Rodičia – pozor !!!!!
ZMENA od 1.9.2022
v poskytovaní dotácie na stravu detí, ktoré navštevujú
ZŠ a MŠ vo Vígľaši!
Od nového školského roku 2022/2023 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na
stravu v ZŠ a MŠ nasledovne:
Okruh oprávnených detí, ktorým sa od 1.9.2022 bude poskytovať dotácia na
stravu:
1. V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách 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.
2. V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré
navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima.
3. V zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na každé 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 bonusu (70 € mesačne). Jedná sa o dieťa, ktoré nedovŕšilo 15
rokov veku, žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti podľa zákona
o dani z príjmov a tento člen domácnosti nemá nárok na uplatnenie
daňového bonusu z dôvodu nedosahovania zdaniteľných príjmov zo
závislej činnosti alebo podnikania, poberatelia dôchodkov, atď... .
4. V zmysle § 4 ods. 3 písm. c) - je možné poskytnúť dotáciu na stravu aj na:
deti 15-ročné a staršie, navštevujúce akýkoľvek ročník ZŠ.
Na tieto deti je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravu a súčasne, pokiaľ
rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič
môže uplatniť nárok aj na daňový bonus (40 € mesačne).

Povinnosti žiadateľov (rodičov) o dotáciu:
Do

7.8.2022 doručiť na Obecný úrad vo Vígľaši

1x Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že:
1. Je im poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi,
alebo
2. ich príjem je najviac vo výške životného minima.

V prípade, že žiadateľ nemá nárok na dotáciu podľa písm. a) a b) § 4 zákona
o dotáciách, a spĺňa podmienku neuplatnenia daňového zvýhodnenia
(zvýšený daňový bonus) na vyživované dieťa podľa písm. c) § 4 zákona
o dotáciách, predloží:
2x Čestné vyhlásenie oboch rodičov o neuplatnení nároku na daňové
zvýhodnenie .

V prípade, že žiadateľ má deti navštevujúce akýkoľvek ročník ZŠ, ktoré už
dosiahli vek 15 rokov,
1x Žiadosť rodiča o dotáciu na stravu z titulu dovŕšenia 15 rokov veku
dieťaťa.

(Vzory Čestného vyhlásenia alebo Žiadosť rodiča o dotáciu z titulu veku
dieťaťa nad 15 rokov, sú dostupné na webovej stránke obce alebo na sekretariáte
OcÚ).

Na podklady, ktoré budú doručené po tomto termíne, sa bude po ich preverení
uplatňovať dotácia už za príslušný mesiac! Musia byť však doručené do
podateľne OcÚ Vígľaš do 20-teho dňa v mesiaci, v ktorom nastala zmena
oprávňujúca nárok na dotáciu.

