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DOTÁCIA NA STRAVU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022
Obec Konská v zastúpení starostky obce Ing. Janky Stupňanovej ako zriaďovateľ Základnej
školy s materskou školou Konská, Školská ulica 399/7, 013 13 Konská oznamuje zákonným
zástupcom detí navštevujúcich ZŠ a MŠ, že od 1.8.2021 nadobúdajú účinnosť dva právne predpisy
zák. č. 417/2020 Z.z. a 257/2021 Z.z., ktoré menia a dopĺňajú zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
Vnovom školskom roku 2021/2022 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
Bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.
Zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu; za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj
individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ
Dotácia na stravu sa bude poskytovať:
na 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,
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 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním
v domácnosti.
V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať rodičov, ktorých sa to týka, že k poskytnutiu dotácií na stravu je
nevyhnutné predložiť na Obecný úrad v Konskej:
Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 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 (napr. ženy na materskej dovolenke alebo na rodičovskom
príspevku ako samoživiteľky, invalidní a starobní dôchodcovia, nezamestnaní rodičia a pod.), čestné vyhlásenie
tvorí prílohu tohto oznamu.
Termín na predloženie vyššie uvedených dokumentov je čo najskôr, najneskôr do 6. augusta 2021 na
Obecný úrad v Konskej.
Bližšie informácie Vám poskytne pracovníčka Obecného úradu p. Baránková R. na tel. č. 041/5493
703 alebo 0904 855 809.
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