
Rozhodnutie č. 2/2021 

upravujúce výšku a splatnosť príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastkovú úhradu 

nákladov a výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni ZŠ Petra Škrabáka Dolný 

Kubín. 

Na základe schváleného VZN Mesta Dolný Kubín č. 2/2021 riaditeľka ZŠ P. Škrabáka 

Dolný Kubín 

u r č u j e : 

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

potravín podľa vekových kategórií a príspevok na režijné náklady za stravovanie žiakov a 

dospelých osôb v školskej jedálni nasledovne: 

 

 

P. č. 

 

Kategória 

  

Stravná 

jednotka 

 

Spolu Režijné 

náklady 

1. ZŠ žiaci 1.- 4. ročníka obed 1,15 € 1,15 € 8 € 

2. ZŠ žiaci 5.- 9. ročníka obed 1,23 € 1,23 € 8 € 

 

Zákonný zástupca žiaka ZŠ uhrádza paušálny príspevok na režijné náklady v ŠJ 8,00 € na 

jedného stravníka mesačne. 

Príspevok na režijné náklady v ŠJ sa neuhrádza za žiaka, ktorému v príslušnom 

kalendárnom mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo. 

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. 

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. 

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. 

Mesto zníži príspevok na úhradu režijných nákladov v ŠJ na tretinu, ak zákonný zástupca 

predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 

hmotnej núdzi, a to od momentu predloženia žiadosti s uvedenými dokladmi. 

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 (prepočítané na 20 obedov mesačne): 

  

Žiaci 1. stupňa ZŠ: 31 € 

Žiaci 2. stupňa ZŠ: 33 € 

  

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

 

Dolný Kubín  01. 08. 2021 Ing. Mária Studeničová 

riaditeľka školy 


