Oznam
Dotácia na stravovanie od 01.09.2021
Vážení rodičia!
Právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR prinášajú
ZMENY V POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ NA STRAVU.
Od 01.09.2021 budete mať nárok na dotáciu, ak spĺňate jednu z podmienok:
1/ dieťa navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. /471/2020-§4 ods. 3 písm. b zákona
o dotáciách/
2/ dieťa navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej sa ani jeden člen
domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa daňový bónus. /471/2020-4§ods. 3 písm. c zákona o dotáciách. Predkladá sa čestné vyhlásenie
o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. Čestné vyhlásenie je
možné stiahnuť na stránke:
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava/cestne_vyhlasenie.pdf, alebo
vyžiadať u vedúcej školskej jedálne.
Upozorňujeme zák. zástupcu dieťaťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil
daňový bónus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť
vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenie a povinnosti vrátiť všetky fin. prostriedky
poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.
Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre dieťa, aby sa dostavili do
školskej jedálne na zápis u vedúcej ŠJ.
Pracovný čas v ŠJ od 7,00 hod. do 15,00 hod. denne.

Értesítés
Étkezési hozzájárulás 2021.09.01–től
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a Munkaügyi Minisztérium 544/2010-es törvénye alapján megszűnik
az állami hozzájárulás az ebédhez.
Továbbra is igényelhető, ha:
1/ az óvodát vagy alapiskolát látogató gyermek bizonyítottan hátrányos helyzetű családban él, vagy
amely család bevétele a létminimum szintjén van a támogatásról szóló törvény 4 §-a 3.bekezdésének b
pontja értelmében.
2/ azok az óvodás gyermekek, akik a 2021/2022-es tanévben, vagyis szeptembertől iskolakötelesek
lesznek, valamint azok az iskolás gyermekek, akiknek szülei nem igényelték ill. nem igényelhették az
adókedvezményt a gyermekeikre /daňový bónus/ a munkáltatójuknál a támogatásról szóló törvény 4§a 3. bekezdésének c pontja értelmében. Ezt becsületbeli nyilatkozattal kell igazolni, melyet az alábbi
linken le lehet tölteni:
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava/cestne_vyhlasenie.pdf, vagy
a nyomtatvány elérhető az iskolai étterem vezetőjénél.
Figyelmeztetjük a szülőket, hogy akik egyidőben igénylik az adókedvezményt és az étkezési
támogatást, azok törvénysértést követnek el, és az étkezési támogatást vissza fog kelleni fizetniük.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, akik igényt tartanak az étkezési támogatásra, jelentkezzenek az iskolaióvodai étterem vezetőjénél munkaidőben hétköznapokon 7.00-15.00 óráig.

