Dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa pre deti ukrajinských občanov
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V súlade so zákonom o dotáciách, po integrácii detí utečencov do škôl, ak bude dieťa
utečenca, azylanta, alebo iného cudzinca legálne sa zdržiavajúceho na území SR,
navštevovať materskú školu (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“) a splní
podmienky pre poskytnutie dotácie (zúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ
alebo vyučovania v ZŠ, odoberie stravu a patrí do niektorej z oprávnených skupín detí) je
možné dotáciu na stravu na takéto dieťa poskytnúť.
Nakoľko, občania z Ukrajiny majú možnosť požiadať o PHN a predpokladáme, že túto
možnosť väčšina z nich aj využije, t.j. keď sa tieto deti z domácností, ktorým sa
poskytuje PHN (ďalej len „deti v HN“) začnú zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho
procesu v MŠ a vyučovania v ZŠ a odoberú obed, bude im možné poskytnúť dotáciu na
stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách.
Zároveň tiež uvádzame, že v prípade, ak by rodina takéhoto dieťaťa z Ukrajiny
nepožiadala o PHN, resp. pred integráciou dieťaťa do školy nestihla o poskytnutie PHN
požiadať, t.j. dieťa by nemalo status dieťaťa v HN, je možné takémuto dieťaťu v ZŠ a v
poslednom ročníku MŠ poskytnúť dotáciu na stravu aj v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o
dotáciách, nakoľko rodičia tohto dieťaťa si nemôžu uplatniť nárok na tzv. zvýšený daňový
bonus podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (rodič poberajúci daňový bonus na dieťa v inom štáte, podľa iného právneho
predpisu, spĺňa podmienku, že si tento bonus neuplatnil). V zmysle § 4 ods. 3 písm. c)
zákona o dotáciách zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je, má
povinnosť neuplatnenie si tzv. zvýšeného daňového bonusu preukázať zriaďovateľovi
čestným vyhlásením, a to aj v prípade občanov z Ukrajiny, nakoľko ak napr. žena s dvomi
maloletými deťmi príde v súčasnosti za manželom, ktorý na území SR už dlhodobo pracuje,
tento rodič dieťaťa môže mať nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu podľa
§ 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Vzor
čestného vyhlásenia o neuplatnení si zvýšeného daňového bonusu bude preložený do
ukrajinského a anglického jazyka. Po preklade Vám bude zaslaný za účelom jeho
následného poskytnutia zriaďovateľom MŠ/ZŠ.
V tejto súvislosti uvádzame, že dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o
dotáciách sa poskytuje dieťaťu v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť podľa § 4 ods.
3 písm. a) alebo podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách. V nadväznosti na uvedené, v
prípade ak 4 dieťaťu z Ukrajiny bude poskytnutá dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si
zvýšeného daňového bonusu je nevyhnutné, aby zriaďovateľ v prípade zmeny statusu
dieťaťa na dieťa v HN (po poskytnutí PHN, najskôr v mesiaci apríl 2022) o zmenách v
zoznamoch oprávnených detí informoval úrad.
Zriaďovateľ spracuje zoznam detí utečencov v MŠ/ZŠ len na základe informácie od rodiča
dieťaťa, že požiadal o PHN (bez predloženia potvrdenia o poskytovaní PHN zo strany
rodiča, resp. opatrovníka) a následne tento zoznam zašle úradu. Úrad zoznam detí utečencov
overí z pohľadu, či ide o deti v HN a zašle zriaďovateľovi zoznam detí v MŠ/ZŠ, ktorým sa
poskytuje PHN. Zriaďovateľ bude mať následne možnosť v prípade detí, ktoré nebudú
oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z titulu dieťaťa v HN preveriť, či je takémuto
dieťaťu možné poskytnúť dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách a
zabezpečiť splnenie podmienky predloženia čestného vyhlásenia o neuplatnení si tzv.
zvýšeného daňového bonusu. Zároveň uvádzame, že deťom z Ukrajiny integrovaným do
škôl v súlade so zákonom o dotáciách za splnenia podmienok v zmysle § 4 ods. 1 zákona o
dotáciách bude možné poskytnúť od mesiaca september 2022 aj dotácie na školské potreby.

