
POZOR-OPÄTOVNE ZVEREJNENÁ DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE RODIČOV 

Informácia k deťom MŠ, ktoré sú oprávnené na 
poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona 

o dotáciách platné od 5.8.2021 

Vážení rodičia detí vo veku 5 a 6 rokov, včera popoludní sme obdŕžali novú  z UPSVaR , že  
dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na: 

 deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom 
ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na 
zvýšený daňový bonus. Títo rodičia poberajú dvojnásobný daňový bonus do šiestich rokov 
dieťaťa.  Rodičom vzniká nárok na dotáciu na stravu aj keď poberajú dvojnásobný daňový 
bonus, ale k takémuto dieťaťu zapísanému do zoznamu bude potrebné taktiež priložiť čestné 
vyhlásenie.  

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona 
o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to 
nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na 
zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, 
resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku. „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“ je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si 
nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok tzv. zvýšený daňový bonus, preto im patrí aj dotácia 
na stravu.  

Ďalšou kategóriou sú: 

 deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 
rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným 
príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený 
daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní); Upozorňujeme, aby rodičia  
kategórie detí od 6 do 15 rokov, ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového 
bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa 
poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im 
nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne. 

Termín odovzdania: do 10.08.2021 do 12:00 hod. v MŠ  

BEZ DOLOŽENIA ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ DETI V ZOZNAME BYŤ ZAPÍSANÉ 
NEMÔŽU. 

Čestné vyhlásenie je k dispozícii na obecnom úrade, alebo si ho vyzdvihnete 
v materskej škole. 

 
 

Materská škola bude každý mesiac sledovať, ktoré dieťa dovŕši 6 rokov veku a v tomto mesiaci vyzve 

rodiča, aby sa vyjadril, či po dovŕšení 6 rokov veku dieťaťa bude na dieťa naďalej poberať LEN dotáciu 

na stravu alebo si uplatní na dieťa LEN zvýšený daňový bonus. Od 6 r. veku dieťaťa si rodič musí 

vybrať, nemá nárok na poberanie daňového bonusu aj dotácie na stravu súčasne!  



 


