
OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ 
NAVŠTEUJÚCICH POSLEDNÝ ROČNÍK MŠ Žabokreky 
nad Nitrou A DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH ZŠ Žabokreky 

nad Nitrou 
 

 

Za účelom posúdenia oprávnenosti detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo 

výške životného minima (ďalej len „deti v ŽM“) upozorňujme,  zákonných zástupcov detí 

v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu:  
- Od 1.9.2021 je ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku 

MŠ a doplnenie novej skupiny 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 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; 

 

 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“), 

   

 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 predpisu1(ďalej len „deti bez 

daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným 

vyhlásením.  

 

Žiadame zákonných zástupcov predložiť na Obecný úrad v Žabokrekoch nad Nitrou: 

 
 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, 

 čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa.   

 

 

 

Uvedené dokumenty je potrebné predložiť do 06.08.2021. 

 

                                                 
 


