
        

Rozhodnutie č. 1/2021 

upravujúce výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastkovú úhradu nákladov na  

nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálne na mesačné náklady za stravovanie 

žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni ZŽ Petra Škrabáka. 

  Na základe schváleného VZN Mesta Dolný Kubín č. 9/2020  a usmernenia 

zriaďovateľa k výpočtu režijných nákladov  v školských jedálňach zo dňa 2. 2. 2021 

riaditeľka ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín 

      

u r č u j e : 

 

 s platnosťou od 1. januára 2021 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálne na mesačné náklady za stravovanie 

žiakov a dospelých  osôb v školskej jedálni nasledovne:  

 

 Kategória Cena stravnej jednotky 

1. žiaci od 6-11rokov 

(1.stupeň ZŠ) 

1,15 € 
+režijné náklady mesačne 8 € 

2. žiaci od 11 – 15 rokov 

(2. stupeň ZŠ) 

1,23 € 
+ režijné náklady paušálne 8 € 

3. desiata 0,53 € 

4. zamestnanci školy 

(v zmysle §152 zákona 

311/2012 Z. z. ZP) 

čiastočná úhrada nákladov na nákup potravín 

1,33+1,67 € režijný poplatok / určené interným 

predpisom / 

Spolu: 3,00 € 
 

5. Iné fyzické osoby 
(po súhlase zriaďovateľa a po 

schválení RÚVZ v D. Kubíne) 

čiastočná úhrada nákladov na nákup potravín 

1,33+1,67 € režijný poplatok / určené interným 

predpisom / 

Spolu: 3,00 € 

 
Poznámka: 
*Príspevok na úhradu režijných nákladov sa podľa článku 6, odsek 5 VZN 5/2013 uhrádza paušálne-mesačne 
finančnou čiastkou 8 €. Podľa odseku 6 VZN sa režijné náklady neuhrádzajú vtedy, ak žiakovi v sledovanom 
období nebolo  poskytnuté ani jedno hlavné jedlo. 
Tento príspevok  sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr posledný deň v mesiaci na účet školskej jedálne 
21330332/0200 bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou 
* od 1. júla 2021 sa pravdepodobne zmenia podmienky pre štátnu dotáciu - strava zadarmo, zmenia sa aj 
poplatky. 

Zálohové mesačné platby: 

Žiaci ZŠ réžia:   8,- € 

Desiata:        6.- € 

Žiaci 1. stupňa ZŠ:         0,00.- € 

Žiaci 2. stupňa ZŠ:         0,60.- € 

Zamestnanci školy:        25.- € 
 

Zálohové mesačné platby na číslo účtu: IBAN SK33 0200 0000 0000 2133 0332 
 

Dolný Kubín  18. 2. 2021                                  Ing. Mária Studeničová 

                                     riaditeľka školy 


