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Príloha č. 6 k MP pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský 

rok 2014/2015 

  

HHlláásseenniiee  šškkoollyy  oo  ssppoottrreebbee  oovvoocciiaa,,  zzeelleenniinnyy  aa  vvýýrroobbkkoovv  zz  nniicchh   
Názov a adresa školy: 

 

 

 

Tel. číslo:  

Kontaktná osoba:  

IČO školy / predškolského 

zariadenia: 

 

Dodávateľ (názov, firma):  

 

A. Údaje o spotrebe 
1 Frekvencia konzumácie v škole a čas podávania 

Frekvencia dodávok ovocia, zeleniny alebo výrobkov 

z nich (napr. 1x do týždňa alebo 2x do týždňa) 

 

Frekvencia konzumácie žiakmi (napr. 1x do týždňa, 2x 

do týždňa, iné) 
 

Čas podávania ovocia, zeleniny alebo výrobkov z nich 

(napr. desiata - doobeda, obed alebo olovrant- poobede) 

 

 

2 Počet žiakov 

Celkový počet žiakov  
 

3 Spotreba odoberaných druhov OZ / výrobkov z ovocia a zeleniny za obdobie 

 
Druh / výrobok 

 
Počet porcií pre  čerstvé 

ovocie a zeleninu 

Počet porcií pre 

spracované 

ovocie a zeleninu 

jablko  x 

hruška  x 

broskyňa  x 

marhuľa  x 

slivka  x 

čerešňa  x 

rajčina  x 

paprika  x 

reďkovka  x 

kaleráb  x 

mrkva  x 

ovocné alebo zeleninové šťavy 100 % x  

ovocné pyré x  

Spolu   
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4 Úhrady žiakov za faktúry 

 
Faktúra č.  Celková suma faktúry s DPH (€) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

 bola vedená oddelená evidencia o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých 

od žiakov za OZ, na ktoré sa vzťahuje pomoc; 

 nebolo OZ v rámci tohto programu používané na prípravu jedál a ani iným 

spôsobom, ktorý je v rozpore s požiadavkami nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 

v platnom znení; 

 pri platbe žiakmi za OZ dodané v rámci tohto programu do škôl  sa neprekročila 

najvyššia úhrada platená žiakmi stanovená nariadením vlády SR č. 341/2009 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

Miesto a dátum:  Podpis a pečiatka: 

 


