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381
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
o zvýení sumy zaopatrovacieho príspevku

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 4 zákona
è. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku v znení zákona è. 601/2003 Z. z. (ïalej len zákon) nariaïuje:
§1
Zaopatrovací príspevok je
a) 900 Sk pre oprávnenú osobu pod¾a § 2 ods. 1
písm. a) zákona a
b) 1 180 Sk pre oprávnenú osobu pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) a c) zákona.

§2
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 481/2004 Z. z. o zvýení sumy zaopatrovacieho príspevku.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. septembra 2005.

Mikulá Dzurinda v. r.
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382
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005,
ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi,
aktivaèného príspevku a ochranného príspevku

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 17 ods. 4 zákona
è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1

f) u dvojice s viac ako tyrmi demi 4 950 Sk mesaène.
§2
Aktivaèný príspevok je 1 700 Sk mesaène.

Dávka v hmotnej núdzi je
a) u jednotlivca 1 560 Sk mesaène,
b) u jednotlivca s dieaom alebo najviac so tyrmi demi 2 500 Sk mesaène,
c) u dvojice bez detí 2 710 Sk mesaène,
d) u dvojice s dieaom alebo najviac so tyrmi demi
3 700 Sk mesaène,
e) u jednotlivca s viac ako tyrmi demi 3 710 Sk mesaène,

§3
Ochranný príspevok je 1 700 Sk mesaène.
§4
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. septembra 2005.

Mikulá Dzurinda v. r.
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383
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
o zvýení sumy príspevku pri narodení dieaa a o zvýení súm príspevku rodièom,
ktorým sa súèasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa
v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojèatá

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 3 a § 7 ods. 2
zákona è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili tri
deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia ïalie zákony v znení zákona è. 601/2003 Z. z. nariaïuje:
§1
Príspevok pri narodení dieaa je 4 460 Sk.
§2
Príspevok rodièom, ktorým sa súèasne narodili tri
deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch
rokov opakovane narodili dvojèatá, je
a) 2 420 Sk pre diea do 6 rokov veku,

b) 2 980 Sk pre diea od 6 do 15 rokov veku,
c) 3 170 Sk pre diea vo veku 15 rokov.
§3
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 484/2004 Z. z. o zvýení sumy príspevku pri narodení dieaa a o zvýení súm príspevku rodièom, ktorým
sa súèasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým
sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojèatá.
§4
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. septembra 2005.

Mikulá Dzurinda v. r.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

vo vyhláke Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 359/2005 Z. z.,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpoèet príspevkov do Recyklaèného fondu,
o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok
do Recyklaèného fondu, a o podrobnostiach o obsahu iadosti
o poskytnutie prostriedkov z Recyklaèného fondu

V èl. II namiesto slova piateho má by správne uvedené slovo tvrtého.
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