Adresát: Mesto Komárno, Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Címzett: Komárom város, Iskola-, Szociális-, Kultúr- és Sportügyi Főosztály
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa,
ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom
v domácnosti
„Becsületbeli nyilatkozat az adókedvezmény összegének nem érvényesítéséről a 6 évet betöltött és
a 15 évet nem betöltött eltartott gyermekre, aki az adózóval egy háztartásban él”.
Dolu podpísaný ____________________________________________________ (otec) a
Alulírott

apa és

dolu podpísaná _____________________________________________________ (matka)
Alulírott

anya

ako zákonní zástupcovia dieťaťa žijúce v jednej domácnosti týmto vyhlasujeme, že počas
školského roka 2021/2022, za ktoré bude na dieťa
mint gyermekünk törvényes képviselője, aki velünk egy háztartásban él, ezennel kijelentjük, hogy
a 2021/2022-es tanév alatt gyermekünkre
meno dieťaťa: _____________________________________________________________
gyermek neve
rodné číslo dieťaťa: _________________________________________________________
gyermek születési száma
adresa trv. bydliska dieťaťa: __________________________________________________
gyermek állandó lakhelye
škola/škôlka, ktoré navštevuje dieťa: ___________________________________________
_________________________________________________________________________
iskola/óvoda, melyet a gyermek látogat
poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované
dieťa podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.
aki a Tt. 544/2010 számú, a Munka, Szociális- és Családügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó
támogatásokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény alapján
ebédtámogatásban részesül, hogy ezen gyermekre nem lesz érvényesítve az adókedvezmény
összege a Tt. 595/2003 a bevételek adózásáról szóló törvény § 52zzj 2 bek. c) pontja alapján.
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Ďalej, vyhlasujeme, že súhlasíme so zaradením svojho dieťaťa do zoznamu detí ohľadne dotácie
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a súhlasíme s poskytnutím svojich
osobných údajov a osobných údajov dieťaťa na účely dotácie.
Továbbá kijelentjük, hogy egyetértünk azzal, hogy gyermekünk felkerüljön az ebédtámogatásban
részesülő gyermekek névsorába valamint a mi és gyermekünk személyi adatainknak
felhasználásával a támogatással kapcsolatban.
Zároveň vyhlasujeme, že berieme na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto
vyhlásenia,
budeme nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
môžeme byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa
§ 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Végezetül kijelentjük, hogy tudomásul vettük, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban
valótlanságot állítunk, akkor
kénytelenek leszünk a gyermek étkeztetésére kapott minden anyagi támogatást visszatéríteni,
a Tt. 300/2005 számú Büntetőtörvénykönyv § 221 értelmében csalás bűntett gyanújával
büntetőeljárás indítható ellenünk.

V Komárne, dňa: ______________________
Kelt Komáromban,

_____________________________
vlastnoručný podpis otca
(zákonný zástupca)
apa sajátkezű aláírása
(gyermek törvényes képviselője

- én

_____________________________
vlastnoručný podpis matky
(zákonný zástupca)
anya sajátkezű aláírása
(gyermek törvényes képviselője)

