ŠTÁT NÚKA HLADOVÝM DOLINÁM OHLODANÚ KOS
Okres Vranov nad Top¾ou
patrí medzi 12 chudobných
okresov na Slovensku, pre ktoré
platia možnosti èerpania štátnej
pomoci v zmysle zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Zákon, ktorý zaviedol odvodovú ú¾avu pre urèité skupiny
zamestnancov, nadobudne úèinnos$ už zajtra 15. decembra
a za cie¾ si kladie vytváranie nových pracovných miest. Uvádza
sa v òom, že ak zamestnávate¾
zamestná pracovníka, ktorý bol
evidovaný na úrade práce v
evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného
(štátnozamestnaneckého) pomeru a má trvalý pobyt v niektorom z 12 najmenej rozvinutých okresov, zamestnávate¾ bude za takéhoto zamestnanca
plati$ len úrazové poistenie a
garanèné poistenie. Podmienkou na uplatnenie odvodovej
ú¾avy je tiež vyradenie uchádzaèa o zamestnanie z evidencie nezamestnaných práve
z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru. Okrem toho, jeho príjem nemôže presiahnu$

67 percent priemernej mesaènej mzdy. Ak pracovný pomer
vznikne ešte v tomto roku, 67
percent priemernej mesaènej
mzdy predstavuje sumu 552,08
€. Ak pracovný pomer vznikne
v roku 2016, zamestnanec bude môc$ zarobi$ maximálne
574,86 €. Odvodová ú¾ava bude plati$ najviac 12 mesiacov poèas trvania pracovného pomeru. Nevýhodou je, že takýto zamestnanec nebude dôchodkovo poistený. Ak bude chcie$ by$
v budúcnosti za obdobie odvodovej ú¾avy dôchodkovo poistený, bude ma$ možnos$ za toto
obdobie dodatoène si doplati$
poistné na dôchodkové poistenie. Nová odvodová ú¾ava sa
vz$ahuje len na zamestnancov
s trvalým pobytom v takzvaných
hladových dolinách v 12 slovenských okresoch. Na východnom Slovensku ide o okresy
Vranov nad Top¾ou, Svidník,
Sabinov, Trebišov, Sobrance,
Rožòava a Kežmarok, na strednom Slovensku sú to okresy
Luèenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Ve¾ký Krtíš.
Na západnom Slovensku nie sú

okresy klasifikované ako hladové doliny, preto pre ne odvodová ú¾ava neplatí. Tu je potrebné zdôrazni$, že ani od tohto legislatívneho opatrenia nemôžeme oèakáva$ zníženie nezamestnanosti v našom okrese
(nezamestnanos znižujú najmä mladí vzdelaní ¾udia, ktorí
utekajú za prácou na západ).
Týmto opatrením môže by$ zvýhodnená len nepatrná skupina
zamestnancov, avšak daòové a
odvodové povinnosti napríklad
živnostníkov a malých a stredných podnikate¾ov ako strednej
vrstvy v spoloènosti, ktorá neparazituje na štátnych stimuloch, sú z roka na rok vyššie a
vyššie. Výhodné štátne stimuly
dostávajú bohaté zahranièné
spoloènosti, ktoré svoje podniky nestavajú v hladových dolinách, ale v okolí Bratislavy, kde
je dokonca nedostatok pracovných síl. Dôsledkom je, že sa
priepastný rozdiel medzi východnou a západnou èas$ou
SR neznižuje, ale ešte viac prehlbuje. A toto už nie je len v protiklade so zásadami EÚ, ale aj
v rozpore so zdravým rozumom.

