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Príjem
Za príjem sa považujú:
príjmy podľa § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. a štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme.
Za príjem sa nepovažujú:
25 % z príjmu zo závislej činnosti alebo obdobného príjmu v cudzine; ak sa členovi domácnosti poskytuje osobitný príspevok, príjmom nie je 50 % z jeho príjmu z
pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného vzťahu alebo z obdobného príjmu v cudzine a 25 % z jeho ostatného príjmu zo závislej činnosti alebo z obdobného
príjmu v cudzine,,
25 % zo starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a z predčasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie
dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a
predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu a vyplácaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu
za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia,25 % z materského, invalidného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu
minimálneho dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo
vdovec dovŕšil dôchodkový vek, a z vyrovnávacieho príplatku,
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa alebo dávka toho istého druhu vyplatená v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii najviac vo výške prídavku na dieťa,
príspevok na starostlivosť o dieťa,
nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou,
dotácia na podporu humanitárnej pomoci a dotácia poskytnutá iným orgánom štátnej správy, ktorá je určená na riešenie mimoriadnej krízovej situácie,
príjem žiaka strednej školy a študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, získaný za 12 mesiacov, ak tento príjem neprevyšuje 3-násobok sumy
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
príspevky poskytované podľa zákona o službách zamestnanosti,
25 % z príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
finančné príspevky poskytované na základe účasti v projektoch alebo programoch podporujúcich uplatnenie na trhu práce v úhrne najviac do výšky 75 % sumy
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
finančná podpora alebo finančný príspevok z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov získané v bežnom roku
najviac do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a nepeňažné plnenia určené na podporu a posilnenie účinkov pomoci v hmotnej
núdzi získané v bežnom roku,
zamestnanecká prémia a daňový bonus,
príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
odmena za produktívnu prácu žiakovi a hmotné zabezpečenie žiaka,
odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie,
vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov v sume najviac 50 eur,
vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie v sume najviac 50 eur,
suma zvýšenia dôchodkovej dávky za obdobie od 1. januára do dňa, ktorý predchádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky v januári,
materiálne zabezpečenie dobrovoľníka,
opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,
výživné uhradené povinnou osobou vo výške sumy náhradného výživného, ktoré je člen domácnosti povinný vrátiť,
osobitný príspevok,
suma výživného určená na tvorbu úspor.
Rozhodujúce obdobie pri posudzovaní príjmu je kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a príjem dosiahnutý priebežne počas celého
obdobia trvania nároku na pomoc v hmotnej núdzi a jej poskytovanie.
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