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Príloha č. 4 k MP pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský 

rok 2014/2015 

  

ČČeessttnnéé  vvyyhhlláásseenniiee  šškkoollyy   

Názov a adresa školy: 

 

 

 

 

 

Tel. číslo:  

Kontaktná osoba, funkcia:  

IČO školy:  

Dodávateľ (názov, firma):  

Program školské ovocie 2014/2015 
Uvedená škola sa podieľa na programe školské ovocie a odoberá ovocie, zeleninu a výrobky z nich 

podporované z finančných zdrojov EÚ a  súkromných zdrojov 

 

1. Údaje k podkladom na oprávnenie 

Celkový počet žiakov v škole: 

 

Mesiac Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apríl Máj Jún 

Vyučovacie dni 

v školskom roku 

2014/2015: 

          

 

 

2. Čestné vyhlásenie: 

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 v platnom znení, čestne vyhlasujem, že: 

 budem viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách schválenému 

uchádzačovi za ovocie, zeleninu a výrobky z nich, na ktoré sa vzťahuje pomoc; 

 nebudem používať ovocie, zeleninu a výrobky z nich na prípravu jedál a ani iným 

spôsobom, ktorý je v rozpore s požiadavkami vyššie uvedeného nariadenia; 

 pri platbe žiakmi za ovocie, zeleninu a výrobky z nich dodané v rámci tohto programu 

do škôl sa neprekročí najvyššia úhrada platená žiakmi stanovená nariadením vlády SR 

č. 341/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov; 

 zabezpečím, že ovocie, zelenina alebo výrobky z nich bude spĺňať predpísané 

požiadavky na kvalitu a nebude vykazovať zjavné kvalitatívne nedostatky; 

 poskytnem uchádzačovi informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách ovocia, 

zeleniny a výrobkov z nich; 

 písomne oznámim dodávateľovi každú zmenu údajov; 

 umožním vykonanie akejkoľvek kontroly oprávneným osobám v súvislosti  

so správnym vykonávaním programu školské ovocie; 

 dodávky ovocia, zeleniny a výrobky z nich v rámci tohto programu budem odoberať 

len od jedného schváleného uchádzača a poskytovať  najviac dvakrát týždenne. 
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3. Zriadenie školy: 

 

- materské školy podľa: 

§ 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (materské školy)* 

 
 

§ 95, ods. 1, písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (materské školy pre deti 

 so zdravotným znevýhodnením)* 

 

 

§ 104, ods. 1, písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (materské školy pre deti 

s nadaním) * 

 

 

* škola označí krížikom 

 

- základné školy podľa: 

§ 29 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (základné školy)* 

 
 

§ 95, ods. 1, písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (základné školy pre žiakov  

so zdravotným znevýhodnením)* 

 

 

§ 104, ods. 1, písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (základné školy pre žiakov 

s nadaním)* 

 

 

* škola označí krížikom 

 

 

 

 

 

Miesto a dátum:  Podpis a pečiatka: 


