Informácia o poskytovaní dotácií v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti MPSVR SR od 01.01.2020
V súvislosti s poskytovaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
(ďalej len „dotácia na stravu“) v zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR
si Vás dovoľujeme si Vás vzhľadom na termín spojený s podaním žiadosti o predmetnú
dotáciu upozorniť na nasledovné:
Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na príslušný rozpočtový rok (2020):
- sa predkladá úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej „úrad“), v ktorého územnom
obvode má sídlo žiadateľ, okrem občianskeho združenia, v takom prípade sa žiadosť
predkladá úradu, v ktorého územnom obvode má sídlo škola.
- sa skladá z 3 častí. Časť A - identifikácia žiadateľa, časť B – identifikácia materskej
školy alebo základnej školy, časť C - Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu
žiadateľa. Žiadateľ je povinný časť B žiadosti vyplniť pre každé výchovné zariadenie
samostatne, ostatné časti žiadosti (časť A , časť C) predkladá úradu len raz.
Prílohami k žiadosti sú doklady:
A.) preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“),
Žiadateľ je povinný predložiť v písomnej podobe k žiadosti:





Čestné vyhlásenie žiadateľa nie staršie ako tri mesiace, o tom, že má vyrovnané finančné
vzťahy so štátnym rozpočtom
Potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi
nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Netýka sa
žiadateľa, ktorým je obec, alebo vyšší územný celok
Čestné vyhlásenie žiadateľa nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči nemu nie je vedený
výkon rozhodnutia. Netýka sa žiadateľa, ktorým je obec, alebo vyšší územný celok

Prílohy, ktoré overuje úrad prostredníctvom IS:








Potvrdenie správcu dane nie staršie ako tri mesiace o tom, že žiadateľ nemá daňové
nedoplatky
Potvrdenie SP nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky
Potvrdenie VšZP nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči žiadateľovi neeviduje
nedoplatky
Potvrdenie ZP Dôvera nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči žiadateľovi neeviduje
nedoplatky
Potvrdenie ZP Union nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky
Potvrdenie príslušného NIP nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v
predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania
Výpis z registra trestov PO, nie starší ako tri mesiace, že žiadateľ nemá právoplatne
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie. Netýka sa žiadateľa, ktorým je
obec, alebo vyšší územný celok.
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B.) zoznam detí, tak ako je uvedené nižšie v tabuľke:
na deti podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona
navštevujúce

Materskú školu ak sú vo veku od 2.– 5. rokov a
žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona
navštevujúce

Materskú školu, ak v materskej škole, okrem detí
v poslednom ročníku, je najmenej 50 % detí
z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi

Termín predloženia žiadostí:
Ak bude žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára 2020, úrad dotáciu poskytne
preddavkovo:
- do 25. januára 2020 na obdobie od 1. januára do 31. augusta;
- do 25. augusta 2020 na obdobie od 1. septembra do 31. decembra
Ak nebude žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára 2020 a bude podaná:




do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho
mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, na obdobie od 1. dňa v mesiaci podania žiadosti
do 31. augusta alebo do 31.decembra, ak bola žiadosť podaná po 31. júli (napr. žiadosť
podaná 8.2., dotácia sa poskytne do 25.2. na obdobie od 1.2. do 31.8.)
po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho
mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná na obdobie od 1. dňa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť do 31.augusta alebo
do 31.decembra ak bola žiadosť podaná po 31.júli (napr. žiadosť podaná 19.2., dotácia
sa poskytne do 25.3., na obdobie od 1.3. do 31.8.)

Upozorňujeme na podanie žiadosti v dostatočnom časovom predstihu tak, aby úrad mohol
zabezpečiť vyplatenie dotácie včas a bez problémov.
Žiadateľ je povinný počas poskytovania dotácie úradu:
a) oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa
- § 4 odseku 3 písm. a) do 10. augusta príslušného rozpočtového roka na obdobie
od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka,
- § 4 odseku 3 písm. b) a c) do konca kalendárneho mesiaca v ktorom zmena nastala,
b) doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa
§ 10 ods. 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa § 4 odseku 3 písm. b) a c), na obdobie od 1. septembra
do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.
Vyúčtovanie rozpočtového roku 2019:
Poskytnutú dotáciu na stravu za predchádzajúci rozpočtový rok, t.j. 2019 je žiadateľ povinný
zúčtovať najneskôr do 31. marca 2020. V tejto súvislosti uvádzame, že použitie dotácií
podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom a úrad Vás bude bližšie informovať
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o termíne zúčtovania poskytnutej dotácie na stravu za celý rozpočtový rok a o predložení
dokladov k zúčtovaniu poskytnutej dotácie na stravu (počet odstravovaných detí za každé
výchovné zariadenie, jednotlivo po mesiacoch, atď.).
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách príjmom štátneho rozpočtu sú aj výnosy
z prostriedkov štátneho rozpočtu. V tejto súvislosti Vás informujeme, že okrem nevyčerpanej
dotácie je potrebné z Vašej strany odviesť aj výnosy z poskytnutej dotácie za rozpočtový
rok 2019, pričom o termíne a čísle účtu, na ktorý je potrebné výnosy odviesť, budete
informovaní z úrovne jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
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