Podrobné informácie o možnostiach získania príspevku na podnikanie
Príspevok na podnikanie poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ak ste evidovaní na úrade práce aspoň tri mesiace, môžete získať príspevok na podnikanie.
Príspevok na podnikanie (presnejšie príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť) môžete
získať od vášho úradu práce.

Podmienky pre žiadosť o príspevok na podnikanie

O príspevok musíte požiadať písomne. Musíte tiež absolvovať prípravu na začatie
vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti a musíte úradu predložiť
podnikateľský zámer spolu s predpokladanými nákladmi na začatie podnikania.
Prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti vám
zabezpečí úrad práce. Úrad vám takisto môže zabezpečiť aj prípravu podnikateľského zámeru.
V prípade úspešnej žiadosti o príspevok, úrad práce s vami uzatvorí dohodu o poskytnutí
príspevku. V tejto dohode sa okrem iného zaväzujete, že začnete vykonávať samostatnú
zárobkovú činnosť a že ju budete vykonávať nepretržite najmenej dva roky v súlade s
predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a jeho kalkuláciou nákladov.

V akej výške môžem získať príspevok na podnikanie?

Výška príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je závislá od celkovej ceny práce, typu
regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej
nezamestnanosti v okrese v ktorom bude uchádzač vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.
V bratislavskom kraji je to najviac 35 % zo 16-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z
priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
V ostatných krajoch najviac 45 % zo 16-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z
priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Na čo je možné použiť príspevok na podnikanie?

Príspevok vám úrad poskytne na úhradu nákladov súvisiacich s podnikaním, ktoré ste uviedli
v podnikateľskom zámere. Príspevok musí byť použitý v období od podpísania dohody do
ukončenia záväzku na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (teda do 2 rokov).
Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich
rokov od ukončenia záväzku vykonávať vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

Môžem príspevok na podnikanie získať viackrát?

Príspevok môžete získať aj opätovne, ale najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa
nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol príspevok poskytnutý.

Aký postup pre získanie príspevku na podnikanie?

1. Na vašom úrade práce podáte žiadosť o absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania
alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti. (Tlačivo žiadosti nájdete na konci
článku).
2. Po úspešnom absolvovaní prípravy podáte na úrade práce žiadosť o poskytnutie príspevku.
K žiadosti je potrebné priložiť tieto prílohy:
• Podnikateľský zámer s kalkuláciou predpokladaných nákladov na samostatnú
zárobkovú činnosť.
• Kópiu oprávnenia na vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej
činnosti.
• Hodnovernú kópiu zmluvy o prenájme nebytových priestorov na podnikanie, resp.
hodnoverný list vlastníctva.

Tlačivo žiadosti nájdete na konci článku.
3. Vašu žiadosť posúdi komisia, ktorá takisto overuje vaše vedomosti z oblasti legislatívy
súvisiacej s podnikaním. Po úspešnom absolvovaní preverenia budete vyzvaný k podpísaniu
dohody. Dohoda obsahuje:
• osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
• vykonávanú samostatnú zárobkovú činnosť podľa štatistickej klasifikácie
ekonomických činností,
• dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
• výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
• podmienky poskytnutia príspevku,
• spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
• podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia
dohodnutých podmienok,
• záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých
podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
• ďalšie dohodnuté náležitosti.

Čo ak skončím so živnosťou skôr než za dva roky?

Ak skončíte s podnikaním pred uplynutím 2 rokov, ste povinný vrátiť pomernú časť príspevku
pripadajúcu na čas, po ktorý sa neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková
činnosť a do evidencie uchádzačov o zamestnanie môžete byť zaradený odo dňa
nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania SZČO.
Vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak sa prevádzkovanie alebo vykonávanie SZČO skončilo z
dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov.
Občan, ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov, môže byť zaradený do evidencie
uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo
vykonávania SZČO.

Kto sa považuje sa SZČO pre získanie príspevku na podnikanie?

Pre získanie príspevku sa za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) považuje fyzická
osoba, ktorá:
• vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných
plochách a je zapísaná do príslušnej evidencie,
• prevádzkuje alebo vykonáva živnosť,
• vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. advokáti, veterinárni lekári a
pod.),
• je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo
spoločnosti s ručením obmedzeným,
• vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
• fyzická osoba, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie,
• fyzická osoba, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie.

Kde nájdem potrebné žiadosti?

Potrebné žiadosti a dokumenty vám poskytne váš úrad práce alebo si ich môžete prísť
stiahnuť do nášho informačného centra pre malých a stredných podnikateľov, ktoré sa
nachádza v Krásne nad Kysucou.

