
Určenie výšky a splatnosti mesačného príspevku  

 
upravujúce výšku a splatnosť príspevku na čiastkovú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálni v ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín. 

Na základe schváleného VZN Mesta Dolný Kubín č. 12/2022 zo dňa 15. 12. 2022 s účinnosťou dňa 01. 01. 

2023 riaditeľka školy 

určuje 

 

s platnosťou od 01. 01. 2023 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: 

 

p. č. 
kategória stravná 

jednotka/€ 

režijné 

náklady/€ 

1. ZŠ žiaci 1. – 4. ročníka 1,70  12 

2. ZŠ žiaci  5. – 9. ročníka 1,90 12 

3. ZŠ žiaci desiata 0,75 0 

4. zamestnanci školy 2,40 2,39 

5. 
Iné fyzické osoby so 

súhlasom RÚVZ 
2,40 2,39 

 
 

1. ŠJ poskytuje stravovanie žiakom za príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ, ktoré uhrádza zákonný 

zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín vydaných MŠVVaŠ. 

Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov v ŠJ. 

2. Zákonný zástupca žiaka ZŠ uhrádza paušálny príspevok na režijné náklady v ŠJ 12,00 € na jedného 

stravníka mesačne. 

3. Príspevok na režijné náklady v ŠJ sa neuhrádza za žiaka, ktorému v príslušnom kalendárnom mesiaci 

nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo. 

4. Zákonný zástupca žiaka uhrádza len pomernú časť určeného paušálneho príspevku na režijné náklady v ŠJ 

v prípade, ak bola prerušená prevádzka ŠJ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na 

základe rozhodnutia orgánov verejnej moci. 

5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ a príspevok na režijné náklady v ŠJ zákonného zástupcu 

žiaka sa zníži o výšku dotácie poskytnutú podľa osobitného predpisu § 4 zákona č. 544/2021 Z. z.



6. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ a príspevok na režijné náklady v ŠJ sa uhrádza 

bezhotovostnou formou vopred, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 

kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa daný príspevok uhrádza. 

7. Príspevok na režijné náklady v ŠJ sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého 

žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu. Podmienkou na odpustenie príspevku je predloženie písomnej žiadosti spolu s 

príslušnými dokladmi príslušnej škole a platí od momentu doručenia úplnej žiadosti príslušnej škole. 

8. Príspevok na režijné náklady v ŠJ sa uhrádza aj v prípade, že škola neposkytuje stravu stravníkovi, ale 

poskytuje servis v súvislosti s podávaním diétneho stravovania. 

9. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ vo výške 

nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady v ŠJ, ktoré určí riaditeľ základnej školy. 

 

Zálohové mesačné platby: 

Žiaci 1. stupňa ZŠ: 46.- € 

Žiaci 2. stupňa ZŠ: 50.- € 

Zamestnanci školy:      36.- € 

 

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

 

Dolný Kubín 19. 12. 2022    Ing. Mária Studeničová 

riaditeľka školy 


