
III. Životné minimum od 1. 1. 2021

Sumy životného minima platné od 1. 7. 2020 do 31. 6. 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: 1. 7. 2020
Právny stav do: 30. 6. 2021

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 174/2020 Z. z. o úprave
súm životného minima bolo stanovené životné minimum v sumách (s platnosťou od 1. 7. 2020):

214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoloč ne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
98,08 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Uvedené sumy životného minima budú platné do 30. 6. 2021. Od 1. 7. 2021 v súlade s § 5 zákona č.
601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov môže dôjsť k zmene uvedených súm.

Pozn. redakcie: 
§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z.

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace dôvodové správy
Dôvodová správa k zákonu č. 601/2003 Z. z. (o životnom minime)
Dôvodová správa k zákonu č. 294/2020 Z. z. (o minimálnej mzde)

Súvisiace dokumenty
Komentár zákona č. 601/2003 Z. z.

Súvisiace komentované ustanovenia
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

Súvisiace odborné články
Životné minimum od 1. júla 2020

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/bc-katarina-danajovicova
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=5178417&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2977035&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=29&p=2977035&f=2
https://www.mzdovecentrum.sk/dovodova-sprava/Dovodova-sprava-k-zakonu-c-601-2003-Z-z.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-294-2020-z-z.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/epi-komentar/Komentar-zakona-c-601-2003-Z-z.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
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/zivotne-minimum-od-1-jula-2020-pmpp-11-2020.htm


311/2001 Z. z. Zákonník práce
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
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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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/2019-143
http://www.epi.sk/zz/2020-294

