OBEC HORNÝ VADIČOV
Obecný úrad Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov
____________________________________________________________
Zákonný zástupca dieťaťa
_______________________
Váš list zn./zo dňa

Naša značka
OcU-7/2021-023
OcU-8/2021-022

Vybavuje
Z. Mrmusová

V Hornom Vadičove
15. júla 2021

Vec: Poskytnutie dotácie na stravu dieťaťa v školskom roku 2021/2022 – informácia
Na základe právnych úprav zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov Vám ako zákonnému
zástupcovi dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ alebo základnú školu oznamujeme, že
v nadväznosti na uvedené zmeny zákona o dotáciách dochádza k ukončeniu plošného
poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ (všetkým deťom) a k zmene
okruhu oprávnených detí a dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022 sa bude poskytovať:




v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ
alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi;
v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ
a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“)
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný
ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil
na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo
šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného
predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4
ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Ak rodina spĺňa niektorú z uvedených podmienok k poskytnutiu dotácie na stravu
v školskom roku 2021/2022, je nevyhnutné predložiť:




potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
(potvrdenie vydané z úradu práce),
potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy
životného minima (potvrdenie vydané z úradu práce),
čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia(daňový
bonus) na vyživované dieťa ( čestné vyhlásenie tvorí prílohu tohto listu)

na obecný úrad v Hornom Vadičove v termíne najneskoršie do 03.08.2021.
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Ak by si zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, v čase
poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa (obec
Horný Vadičov) bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov
nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto
dieťa ako dotáciu na stravu.

Ak by si zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, nemohla
uplatniť v priebehu školského roka nárok na daňový bonus, doručí čestné vyhlásenie
o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) zriaďovateľovi (obci
Horný Vadičov) , tá oznámi zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie
úradu práce do konca mesiaca, v ktorom zmena nastala a dieťaťu bude poskytnutá dotácia od
prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom žiadateľ predloží zmenový
zoznam na úrad práce.
S pozdravom
Príloha: čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňový bonus

Miroslav Káčerik
starosta obce

___________________________________________________________________________
Horný Vadičov 160
023 45 Horný Vadičov

IČO: 00314030
telefón: 041/422 92 21

IBAN: SK34 5600 0000 0031 6649 9001
e-mail: urad@hornyvadicov.sk

2

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované
dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom
v domácnosti

Ja dolu podpísaný/á ________________________________________ vyhlasujem, že
v období, za ktoré bude na dieťa ________________________________________
poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010
Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení
neskorších predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového
zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti
tohto vyhlásenia,
- budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
- môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa
§ 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

V ..................................... dňa.............................

..........................................................................................
vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
v ktorej starostlivosti je dieťa
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