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Obecné zastupiteľstvo Obce Nitrianske Hrnčiarovce vo veciach územnej samosprávy
v zmysle § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9,10 a § 141 ods. 5
a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie Obce Nitrianske Hrnčiarovce
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2019
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov
v školách, v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení a na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskom účelovom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Nitrianske Hrnčiarovce
Prvá časť
§1
Účel a predmet
1. Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) určuje výšky finančných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených
so stravovaním v MŠ Nitrianske Hrnčiarovce a na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce.
2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
určuje MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup
potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.
Druhá časť
§2
Materská škola
1. Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1.1. Obec Nitrianske Hrnčiarovce ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa
v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním s trvalým pobytom v Nitrianskych
Hrnčiarovciach sumou vo výške 20,00 Eur/mesačne. Obec Nitrianske Hrnčiarovce
určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním
s trvalým pobytom mimo obce Nitrianske Hrnčiarovce sumou vo výške 20,00
Eur/mesačne.
1.2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca
bezhotovostným prevodom na účet materskej školy číslo účtu 0803588012/5600
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(IBAN SK13 5600 0000 0008 0358 8012) vedený v Prima banka Slovensko, a.s.,
pobočka Nitra II, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
1.3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Mesačný príspevok materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza
za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez
možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

1.4.

§3
Školské výchovno – vzdelávacie zariadenie
1. Školský klub detí pri základnej škole
1.1 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí pri základnej škole:
Žiak v ŠKD
Úhrada v Eur
1 žiak
8,- Eur
1.2 Riaditeľ rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou ŠKD, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka
o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
§4
Školské účelové zariadenia
1. Školská jedáleň pri materskej škole a výdajná školská jedáleň pri základnej škole
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Nitrianske Hrnčiarovce, poskytuje
stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo slovenskej republiky,
materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie a finančných pásiem
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových skupín stravníkov vydaných
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre:
a) deti materskej škôl,
b) žiakov základných škôl,
c) zamestnancov škôl a školských zariadení so súhlasom zriaďovateľa a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva
d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu
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verejného zdravotníctva.
2. Určenie výšky príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre dieťa materskej školy, žiaka
základnej školy, zamestnancov škôl a iné fyzické osoby
Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa stanovuje v zmysle ustanovenia § 140 ods.
9 a § 141 ods. 5 školského zákona:
2.1.Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci materskej školy,
školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v
kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom účinným od
1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR.
2.2.Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR.
Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby
majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3.
finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR.
3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti materských škôl
a žiakov základných škôl je 1,20 Eur za každý stravovací deň. Dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje:
3.1. na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy za každý stravovací deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo
obed a iné jedlo (desiata, olovrant). Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel
medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom. Ak dieťa
v materskej škole odoberie iba desiatu, nemá nárok na dotáciu,
3.2. na dieťa v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej
školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima plnoletej fyzickej osoby, za každý
stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole
a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant),
3.3.na žiaka navštevujúceho základnú školu od 1.9.2019 za každý stravovací deň, v ktorom
sa zúčastní vzdelávacieho procesu v základnej škole a súčasne odoberie obed. Zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou
a sumou stanovenou finančným pásmom,
3.4.na žiaka navštevujúceho základnú školu, ktorý žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
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plnoletej fyzickej osoby, za každý stravovací deň, v ktorom sa žiak zúčastnil
vzdelávacieho procesu v základnej škole a súčasne odoberie obed,
3.5.zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho odborného lekára
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania
nezabezpečí. Zriaďovateľ pri materskej škole a štatutár pri základnej škole vyplatí
dotáciu bezhotovostným stykom na jeho bankový účet mesiac pozadu na základe
evidencie dochádzky dieťaťa alebo žiaka do školy.
4. Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov pre deti v materskej školy,
žiakov v základnej školy, zamestnancov a iné fyzické osoby
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 školského zákona určuje
výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v
školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni takto:
4.1.Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni
paušálne čiastkou 5,00Eur/mesačne.
4.2. Zriaďovateľ stanovuje výšku režijných nákladov na jedno jedlo 1,22 Eur pre
zamestnanca a iné fyzické osoby. Tieto osoby hradia výšku režijných nákladov v plnej
výške.
4.3. Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl, základných
škôl, školských zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje každoročným prepočtom
skutočných režijných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, vynaložených na
výrobu jedného hlavného jedla (obed) v školskej jedálni pri materskej a základnej škole.
5. Podmienky a spôsob úhrady za stravovanie, režijné náklady a dotácie v školskej
jedálni pri materskej škole a základnej škole
5.1.Zákonný zástupca dieťaťa MŠ aj zamestnanec a iné fyzické osoby sú povinní uhradiť
finančný príspevok trvalým príkazom z účtu alebo poštovou poukážkou a to mesačne
vopred najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Platba je stála (zálohová na 20
kalendárnych dní v mesiaci). Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú
vrátené v januári, preplatky z januára – júla budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta.
Zákonný zástupca predškoláka MŠ je povinný uhradiť finančný príspevok:
vopred, najneskôr do 10. septembra 2019:
september 2019 + zábezpeka jednou sumou: 41,80€
október až jún mesačne: 11,80€
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka ZŠ sú povinní uhradiť finančný príspevok trvalým
príkazom z účtu alebo poštovou poukážkou uhradí 3x za rok a to:
vopred, najneskôr do 10. septembra 2019 na mesiace:
september 2019 + zábezpeka jednou sumou:
ZŠ stravník žiak 6-11rokov/ 1.-4. roč. : 35,20 €
ZŠ stravník žiak 11-15rokov/ 5.-9. roč. : 37,00 €
vopred, najneskôr do 10. októbra 2019 na mesiace:
október, november, december 2019 jednou sumou:
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ZŠ stravník žiak 6-11rokov/ 1.-4. roč. : 15,60 €
ZŠ stravník žiak 11-15rokov/ 5.-9. roč: 21,00 €
vopred, najneskôr do 10. januára 2020 na mesiace:
Január, február, marec, apríl, máj, jún 2020 jednou sumou:
ZŠ stravník žiak 6-11rokov/ 1.-4. roč. : 31,20 €
ZŠ stravník žiak 11-15rokov/ 5.-9. roč: 42,00 €
Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky z
januára – júna budú vrátené v júli. Nedoplatky sa budú zúčtovávať po ukončení mesiaca.
5.2.Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka povinný predložiť vedúcej jedálne na požiadanie.
5.3.Odhlasovanie stravníkov zo stravy je možné 24hod. vopred. V prípade choroby, v danom
dni stravu pre žiaka a dieťa môže prevziať zákonný zástupca osobne. To isté platí, aj pre
dospelého a cudzieho stravníka. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná
náhrada neposkytuje.
5.4. Žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca
v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.
5.5. Príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred, spolu s nákladmi na nákup potravín.
Príspevok na úhradu režijných nákladov sa pripočíta k sume vypočítanej za
náklady na potraviny.
5.6. Podmienky použitia príspevku na režijné náklady:
Príspevok zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady sa použije najmä na nákup
materiálno technického vybavenia a údržby zariadenia školského stravovania pri MŠ v
Nitrianskych Hrnčiarovciach.
5.7. Konkrétny postup úhrady upravuje príloha č. 1,2,3,4,5,6 VZN.
6. Finančná zábezpeka
6.1.Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený ako
mesačný paušál spolu s príspevkom na potraviny. Zriaďovateľ môže určiť kauciu
(finančnú zábezpeku) pre ZZ, ktorých deti a žiaci majú nárok na dotáciu podľa § 4
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.
6.2.Finančnú zábezpeku v sume 30,00 Eur bude zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka platiť
začiatkom školského roka a bude slúžiť na to, aby sa mohla z tejto zábezpeky uhradiť
nedotovaná stravná jednotka (neodhlásená alebo neodobratá strava).
6.3.Dieťa alebo žiak môže byť prijatý na stravu až po odovzdaní vypísanej a zákonným
zástupcom podpísanej Prihlášky na stravovanie a zaplatení stravného.
§5
Stravovanie a príspevok zamestnancov škôl a školských zariadení so súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
1. V školskej jedálni sa môžu stravovať zamestnanci /pedagogických a nepedagogických
pracovníkov školy a školských zariadení/ .
2. Žiadosť na stravovanie si uplatňuje pedagogický a nepedagogický pracovník školy a
školských zariadení u vedúcej školskej jedálne, ktorá umožní stravovanie po
predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa a regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
3. Denný príspevok zamestnanca na nákup potravín je stanovený a uhrádza sa vo výške
podľa 3. finančného pásma stanoveného pre vekovú skupinu stravníkov 15-19 ročných
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žiakov školy.
4. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre zamestnanca sa určuje vo výške 1,41 Eur a
režijné náklady vo výške 1,22 Eur.
5. Zamestnanec uhrádza za jedno jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo výške nákladov
na nákup potravín a režijných nákladov.
6. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa
stanovuje na sumu 2,63 Eur, pričom zamestnanec prispieva sumou 0,96 Eur a
zamestnávateľ sumou 1,45 Eur, sociálny fond 0,22 Eur. Konkrétny postup úhrady
upravuje príloha č. 5 VZN.
§6
Stravovanie iných fyzických osôb so súhlasom zriaďovateľa a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva
1. V školskej jedálni sa môžu stravovať iné fyzické osoby.
2. Žiadosť na stravovanie si uplatňuje FO resp. PO u vedúcej školskej jedálne, ktorá
umožní stravovanie po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa a regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
3. Denný príspevok iných fyzických osôb na nákup potravín je stanovený a uhrádza sa vo
výške podľa 3. finančného pásma stanoveného pre vekovú skupinu stravníkov 15-19
ročných žiakov školy. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre inú fyzickú osobu sa
určuje vo výške 1,41 Eur a režijné náklady vo výške 1,22 Eur. Iná fyzická osoba uhrádza
za jedno jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín a
režijných nákladov. Hodnota obeda sa stanovuje na sumu 2,63 Eur.
4. Iná fyzická osoba hradí v plnej výške náklady na nákup potravín a režijné náklady na
jedno jedlo v plnej výške. Konkrétny postup úhrady upravuje príloha č. 6 VZN.
Tretia časť
§7
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskych Hrnčiarovciach sa uznieslo na vydaní Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Nitrianske Hrnčiarovce č. 3/2019 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských účelových zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Hrnčiarovce dňa 31.07.2019 a toto VZN
nadobúda účinnosť 1.9.2019.
2. Účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských účelových zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Hrnčiarovce sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Nitrianske Hrnčiarovce č. 1/2019 účinné od 01.02.2019 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov
spojených so stravovaním v materskej škole a školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom
je Obec Nitrianske Hrnčiarovce a VZN 3/2008 a jej dodatky o poplatkoch v školstve.

V Nitrianskych Hrnčiarovciach 01.08.2019
PhDr. Katarína Nagyová
starostka obce
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Výpočet výšky príspevku:
Obec Nitrianske Hrnčiarovce ako zriaďovateľ školskej jedálne v MŠ Nitrianske Hrnčiarovce,
určuje finančnú výšku príspevku na nákup potravín a režijné náklady podľa 3.finančného
pásma účinného od 1.9.2019 nasledovne:

ukazovateľ

Náklady
na
potravín na 1
3.finančné pásmo
Desiat Obed
a

nákup Spolu
jedlo- náklady na
nákup
Olovrant potravín

Dotácia

Výška režijnýchSuma úhrady
nákladov/mes. za stravovanie
a príspevku
na režijné
náklady

MŠ stravník - 0,38
dieťa 2-5rokov

0,90

0,26

1,54

bez
dotácie

5,00

1,54 x počet
dní +5,00

MŠ predškoláci 0,38

0,90

0,26

1,54

1,20

5,00

0,34 x počet
dní +5,00

ZŠ stravník
žiak 6-11
rokov/1.-4. roč.

1,21

1,21

1,20

5,00

0,01 x počet
dní +5,00

ZŠ stravník
žiak 11-15
rokov/5.-9. roč.

1,30

1,30

1,20

5,00

0,10 x počet
dní +5,00

nákup Spolu
jedlo- náklady na
nákup
potravín

Dotácia

Výška režijných Spolu za 1
nákladov/deň jedlo

1,41

bez
dotácie

1,22/1deň

Náklady
na
potravín na 1
3.finančné pásmo
Zamestnanci,
iné fyzické
osoby

1,41

Platba je stála zálohová na 20 kalendárnych dní v mesiaci.
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2,63

Príloha č. 1
Informácia o platbe za stravu – MŠ ( 2-5 rokov)

Meno a priezvisko dieťaťa: .........................................................................................
Úhrada za mesiac .........................................................................................................
Spôsob úhrady
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom
z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý
sa príspevok uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo v danom mesiaci do
15.9. Poplatok za jedno odobraté jedlo zahŕňa príspevok zákonného zástupcu na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov - 3. finančné pásmo a príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálny poplatok
5,- €/ mes. na čiastočnú úhradu režijných nákladov ŠJ.
Číslo účtu:

0803585014/5600

(IBAN SK61 5600 0000 0008 0358 5014)

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko dieťaťa v MŠ

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín a paušál 5 € na 1 obed
Stála platba (zálohovo na 20 dní) v sume 35,80 €
Dieťa v MŠ
desiata 0,38 €

obed 0,90 €

olovrant 0,26 € spolu 1,54 € + 5,- € réžia

(20*1,54+5,-=35,80)
Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky z
januára – júla budú vrátené koncom v júla, príp. na začiatku augusta
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Príloha č. 2
Informácia o platbe za stravu – MŠ predškoláci

Meno a priezvisko dieťaťa: .........................................................................................
Úhrada za mesiac .........................................................................................................
Spôsob úhrady
vopred, najneskôr do 10. septembra 2019 na mesiace:
september 2019 + zábezpeka 30,00 € jednou sumou: 41,80€
október až jún mesačne: 11,80€

Číslo účtu:

0803585014/5600

(IBAN SK61 5600 0000 0008 0358 5014)

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko dieťaťa v MŠ

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín a paušál 5 € na 1 obed
Stála platba (zálohovo na 20 dní) v sume 11,80 € + v mesiaci september zábezpeka
30,00 €
Dieťa v MŠ
desiata 0,38 €
réžia

obed 0,90 €

olovrant 0,26 € spolu 1,54 € - 1,20 dotácia= 0,34 + 5,- €

september (20x0,34+5,-+30,-=41,80)
október až jún (20x0,34+5,-=11,80)
Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky z
januára – júla budú vrátené koncom v júla, príp. na začiatku augusta
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Príloha č. 3
Informácia o platbe za stravu – ZŠ
stravník žiak 6-11 rokov ( 1. - 4. roč.)

Meno a priezvisko dieťaťa: .........................................................................................
Úhrada za mesiac .........................................................................................................
Spôsob úhrady
vopred, najneskôr do 10. septembra 2019 na mesiace:
september 2019 + zábezpeka 30,00 € jednou sumou:
ZŠ stravník žiak 6-11rokov/1.-4. roč. : 35,20 €
vopred, najneskôr do 10. októbra 2019 na mesiace:
október, november, december 2019 jednou sumou:
ZŠ stravník žiak 6-11rokov/1.-4. roč.

: 15,60 €

vopred, najneskôr do 10. januára 2020 na mesiace:
Január, február, marec, apríl, máj, jún 2020 jednou sumou:
ZŠ stravník žiak 6-11rokov /1.-4. roč. : 31,20 €
Výpočet:
ZŠ stravník žiak 6-11rokov : 0,01 x 20 prac. dni = 0,20 € + 5,00 réžia= 5,20 € na mesiac

Číslo účtu:

0803585014/5600

(IBAN SK61 5600 0000 0008 0358 5014)

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko dieťaťa v ZŠ , ročník
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Príloha č. 4
Informácia o platbe za stravu – ZŠ
stravník žiak od 11-15 rokov( 5. - 9. roč.)

Meno a priezvisko dieťaťa: .........................................................................................
Úhrada za mesiac .........................................................................................................
Spôsob úhrady
vopred, najneskôr do 10. septembra 2019 na mesiace:
september 2019 + zábezpeka 30,00 € jednou sumou:
ZŠ stravník žiak 11-15rokov/5.-9. roč. : 37,00 €
vopred, najneskôr do 10. októbra 2019 na mesiace:
október, november, december 2019 jednou sumou:
ZŠ stravník žiak 11-15rokov/5.-9. roč. : 21,00 €
vopred, najneskôr do 10. januára 2020 na mesiace:
Január, február, marec, apríl, máj, jún 2020 jednou sumou:
ZŠ stravník žiak 11-15rokov/5.-9. roč. : 42,00 €
Výpočet:
ZŠ stravník žiak 11-15rokov/5.-9. roč. : 0,10 x 20 prac. dni = 2,00 € + 5,00 réžia = 7,00 €
na mesiac
Číslo účtu:

0803585014/5600

(IBAN SK61 5600 0000 0008 0358 5014)

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko dieťaťa v ZŠ , ročník
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Príloha č. 5

Informácia o platbe za stravu – zamestnanci/pedagogickí a nepedagogickí
pracovníci školy/

Meno a priezvisko stravníka: ..........................................................................................
Úhrada za mesiac .........................................................................................................
Spôsob úhrady
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom
z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý
sa príspevok uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo v danom mesiaci.

Číslo účtu:

0803585014/5600

(IBAN SK61 5600 0000 0008 0358 5014)

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko

Cena jedla 1,41 +1,22 =2,63 €
Denný poplatok za odobraté jedlo zodpovedá 45% nákladov ceny jedla znížený
o príspevok zo SF.
Úhrada dospelého stravníka 1,18-0,22= 0,96 € za jedno jedlo
Zálohová mesačná platba : 20 x 0,96 = 19,20 €
Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky z
januára – júla budú vrátené koncom v júla, príp. na začiatku augusta
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Príloha č. 6
Informácia o platbe za stravu – iné fyzické osoby

Meno a priezvisko stravníka: ..........................................................................................
Úhrada za mesiac .........................................................................................................

Spôsob úhrady
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred podľa počtu objednaných jedál. Platbu
treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza alebo poštovou
poukážkou Stravné za september treba uhradiť jednorázovo pri podaní prihlášky na jedlo

Číslo účtu:

0803585014/5600

(IBAN SK61 5600 0000 0008 0358 5014)

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko

Cudzí stravník hradí cenu potravín a výšku režijných nákladov v plnej výške
Cena jedla 1,41 +1,22 = 2,63 €
Zálohová platba: počet objednaných jedál x 2,63 €
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