
Dôvodová správa: 

Obec Stožok k návrhu VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Stožok: 

VZN je navrhnuté z dôvodu vydania nových finančných pásiem od 01.01.2023. Podľa skutočných nákladov pre MŠ 

sme navrhli zaradenie v 1. pásme Finančného pásma A. desiata, obed a olovrant vo výške 1,70 €, pôvodná výška 

bola 1,54 €. 

Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje stupeň finančného pásma ako 

pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B., t.j. obed 2,00 €. Réžia vo výške 1,50 

€, spolu obed – 3,50 €. 

Výpočet réžie pre cudzích stravníkov a zamestnancov: 

Názov školského stravovacieho zariadenia: ŠJ pri MŠ Stožok        

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY  

na výrobu jedného hlavného pokrmu k 31.08.2022 

 

Prevádzkové náklady                                             Suma v Eur 

Osobné náklady:  

z toho : Mzdy zamestnancov  ŠJ 9221,61 

             Odvody do fondov 3209,95 

Média :   

z toho : Plyn 916,78 

             Elektrina 1114,13 

             Voda - vodné  

             Voda - stočné  

             Para  

             Palivá  

             Tepelná energia  

Ostatné náklady:  

z toho : Odvoz odpadu 215,27 

             Telefón  

             Nákup OOPP  

             Čistiace prostriedky  

             Kancelárske potreby  

             Drobné opravy a údržba  

             Nákup DHM  

             Ciachovanie váh  

             Tovary, služby 245,66 



             Cestovné  

Iné náklady   

N Á K L A D Y  S P O L U 14 923,40 

 

 

Text Údaje  

Počet všetkých vydaných jedál za r. 2022 k 31.08.2022 9943 

Výpočet prevádzkových (režijných) nákladov / na jedno jedlo * 1,50 

Určená výška prevádzkových (režijných) nákladov  

Počet dospelých stravníkov - pedagogických a nepedag. zamestnancov   7 

Počet dospelých iných (cudzích) stravníkov - dátum odkedy sa stravujú 1 

Počet dospelých stravníkov - bývalých školských zamestnancov 

(dôchodcov) - dátum odkedy sa stravujú  

 

*Náklady spolu v Eur delíme počtom všetkých vydaných jedál za rok 2022 = výška prevádzkových (režij.) nákladov. 

  Za aké obdobie vypočítame náklady, za také isté obdobie uvádzame počet vydaných jedál, najvhodnejšie je obdobie za celý 

rok! 

 

 

 

Za správnosť vypracovania zodpovedá vedúca Školskej jedálne :   Katarína Melichová 

                                                                                                                         meno a priezvisko 

 

 

Vypracovaný materiál bol odsúhlasený so zriaďovateľom :             Bc. Darina Petrincová 

                                                                                                                               starosta obce 

 

  

 

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



  

 

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



 

Vypracoval:           Predkladá: 

Ing. Sabolová        Bc. Darina Petrincová 

         Starostka obce  


