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     Tento vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č.311/2001 Z.z.(Zákonník práce)  

v znení neskorších predpisov, §152 stravovanie zamestnancov odsek 1 - 3 nasledovne:  

- odsek 1 zamestnávateľ je povinný zabezpečovať vo všetkých zmenách stravovanie 

zodpovedajúce zásadám správnej výživy. 

- odsek 2 zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovanie 

jedného teplého jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej 

zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného 

zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom 

stravných lístkov.  Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej 

zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny.  

- odsek 3 zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55% 

ceny jedla ,  najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného,  poskytovaného pri 

pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.      

 

Vnútorný predpis je vypracovaný ďalej v zmysle VZN mesta Dolný Kubín č. 5/2015 čl.6 

Školská jedáleň v týchto odsekoch:  

- odsek 4 – určenie výšky nákladov na nákup potravín, 

- odsek 8 a 9 určenie výšky réžie za jedno hlavné jedlo a príspevok na stravovanie podľa 

 § 152 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce (odsek 3-vyššie uvedené). 

 

 

 

Na základe týchto predpisov riaditeľka školy určuje: 
 

 

     Článok 1 

 

1. Výšku potravinového limitu na úhradu nákladov na nákup potravín v sume 1,19 € na jedno  

     odobraté jedlo  v súlade s VZN 5/2015 čl.6 ods.4. 

2. Výšku ceny jedného jedla v sume 2,37 €  podľa výpočtu, ktorý je v prílohe vnútorného      

    predpisu. 

3. Zamestnávateľ v zmysle Zákonníka práce §152 stravovanie zamestnancov bude 

prispievať na stravovanie  zamestnancov školy nasledovne: 

 

      1,30 €    čo je  55% z ceny jedného jedla         

   Z toho:         1,18€    réžia   

  0,12€    potravinový limit 

 

4.  Zamestnanec bude platiť za jedno jedlo   1,07€ 

   

 

(Výpočet: 2,37*0,55 = 1,305,  2,37-1,30 = 1,07 cena stravného jedného lístka zamestnanca) 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Článok  2 

 

1. Príspevok na úhradu nákladov podľa čl.1 odsek 4 je zamestnanec povinný uhrádzať sám  

    na účet školskej jedálne.  

 

 

2. Príspevok režijných nákladov podľa čl.1 odsek 3  je povinný uhrádzať zamestnávateľ na  

    základe vnútornej faktúry, ktorú vystaví pracovníčka školskej jedálne po uzavretí  

    mesiaca, na základe počtu spotrebovaných  jedál všetkých zamestnancov Základnej školy       

    Petra Škrabáka  (za prenesené aj originálne kompetencie).  

 

     

         Článok  3 

Stravovanie cudzích stravníkov 

 

Cudzí stravníci, ktorí  sa stravujú v školskej jedálni si budú hradiť obed v plnej výške 

nasledovne: 

 

Potravinový limit  1,19 € 

Réžia    1,18 € 

 Celkom:   2,37 €/ jedno jedlo 

 

      

         Článok  4 

 

V prípade zmien VZN Mesta Dolný Kubín  o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na nákup potravín podľa vekových kategórii  a paušálne na mesačné náklady na stravovanie 

žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni a nového výpočtu režijných nákladov na jedlo 

vždy k 1.1. nového roka sa článok 1 až 3 zmení len vydaním rozhodnutia riaditeľa školy 

o tejto výške príspevku.  

 

                                                  Článok  5 

 

                    Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť 1.1.2017 

 

                      Dňom 1.1.2017 sa ruší smernica č.1/2016 z 1.1.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr.Magdaléna Kubisová  

              riaditeľka školy 

 
 

 



                    

Rozhodnutie č.1/2017 
Výška 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. 

  Na základe schváleného VZN Mesta Dolný Kubín č. 5/ 2015, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 1/ 2013 riaditeľka ZŠ P. Škrabáka , Dolný Kubín 

      

u r č u j e : 

 

 s platnosťou od 1. januára 2017 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) 
1,01 € 
+režijné náklady mesačne 2 € 

2. žiaci od 11 – 15 rokov 

(2. stupeň ZŠ) 

1,09 € 
+ režijné náklady paušálne 2 € 

3. desiata 0,30 € 

4. zamestnanci školy 

( v zmysle §152 zákony 

311/2012 Z.z. ZP) 

čiastočná úhrada nákladov na nákup potravín 

1,19+1,18 € režijný poplatok 

Spolu: 2,37 € 
(zamestnávateľ prispieva 55% z ceny jedla-t.j.1,30 € 

zamestnanec platí  1,07 €) 

5. Iné fyzické osoby 
( po súhlase zriaďovateľa a po 

schválení RÚVZ v D.Kubíne) 

čiastočná úhrada nákladov na nákup potravín 

1,19+1,18 € režijný poplatok 

Spolu: 2,37 € 

 
Poznámka: 
Príspevok na úhradu režijných nákladov sa podľa článku 6, odsek 5 VZN 5/2013 uhrádza paušálne-mesačne 
finančnou čiastkou 2 ,-€. 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 

Zálohové mesačné platby: 

Desiata:             6.- € 

Žiaci 1. stupňa ZŠ:         22.- € 

Žiaci 2. stupňa ZŠ:         23.- € 

Zamestnanci školy:        23.- € 

 

 

                               Mgr. Magdaléna Kubisová 

                                     riaditeľka školy 
 


