
 

 

Čislo : 41/2023-š        Levice :13.02.2023 

 

 

 

Vnútorný predpis určenia finančného pásma   

  a výšky príspevku na réžie 

 

Riaditeľka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, na lúkach 18, Levice na základe 

Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2023  

 

určuje  

 

 výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka  na čiastočnú úhradu nákladov na nákup 

potravín na jedno  podľa vekovej kategórie stravníkov od 15 do 19 rokov   

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, 

 výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

alebo stravník  

 výšku príspevku zamestnanca a zamestnávateľa na stravu v školskej jedálni 

 výšku úhrady nákladov na stravovanie pre iné fyzické osoby v ŠJ 

 spôsob úhrady nákladov na stravovanie  

 

s účinnosťou od 01. marca 2023 takto 

 

1.Výška príspevku žiaka – 3 finančné pásmo A 

Druh stravy Finančný limit + 

príspevok na réžie 

 

Poplatok za 

stravu spolu  

s príspevkom 

 na réžie  

Mesačná platba 

spolu 

s príspevkom na 

réžie 

Raňajky + desiata 1,75 + 0,10 1,85 37,00 € 

Obed 2,10 + 0,30 2,40 48,00 € 

Olovrant + večera 1,90 + 0,35 2,25 33,75 € 

Spolu CDS 5,75+ 0,75 6,50 118,75 

 

    2. Príspevok na režijné náklady : 1 hlavné jedlo ( obed, večera ) vo výške 0,30 €,  

        1 doplnkové jedlo ( raňajky, desiata, olovrant ) vo výške 0,05 € 

 



 

 

  3. Výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa na stravu v ŠJ - 3 finančné pásmo B 

 cena jedla 55% príspevok  

zamestnávateľa 

príspevok 

zamestnávateľa 

zo SF 

Príspevok 

zamestnanca 

Obed 4,83 2,66 0,43 1,74 € 

Večera 4,73 2,60 0,43 1,70 € 

 

 

 

  4. Výška úhrady nákladov na stravovanie pre iné fyzické osoby v ŠJ : 

 Cena potravín + 

príspevok na réžie 

  

Réžia Príspevok inej 

fyzickej osoby 

Raňajky+ desiata 2,10 + 0,10 = 2,20  2,43 4,63 € 

Obed 2,40 + 0,30 = 2,70 2,43 5,13 € 

Večera +olovrant 2,30 + 0,35 = 2,65 2,43 5,08 € 

 

4. Platba za úhradu nákladov na nákup potravín za stravovanie  žiakov sa uhrádza 

mesačne vopred, do 15-teho dňa  predchádzajúceho mesiaca. Výška stravného je v súlade 

s platnými finančnými pásmami na nákup potravín. 

5.  Zamestnanci školy a školských zariadení uhrádzajú náklady za stravu zrážkou zo mzdy. 

      

6. Iná fyzická osoba uhrádza náklady na stravu bankovým prevodom na účet školskej   jedálni.    

     

 

 

V Leviciach, dňa 13.02.2023 

Vypracovala :  

Pirošová Darina, vedúca ŠJ 

 

 

       Ing. Lívia Marčeková 

                         Riaditeľka školy   

 


