
MESAČNÉ  POPLATKY

Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie (VZN Mesta Prešov č. 4/2021  článok 6):

Stravník bez  dotácie : 1.84 € na deň  

Stravník s dotáciou : 0,54 € 

Dotácia  na  stravu podľa §  4  ods.  3  písm.  c)  zákona  o dotáciách  sa  poskytuje  dieťaťu,  ktoré
dovŕšilo 6 rokov veku len v     prípade  , ak dotáciu nie je možné poskytnúť na každé dieťa v MŠ/ZŠ
podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM podľa § 4 ods.
3 písm. b) zákona. 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  sa poskytuje v sume 1,30 € za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno - vzdelávacej činnosti v materskej škole a
odobralo  stravu  v  zmysle  platenej  legislatívy
Informacia_k_poskytovaniu_dotacii_na_podporu_vychovy_k_stravovacim_navykom_dietata
_-_dotacia_na.docx        Na  úhradu  stravovania   prispieva  zákonný  zástupca  dieťaťa  v
hmotnej núdzi  sumou 0,54 € na jedno hlavné jedlo.
 V prípade dotácie na  dieťa od 5 do 6 rokov, je potrebné doniesť vyplnené tlačivo čestné
vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňový bonus.

 

STRAVNÉ: SK0975000000004008421385

mesiac vopred,  a to najneskôr do 25. dňa 

( Do správy – meno a priezvisko dieťaťa,triedu)

Info ohľadom stravy, vyhlasovania,  platby : e-mail:  sjbudovatelska@gmail.com ( vedúca
ŠJ ) vedúca ŠJ p.Dorková : +421 905 298 755

Príspevok /školné ( VZN Mesta Prešov č. 4/2021 článok 2, článok 6 - (...vo výške: 21% 
sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa) to je:

suma 22,- € na jeden mesiac
suma 2,20 € príspevok na jeden deň pobytu dieťaťa v čase letných prázdnin
suma 1,10 € v prípade prerušenia prevádzky a po jeho obnovení až v ďalšom nasledujúcom 
mesiaci za jeden deň pobytu. 

ŠKOLNÉ: SK3175000000004008421377  

od 1. do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

( Do správy – meno a priezvisko dieťaťa,triedu)
Platby  realizujte  bezhotovostným  platobným  stykom.  Žiadame  rodičov  o  dôsledné
dodržiavanie termínu splatnosti.
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https://cloud1d.edupage.org/cloud?z%3Am5O7yW7bEUZfy1OyZbBM9RfIzwuSBEWPa73HyrtxY56JaShFQfHSjm1K4btRkjwZ
https://cloud1d.edupage.org/cloud?z%3Am5O7yW7bEUZfy1OyZbBM9RfIzwuSBEWPa73HyrtxY56JaShFQfHSjm1K4btRkjwZ


Zmeny v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 
1.7.2022

Dňom  01.07  2022 nadobúdajú  účinnosť  niektoré  ustanovenia  zákona  č.  232/2022  Z.  z.
o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa
dotýka  aj  zákona  č.  544/2010  Z.  z.  o dotáciách,  čím  dochádza  k zmenám  v poskytovaní
dotácií na stravu.

Pre deti od 5 rokov veku, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (t. z. 
pedškoláci), nie je naďalej možnosť poberať súčasne dotáciu na podporu výchovy k 
stravovacím návykom dieťaťa, a zároveň aj daňový bonus. 

V prípade záujmu o poberanie dotácie na podporu výchovu k stravovacím návykom dieťaťa je
potrebné to do 1.8.2022 oznámiť MŠ Budovateľská 8, Prešov, a zároveň doručiť vyplnené a
podpísané    Čestné  vyhlásenie     o     neuplatnení  nároku  na  sumu  daňového  zvýhodnenia  na  
vyživované  dieťa,  ktoré  nedovŕšilo  15  rokov  veku,  žijúce  s     daňovníkom  v  
domácnosti.  ( Môžu byť doručené klasickou poštou, osobne, alebo vhodené do schránky MŠ.
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