiace príklady z praxe
Povinnosť uzatvárania dodatku k pracovnej zmluve v prípade zmeny výšky minimálnej mzdy
Minimálna mzda
Minimálna mzda

XIV. Výška maximálneho príjmu v roku 2021 počas evidencie na úrade práce

Stránka 1 / 2

https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/bc-katarina-danajovicova
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021274&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4707582&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=29&p=4707582&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-2-zakona-663-2007-Z-z-4.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-1-zakona-663-2007-Z-z-3.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/povinnost-uzatvarania-dodatku-k-pracovnej-zmluve-v-pripade-zmeny-vysky-minimalnej-mzdy.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/minimalna-mzda-6.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/minimalna-mzda-7.htm


Súvisiace odborné články
III. Novela zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce – novela č. 375/2019 Z. z. – zmena
mechanizmu určovania minimálnej mzdy
Minimálna mzda od 1. januára 2021
1. Minimálna mzda podľa kategórií náročnosti práce
2. Zmena výpočtu minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce od 1. januára 2021
3. Porovnanie minimálnej mzdy od roku 2010 až do roku 2021
4. Odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne
5. Odvodové zaťaženie do zdravotnej poisťovne
6. Výpočet daňovej povinnosti z mesačnej mzdy zamestnanca

Súvisiace aktuality
M. Krajniak: Minimálna mzda na rok 2021 má byť podľa nášho návrhu 620 eur

Súvisiace dôvodové správy
Dôvodová správa k zákonu č. 294/2020 Z. z. (o minimálnej mzde)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
143/2019 Z. z. Opatrenie o sumách náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách
294/2020 Z. z. Novela zákona o minimálnej mzde
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https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/iii-novela-zakona-o-minimalnej-mzde-a-zakonnika-prace-novela-c-375-2019-z-z-zmena-mechanizmu-urcovania-minimalnej-mzdy.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/minimalna-mzda-od-1-januara-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/minimalna-mzda-podla-kategorii-narocnosti-prace.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/zmena-vypoctu-minimalnej-mzdy-podla-stupnov-narocnosti-prace-od-1-januara-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/porovnanie-minimalnej-mzdy-od-roku-2010-az-do-roku-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvodove-zatazenie-zamestnanca-a-zamestnavatela-do-socialnej-poistovne.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/odvodove-zatazenie-do-zdravotnej-poistovne.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/vypocet-danovej-povinnosti-z-mesacnej-mzdy-zamestnanca.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/m-krajniak-minimalna-mzda-na-rok-2021-ma-byt-podla-nasho-navrhu-620-eur.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-294-2020-z-z.htm
http://www.epi.sk/zz/2001-311
http://www.epi.sk/zz/2003-595
http://www.epi.sk/zz/2003-601
http://www.epi.sk/zz/2004-5
http://www.epi.sk/zz/2019-143
http://www.epi.sk/zz/2020-294

