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Vláda Slovenskej republiky schválila sumu
minimálnej mzdy na rok 2019 na úroveň 520 eur
mesačne. Oproti sume minimálnej mzdy platnej
v roku 2018 vo výške 480 eur to znamená nárast
o 40 eur mesačne, čo predstavuje relatívne
zvýšenie o cca 8,3 %. 
Každý zamestnanec vykonávajúci prácu v
pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu (napr. služobný pomer,
štátnozamestnanecký pomer) a tiež každá fyzická
osoba, ktorá vykonáva pre zamestnávateľa prácu
na základe niektorej z dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, má v
súlade s ustanovením § 119 ods. 1 Zákonníka práce právny nárok na mzdu najmenej vo výške
sumy minimálnej mzdy.
Minimálna mzda na rok 2019 je ustanovená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019, a to v sume:

520 eur mesačne pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a
2,989 eura na hodinu pre zamestnancov odmeňovaných inou ako mesačnou mzdou.

Poznámka:
Drobná poznámka ku schválenej sume: ak by vláda schválila sumu minimálnej mzdy vo výške 522 eur,
v hodinovom vyjadrení by suma predstavovala rovné 3 eurá na hodinu.
Z tejto sumy by sa minimálne výšky nárokov na sadzby tzv. zákonných mzdových zvýhodnení, resp.
náhrady za pracovnú pohotovosť počítali určite jednoduchšie ako zo sumy 2,989 eura na hodinu, ktorá
bude ako minimálna mzda v hodinovom vyjadrení platiť v roku 2019.

Mesačná suma minimálnej mzdy

Mesačná suma minimálnej mzdy sa uplatňuje výlučne u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní
formou mesačnej mzdy (mesačného platu); na sumu ustanovenú v eurách na hodinu sa u tejto
skupiny zamestnancov neprihliada. Nominálna suma mesačnej minimálnej mzdy 520 eur mesačne sa
uplatní len v prípade, ak zamestnanec pracuje v ustanovenom týždennom pracovnom čase a súčasne
odpracuje plný mesačný fond pracovného času.

 

Celé znenie príspevku nájdete v produkte EPI Odborné články:   
 
 Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~viliam-visnovsky
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652583&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4965530&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=13549874
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Súvisiace odborné články

Mzdové veličiny od 1. 1. 2019
1. Nárok na minimálnu mzdu podľa Zákonníka práce
3. Dosah zvýšenia sumy minimálnej mzdy na ďalšie plnenia
5. Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu
6. Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti
1. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2019
2. Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2019
3. Životné minimum od 1. 1. 2019
4. Základ dane/sadzba dane z príjmov fyzických osôb na rok 2019
5. Nezdaniteľné časti základu dane od 1. 1. 2019
6. Daňový bonus na rok 2019
7. Poistné na sociálne poistenie (zamestnanec/zamestnávateľ) na rok 2019
8. Preddavky na verejné zdravotné poistenie (zamestnanec/zamestnávateľ) v roku 2019
9. Náhrada príjmu pri dočasnej PN zamestnanca v roku 2019
10. Nemocenské dávky zamestnanca v roku 2019
11. Sumy stravného a cestovné náhrady v roku 2019
12. Výška maximálneho príjmu v roku 2019 počas evidencie na úrade práce
13. Exekučné zrážky v roku 2019
2. Postup podľa zákona o minimálnej mzde

Súvisiace komentované ustanovenia

Komentár k § 2 zákona 663/2007 Z. z.
Komentár k § 1 zákona 663/2007 Z. z.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

311/2001 Z. z. Zákonník práce
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde
300/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/mzdove-veliciny-od-1-1-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/narok-na-minimalnu-mzdu-podla-zakonnika-prace-pmpp-2-2-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dosah-zvysenia-minimalnej-mzdy-na-dalsie-plnenia-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/mzdove-zvyhodnenia-za-pracu-v-sobotu-v-nedelu-nocnu-pracu-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/6-nahrada-za-neaktivnu-cast-pracovnej-pohotovosti-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/1-minimalna-mzda-a-minimalne-mzdove-naroky-na-rok-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/2-priplatky--mzdove-zvyhodnenia-na-rok-2019-pmpp-2-3-2018.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/3-zivotne-minimum-od-1--1--2019-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/4-zaklad-dane-sadzba-dane-z-prijmov-fyzickych-osob-na-rok-2019-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/5--nezdanitelne-casti-zakladu-dane-od-1--1--2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/6-danovy-bonus-na-rok-2019-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/7-poistne-na-socialne-poistenie-zamestnanec-zamestnavatel-na-rok-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/8-preddavky-na-verejne-zdravotne-poistenie-zamestnanec-zamestnavatel-v-roku-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/9-nahrada-prijmu-pri-docasnej-pn-zamestnanca-v-roku-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/nemocenske-davky-zamestnanca-v-roku-2019-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/11-sumy-stravneho-cestovne-nahrady-v-roku-2019-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/12--vyska-maximalneho-prijmu-v-roku-2019-pocas-evidencie-na-urade-prace-pmpp-2-3-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/13-exekucne-zrazky-v-roku-2019.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/postup-podla-zakona-o-minimalnej-mzde-2-3-2019-pmpp.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-2-zakona-663-2007-Z-z.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-1-zakona-663-2007-Z-z-2.htm
https://www.epi.sk/zz/2001-311
https://www.epi.sk/zz/2007-663
https://www.epi.sk/zz/2018-300

