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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. septembra 2022,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 1, 3 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie
odídenca sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa suma „8 eur“ nahrádza sumou „10 eur“.
2. V § 1 ods. 1 písm. b) sa suma „4 eurá“ nahrádza sumou „5 eur“.
3. V § 1 ods. 2 písm. a) sa suma „570 eur“ nahrádza sumou „710 eur“.
4. V § 1 ods. 2 písm. b) sa suma „860 eur“ nahrádza sumou „1 080 eur“.
5. V § 1 ods. 2 písm. c) sa suma „1 140 eur“ nahrádza sumou „1 430 eur“.
6. V § 1 ods. 2 písm. d) sa suma „1 430 eur“ nahrádza sumou „1 790 eur“.
7. V § 4 sa slová „30. septembra 2022“ nahrádzajú slovami „28. februára 2023“.
8. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
„§ 5a
Za ubytovanie odídenca poskytnuté do 30. septembra 2022 sa príspevok poskytne podľa
tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 30. septembra 2022.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2022.

Eduard Heger v. r.

Strana 2

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

315/2022 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného
portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.

