Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov
Žiadosť
o poskytnutie príspevku na rekreáciu v podľa § 152a Zákonníka práce
na účely oslobodenia sumy podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov
1.

Žiadateľ: (titul, meno a priezvisko) ..............................................................................................................................................................
Osobné číslo: ............................................
Číslo organizačného útvaru: ..................................................
Kontakt: (email, telefón) ..............................................................................................................................................................................
Pracovný pomer trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite viac ako 24 mesiacov:

ÁNO

2.
3.

Dátum rekreácie na území SR od ............................... do ....................................... Počet prenocovaní1) : .....................................
Oprávnené výdavky podľa priloženého účtovného dokladu2) za:
☐ služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním: (najmenej dve prenocovania na území SR – ak súčasťou pobytu neboli
stravovacie alebo iné služby)
☐ ubytovanie, ktorého súčasťou sú stravovacie služby: (na najmenej dve prenocovania na území SR)
☐ pobytový balík: (ak obsahuje najmenej dve prenocovania a stravovacie alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR)
☐ organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia pre dieťa zamestnanca: (na území SR počas školských prázdnin pre
dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím
programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom
v spoločnej domácnosti)

4.

Oprávnené výdavky na rekreáciu uplatňujem na:
☐ zamestnanca: (meno, priezvisko a titul žiadateľa)...............................................................................................................................
☐ manželku / manžela žijúcu so mnou v domácnosti: (meno a priezvisko) ......................................................................................
☐ dieťa/deti3): (meno a priezvisko) .........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
☐ inú osobu/osoby, ktorá žije so mnou v spoločnej domácnosti 4): (meno a priezvisko) ................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

5.

Oprávnené výdavky na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin uplatňujem na
dieťa/deti:
☐ zamestnanca: (meno a priezvisko, ročník základnej školy alebo gymnázia s osemročným vzdelávaním, mesto alebo obec , kde sa
škola nachádza)......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
☐ dieťa/deti3): (meno a priezvisko, ročník základnej školy alebo gymnázia s osemročným vzdelávaním, mesto alebo obec , kde sa
škola nachádza).................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
☐ iné dieťa/deti5) žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti: (uvedie sa meno a priezvisko ročník základnej školy alebo gymnázia
s osemročným vzdelávaním, mesto alebo obec , kde sa škola nachádza) ........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

6.

Oprávnené výdavky zaplatené za rekreáciu podľa priloženého originálu dokladu2): .............................. eur. Počet príloh: ..............

7.

Oprávnené výdavky zaplatené na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin podľa
priloženého originálu dokladu2): .............................. eur. Počet príloh: ..............

Vyhlasujem že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a správne.
Dátum:
1) Prenocovanie fyzickej osoby v

Podpis žiadateľa:

zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu
daň za ubytovanie.
2)Uvedie sa doklad, ktorým žiadateľ preukazuje oprávnenosť výdavkov).
3) Dieťa zverené žiadateľovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím
súdu o osvojení žijúce s daňovníkom v domácnosti.
4) Napr. dieťa druhého z manželov, druh/družka, starý rodič, vnuk/vnučka a pod., žijúci so žiadateľom v spoločnej domácnosti.
5) Napr. dieťa druhého z manželov, vnuk/vnučka, dieťa druha/družky a pod,. ktoré žije so žiadateľom v spoločnej domácnosti.

Vyjadrenie zamestnávateľa
Dátum predloženia žiadosti: ..................................................................

číslo žiadosti: ..............................................

Dátum vzniku pracovného pomeru: ..............................................................................................................
Dĺžka pracovného úväzku: ........................................ hod / týždeň
Žiadateľ ku dňu začatia rekreácie podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru najmenej 24 mesiacov podľa § 152a Zákonníka práce

Žiadateľ v tomto roku o príspevok na rekreáciu

☐ spĺňa

☐ nespĺňa

☐ zatiaľ nežiadal

☐ už požiadal (žiadosť č. ................................................................
................................................................)

Žiadateľ predložil doklady preukazujúce oprávnenosť výdavkov v celkovej výške .................................. eur.
Zamestnávateľ poskytne žiadateľovi príspevok na rekreáciu vo výške .................................. eur, ktorý sa poskytne zamestnancovi vo
výplatnom termíne za mesiac .............................................................. .
Meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca: ...............................................................................................

Dátum: .............................................

Podpis: ...................................................

