
 Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022 

  
 

 Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č.544/2010 Z. z. 

o dotáciach v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,zákon o dotáciach“) : 

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné 

zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: 

 ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku 

MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. 

V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa 

poskytuje: 

 v zmysle § 4 ods.3 písm.b) zákona o dotáciach na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ 

a ţije 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 ŢM“), 

 v zmysle § 4 ods.3 písm.c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník 

MŠ alebo ZŠ a ţije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto 

dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus),ktoré dovŕšilo 6 rokov 

veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa preukazuje podľa §4 ods. 4 čestným 

vyhlásením. 

 Výška dotácie na jeden deň 1,30€ 

 V prípade, že spĺňate podmienky o poskytnutie dotácie na stravu od septembra 2021 je 

z Vašej strany potrebné predložiť na Obecný úrad Dvorec niektoré z uvedených 

potvrdení najneskôr do 21.7.2021 v čase úradných hodín, poprípade vhodiť do poštovej 

schránky. 

  

 potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

 ( vydá ÚPSVaR ) 

 potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy 

životného minima, ( vydá ÚPSVaR ) 

 čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa (daňový bonus) – príloha na stiahnutie 

  

Jana Križanová, vedúca školskej jedálne 

 


