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Obsah prezentácie

 Podmienky nároku na peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla (Ďalej: PP 

na kúpu OMV)

 Definícia osobného motorového vozidla vo vzťahu k zákonu č. 447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

 PP na úpravu OMV



Peňažný príspevok na kúpu a úpravu 

osobného motorového vozidla

Podmienky nároku na tieto príspevky a ďalšie súvisiace podrobnosti upravuje

 zákon NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia v nasledujúcich častiach:

 PP na kúpu OMV v § 34 

 PP na úpravu OMV v § 35

 Ďalšie špecifikácie podmienky nároku - § 41 (definícia zamestnania, školského zariadenia a pod.)

 Výpočet výšky príspevkov – prílohy č. 10 a 13 predmetného zákona

 Opatrenie MPSVR SR č. 7/2009, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne 

zohľadňované sumy z ceny pomôcok (zariadenia, ktoré umožňujú fixáciu a prevoz fyzickej osoby 

v osobnom motorovom vozidle)



Čo musí splniť žiadateľ

 Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (Ďalej: ŤZP) 

 má byť odkázaná podľa kompelxného posudku, vydaného ÚPSVR na individuálnu prepravu OMV –

t.z., že nestačí, že vlastní preukaz ŤZP alebo ŤZP/S

 nemá mať viac ako 65 rokov

 je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná

 preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom 

zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto 

zariadeniach

 navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie

Skúmajú sa ďalej príjmové a majetkové pomery žiadateľa a spoluposudzovaných osôb, frekvencia 

využívania motorového vozidla a pod.



Aké vozidlo môže byť financované týmto 

príspevkom

 Za osobné motorové vozidlo na účely tohto zákona sa považuje vozidlo, ktoré bolo

 vyrobené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách

 má najmenej štyri kolesá

 používa sa na dopravu osôb a je projektované na prepravu cestujúcich najviac s ôsmimi 

sedadlami okrem sedadla pre vodiča 

 alebo motorové vozidlo projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, ak počet miest na sedenie uvedených v osvedčení 

o evidencii tohto motorového vozidla je najmenej štyri (ďalej len "osobné motorové vozidlo"). Za 

osobné motorové vozidlo na účely tohto zákona sa nepovažuje štvorkolka.

 PP na kúpu OMV nemožno poskytnúť na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa 

technického preukazu staršie ako päť rokov. Lehota piatich rokov začína plynúť 1. januára 

kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bolo osobné motorové 

vozidlo vyrobené.



Výška príspevku

 PP na kúpu OMV je najviac 6 638,79 eura. 

 PP na kúpu OMV s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

 ak fyzická osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná 

na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka

 PP na kúpu OMV s automatickou prevodovkou možno poskytnúť, ak má fyzická osoba s ŤZP 

oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.



Dôležité

 Výška PP na kúpu OMV a na PP na kúpu OMV s automatickou prevodovkou sa určí 

percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe zákona č. 13. Cena osobného 

motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura

 táto suma neurčuje maximálnu možnú cenu OMV, slúži iba pre výpočet výšky príspevku.

 PP na kúpu OMV je možné kombinovať a aj viaceré osoby s ŤZP môžu kupovať jedno 

spoločné OMV 

 napríklad dve a viac osôb s ŤZP v rodine

 ale nemusí byť medzi kupujúcimi ani rodinná väzba.

 PP na kúpu OMV možno poskytnúť na základe dokladu o cene OMV alebo na základe 

dokladu o kúpe OMV vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, 

distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel

 pred kúpu OMV ale už vždy musí byť schválený PP na kúpu OMV.



 Ďalší PP na kúpu OMV poskytuje úrad najskôr po uplynutí siedmych rokov od poskytnutia 

predchádzajúceho príspevku.

 Existuje aj výnimka, ak osoba s ŤZP vráti alikvotnú časť poskytnutého PP na kúpu OMV

 Táto možnosť je dôležitá najmä v prípade krádeže alebo havárie, v dôsledku ktorej je OMV 

vyradené z evidencie

 Fyzická osoba s ŤZP je povinná kúpiť OMV 

 do troch mesiacov od poskytnutia PP na kúpu OMV

 najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak OMV nemožno 

kúpiť alebo upraviť z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, 

distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel

 ÚPSVR akceptuje potvrdenie dealera o dlhšej dodacej lehote OMV



PP na úpravu OMV
- základné informácie -

 PP na úpravu OMV je možné poskytnúť 

 fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku ÚPSVR odkázaná na individuálnu 

prepravu OMV a na úpravu osobného motorového vozidla, ktorého je vlastníkom alebo 

spoluvlastníkom

 OMV nesmie byť staršie ako 5 rokov

 lehota piatich rokov začína plynúť 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom 

roku, v ktorom bolo osobné motorové vozidlo vyrobené.

 PP na úpravu OMV možno poskytnúť aj na OMV, na ktoré nebol poskytnutý peňažný 

príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, ak je fyzická osoba s ťažkým zdravotným 

postihnutím jeho vlastníkom.

 Výška PP na úpravu OMV je najviac 6 638,79 eura.

 PP na úpravu OMV môžu dostať aj viaceré osoby na úpravu jedného OMV.

 Úprava musí byť vykonaná v lehote ako pri kúpe OMV

 tri mesiace od schválenia príspevku, prípadne šesť mesiacov ak je prekážka na strane 

dodávateľa.
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