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Informácia k zákonu č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013  
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 07.02.2023 schválila zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom sa v Čl. III s účinnosťou od 01.05.2023 
mení ustanovenie § 33 ods. 1 písm. b) a dopĺňa nové prechodné ustanovenie § 52zzpa zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).  
 
V zmysle § 33 ods. 1 ZDP v znení účinnom od 01.05.2023, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol 
zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce 
v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto 
daňového bonusu. Ak § 52zzp ods. 3 až 5 neustanovuje inak, suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je 
a) 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo 
b) 100 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, 
v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku. 
 
V súlade s prechodným ustanovením § 52zzpa ZDP účinným od 01.05.2023, pri uplatnení daňového bonusu  
na vyživované dieťa podľa § 52zzp ods. 4 písm. b) sa od 01.05.2023 neprihliada na poskytnutie dotácie  
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.  
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „dotácia na stravu“). 
 
Sumu daňového bonusu vo výške ustanovenej vzhľadom na vek vyživovaného dieťaťa, za obdobie  
od 01.01.2023 do 31.12.2024, upravuje prechodné ustanovenie § 52zzp ods. 4 ZDP, pričom pri uplatnení daňového 
bonusu sa od 01.05.2023 v súlade s § 52zzpa ZDP neprihliada na poskytnutie dotácie na stravu. To znamená, že 
daňovník uplatňujúci si daňový bonus v rokoch 2023 a 2024 v sume podľa § 52zzp ods. 4 písm. b) ZDP, si môže 
od 01.05.2023 súčasne uplatniť daňový bonus a poberať dotáciu na stravu. 
 
V nadväznosti na § 52zzp ods. 3 až 5 ZDP, ustanovenie § 33 ods. 1 ZDP upravuje sumu daňového bonusu  
vo výške ustanovenej vzhľadom na vek vyživovaného dieťaťa, počnúc mesiacom január 2025, pričom  
pri uplatnení daňového bonusu sa v súlade s novelizovaným znením § 33 ods. 1 písm. b) ZDP neprihliada  
na poskytnutie dotácie na stravu. To znamená, že daňovník, ktorý si počnúc januárom 2025 bude uplatňovať 
daňový bonus v sume podľa § 33 ods. 1 písm. b) ZDP, si bude môcť súčasne uplatniť daňový bonus  
a poberať dotáciu na stravu. 
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