INFORMÁCIA PRE RODIČOV
Vážení rodičia, chceme vás informovať o nových zmenách od nového školského roka 2021/2022
v poskytovaní dotácie na stravu.
Od nového školského roka končí plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a doplnila sa nová skupina
detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.
Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, sú deti, ktoré žijú
v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.
V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo žiak ZŠ a žije v domácnosti, 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 (deti bez daňového bonusu), túto skutočnosť rodič preukazuje čestným
vyhlásením.
K poskytnutiu dotácie na stravu je nevyhnutné predložiť:
- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
- 2x čestné vyhlásenie (v prílohe tejto správy) o neuplatnení nároku na sumu daňového
zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Termín: do 26.7.2021 doručiť do školy vyššie uvedené potvrdenie, alebo čestné
vyhlásenie, alebo prísť vypísať čestné vyhlásenie do školy v čase od 8:00 hod.
do 11:00 hod.
Kontaktná osoba:
Magdaléna Leňová
ZŠ Pugačevova

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) / § 33 ods. 1 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

