
Príloha č. 2 ku VZN č. 3/2019  

 

Školská jedáleň pri Materskej škole,  

Rimavské Janovce 425, Rimavské Janovce  98001 

 

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady 

nákladov na stravovanie: 
Príspevky  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným  

nariadením obce Rimavské Janovce  číslo 3/2019 v súlade s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
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Dotácia na 

stravu 

Úhrada 

stravníka 

alebo  

zákonného 

zástupcu 

stravník MŠ 

(2-6 rokov) 
 0,50 1,20 0,40  2,10 0,50 2,60  2,60 

stravník MŠ 

(2-6 rokov) MS 

PAVLOVCE  

 0,50 1,20 0,40  2,10 1,20  3,30  3,30 

stravník MŠ (2-

6 rokov) 

-hmotná núdza 

alebo nepoberá 

daňový bonus 

 0,50 1,20 0,40  2,10 0,50 2,60 1,30 1,30 

stravník ZŠ 

 I. stupeň 
  1,70   1,70 0,50 2,20  2,20 

stravník ZŠ 

 I. stupeň 

hmotná núdza 

alebo nepoberá 

daňový bonus 

  1,70   1,70 0,50 2,20    1,30 0,90 

Dospelý cudzí  

stravník  
  2,40   3,00 5,40 5,40  5,40 

Zamestnanec    2,40   2,40 2,70 5,10 

Podľa 

zákonníka 

práce 
1,60 

Dôchodcovia 

s trvalým 

pobytov v obci 

  2,40   2,40 1,20 3,60 0,90 2,70 

 

 Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred,  najneskôr do 20. dňa 

v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: SK38 0200 0000 0016 6767 5158 alebo v HOTOVOSTI   

 Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa 

osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole 

a odoberie prihlásený obed. 

 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy  

Školskej jedálni pri Materskej škole Rimavské Janovce  ĎEŇ VOPRED ( osobne, alebo na tel. čísle 

0908741415, na FB stránke najneskôr do 7.00 hod. ). 

 Z dôvodu dodržania všeobecne záväzných predpisov pre školské stravovanie, nie je možné odhlásiť stravu 

ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby je možne neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase 

11.30- 12.00 hod., stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie.   

 Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka je 

povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín  uhradiť stravný lístok v plnej 

výške. 

V ............................dňa..........................      

  

 

 

Zuzana Ďurianová vedúci zariadenia školského stravovania                      ..................................................................... 

                                                                                                                                               Podpis, pečiatka 
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