
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen, Školská jedáleň 

 

           

 

Oznámenie 
 
 Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom 

je Mesto Zvolen, je:       od 1.septembra 2021  stanovená 
 

Veková 

skupina 

stravníkov 

Desiata/ 

deň 

Obed/ 

deň 

Príspevok 

zákonného 

zástupcu na 

nákup 

potravín s 

dotáciou/ 

deň: 

Príspevok 

zákonného 

zástupcu na 

režijné 

náklady na 

žiaka/ 

mesiac: 

Dotácia 

na 

stravu/ 

deň: 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu s 

dotáciou/ 

mesiac: 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu bez 

dotácie / mesiac 

Stravník ZŠ 

I.stupeň 

 1,21€ 

 

 3,00 €   27,20 € 

Stravník ZŠ 

II.stupeň 

 1,30 €  3,00 €   29,00 € 

Stravník ZŠ 

I.stupeň 

       

Stravník ZŠ 

II.stupeň 

       

Stravník ZŠ 

I.stupeň 

HN,ŽM 

 1,21 € 0,00 € 

 

0,00 € 1,30 € 0,00 €  

Stravník ZŠ 

II.stupeň 

HN,ŽM 

 1,30 € 0,00 € 0,00 € 1,30 € 0,00 €  

Stravník ZŠ 

I.stupeň  bez 

DB 

 1,21 € 0,00 € 3,00 € 1,30 € 3,00 €  

Stravník ZŠ 

II.stupeň bez 

DB 

 1,30 € 0,00 € 3,00 € 1,30 € 3,00 €  

 

Výška stravného pre žiakov sa znižuje o dotáciu, ktorá je škole poskytovaná podľa Zákona NR SR č.417/2020 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo ZŠ je 

najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

 

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje  MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem  je najviac vo výške životného minima 

(ďalej len „dieťa v ŽM“). 

 

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v 

domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa 

osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje 

čestným vyhlásením. 

 

                    Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ školy 


