
 

 
Určenie  výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie  

žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni pri ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne. 

 
Riaditeľka školy Mgr. Katarína Števonková podľa  schváleného VZN mesta Dolný Kubín č. 10/2021 

u r č u j e  výšku  príspevku od 1. 1. 2022 
 na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a na paušálne mesačné 

náklady za stravovanie žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni nasledovne: 

 
 Kategória Cena stravnej jednotky 

1. žiaci 1. – 4. ročníka 

 

 1,21 €  

+  režijné náklady paušálne mesačne 8,- €* 

2. žiaci  5. – 9. ročníka 

 

 1,30 €  

+  režijné náklady paušálne mesačne 8,- €* 

3. žiaci 5. – 9. ročníka športových 

tried  

 1,56 €  

+  režijné náklady paušálne mesačne 8,- *€ 

3. Doplnkové stravovanie žiaci - 

desiata 

 0,67 € ** 

5. zamestnanci školy 

( v zmysle § 152 zákona 311/2012 

Z.z., ZP ) 

čiastočná úhrada nákladov na nákup potravín   

1,41 € + režijný poplatok  ( určené interným 

predpisom ) 

 

6. cudzí stravníci, iné fyzické osoby     

( po súhlase a schválení RÚVZ v D. 

Kubíne )   

čiastočná úhrada nákladov na nákup potravín  

 1,41 €+  režijný poplatok ( určené interným 

predpisom ) 

 

 * Príspevok na úhradu režijných nákladov sa podľa článku 6, odsek 4 VZN 10/2021 uhrádza paušálne – 

mesačne finančnou čiastkou 8, - €. 

 Podľa odseku 5 VZN sa režijné náklady neuhrádzajú vtedy, ak žiakovi v sledovanom období nebolo 

poskytnuté ani jedno hlavné jedlo. 

 Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza 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. 

 ** nárok na doplnkové stravovanie je podmienené odobratím obeda v školskej jedálni ZŠ. 

 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  a príspevok na režijné náklady zákonného zástupcu žiaka sa 

zníži o výšku dotácie poskytnutú podľa osobitného predpisu ( Zákon 544/2010 Z. z., § 4  o dotáciách 

v pôsobnosti SR v znení neskorších predpisov ). 

 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. 

 Príspevok sa uhrádza bezhotovostne mesačne vopred, najneskôr 25. dňa  v kalendárnom mesiaci ,ktorý 

predchádza  kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

 

Zálohové mesačné platby spolu s réžiou:  

 žiaci 1. stupňa ZŠ :  31,- €    

 žiaci 2. stupňa ZŠ :  33,- €   

 desiata žiaci          :  12,- €  

 žiaci športových tried : 38,- € 

 

Výška príspevku je platná až do ďalšej zmeny alebo doplnku VZN Mesta Dolný Kubín. 

 

 

 

Dolný Kubín  20.12.2021                                                         Mgr. Katarína Števonková                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                riaditeľka školy 


