
Vážení rodičia, 

Získali sme bližšie informácie z MÚ Bratislava – Dúbravka, ohľadom poskytovania dotácie na stravu pre predškolákov. 

V prílohe nájdete: 

 Informácie k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa §4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách  

 Formulár Čestného vyhlásenia, ktorý je platný nezávisle od veku dieťaťa, t.j. aj pre deti, ktoré nedovŕšili 6 

rokov a sú v poslednom ročníku MŠ. 

Čestné vyhlásenie je potrebné  

 podpísať notársky overeným podpisom (overovanie podpisov je možné priamo v budove MÚ Dúbravka, 

Žatevná 4), 

 na zadnú stranu treba dopísať údaje o dieťati, a to celé meno, rodné číslo a škôlku, ktorú dieťa navštevuje, 

 takto vyplnené a podpísane tlačivo odovzdať na MÚ Bratislava - Dúbravka, Žatevná 4, na oddelení sociálnych 

vecí a zdravotníctva, čo najskôr, resp. najneskôr do 10.9.2021 resp. najneskôr do 10. dňa v mesiaca, kedy 

dotáciu žiadate. 

 

Prosím rovnako nezabudnite nahlásiť zmenu po dovŕšení 6. roka dieťaťa čo najskôr, resp. najneskôr do 10. dňa 

daného mesiaca. 





 

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)
1
 

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  

                                                      
1
 Ustanovenie zákona - § 33 ods. 1 písm. c) o dani z príjmov bude platiť s účinnosťou od 01.01.2022. Zo vzoru 

čestného vyhlásenia, ktoré bude zriaďovateľ zasielať zákonným zástupcom dieťaťa v roku 2021 je potrebné toto 

ustanovenie zákona o dani z príjmov vypustiť. Toto ustanovenie zriaďovateľ v čestnom vyhlásení použije v roku 

2022.   

 


