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O z n a m  

 
o poskytovaní dotácií na stravu pre deti ZŠ a posledného ročníka MŠ                     

od 01.05.2023  
 

Obec Ludanice, zastúpená starostom obce Matúšom Dočkalikom, oznamuje,                            

ţe s účinnosťou od 01.05.2023 je moţné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa pre tie deti,  ktoré navštevujú posledný ročník MŠ 

(predškoláci) alebo základnú školu, a to v prípade ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej 

je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na 

stravu. 

 

Dotáciu na stravu je moţné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje 

v zariadení školského stravovania z dôvodu, ţe zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia 

ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ 

a pod.) vyţaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť 

takéto jedlo. Podmienkou však je, ţe o stravovanie v školskej jedálni poţiadate a Vaše dieťa 

bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, ţe školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu 

(dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ). 

 

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 

o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, 

a to na tlačive (návratka), ktoré je potrebné doručiť do Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ                      

v Ludaniciach , a to najneskôr 

 

v termíne do 14.04.2023 
 

V prípade, ţe sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné poţiadať, 

aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov vyplnením záväznej prihlášky na stravovanie. 

 

Tlačivá si môţete stiahnuť v aplikácii Edupage alebo vyzdvihnúť na Obecnom úrade 

v Ludaniciach.  

 

V prípade, ak nedoručíte návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne,             

na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského 

polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Ţiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je moţné 

odvolať.   

 

 

 

         Matúš Dočkalik, v.r. 

              starosta obce   
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 16.03.2023 


