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Úprava finančných limitov na nákup potravín a úhrady za 

stravovanie v zariadení školského stravovania 
 

 

 

 

Obec Šarišský Štiavnik vydáva metodický pokyn k úprave finančného limitu na nákup 

potravín a úhrady za stravovanie v zariadení školského stravovania od 01.09.2012 

nasledovne: 
 

Kategória stravníkov    Finančná norma na potraviny   

           Úhrada v € 

            Desiata     Obed       Olovrant      Spolu 

MŠ denná 

Stravníci od 2 – 6 rokov    0,24           0,60          0,21              1,05                 1,05  

Základná škola 

Stravníci od    6 - 11 rokov               0,88                     0,88 

Stravníci od 11 – 15 rokov           0,95               0,95 

Stravníci od 15 – 18/19 rokov         1,05              1,05 

 

- Podávanie len desiaty v MŠ je povolené v prípade, ak dieťa je v MŠ na dobu adaptácie 

alebo dopoludňajšiu výchovnú činnosť. Úhrada za stravu je stanovená výškou 

finančného limitu na prípravu doplnkového stravovania zvoleného finančného pásma. 

- Výška finančného limitu na potraviny pre dospelých stravníkov sa určuje vo výške 

1,05 € finančného limitu na potraviny stravného. 

 

- Odhlasovanie stravy: 

Deti MŠ      – do 8ºº hod. v stravovacom dní 

Žiaci ZŠ a dospelí  stravníci  – 24 hodín vopred, (v naliehavých prípadoch 

                                                     do 8ºº  hod. v stravovacom dni) 

   

- Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred. 

- Organizácia môže zabezpečovať v zariadení školského stravovania v zmysle platných 

predpisov pre oblasť školského stravovania aj stravovanie dôchodcov bývalých 

školských zamestnancov, ktorí v nej pracovali do dôchodku v súlade s kolektívnou 

zmluvou. Výška úhrady za jedno hlavné jedlo sa stanoví na základe finančného limitu 

na potraviny + úhrady na réžiu za jedno hlavné jedlo. Ak sa organizácia nezaviazala 

v kolektívnej zmluve zabezpečovať stravovanie pre dôchodcov, ktorí v nej pracovali 

do odchodu do dôchodku, nemá povinnosť týmto osobám stravovanie zabezpečiť. 

- Ďalšie stravovacie služby iným stravníkom poskytuje zariadenie školského 

stravovania v hodnote finančného limitu na potraviny vo výške 1,05 € a úhrada 

pozostáva z hodnoty finančného limitu na potraviny a celkových režijných nákladov 

na jedno hlavné jedlo. Stravovanie iných stravníkov je možné za podmienok 

uvedených v § 5 ods. 3 vyhlášky MŠaV SR č. 121/1994 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 
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- Školský zamestnanci a zamestnanci obce okrem úhrady výšky finančnej normy 

potravín uhrádzajú i režijné náklady, pričom najmenej 55% z hodnoty hlavného jedla 

hradí zamestnávateľ. 

- Úhrada za jedno hlavné jedlo sa vypočíta podľa vzorca: 

- Finančný limit na potraviny + režijné náklady na výrobu hlavného jedla = 100% 

z toho najmenej 55% hradí zamestnávateľ (v zmysle ZP § 152) 

 45% hradí stravník (z toho je možné odpočítať čiastku hradenú z fondu                                                                              

sociálnych potrieb) 
 

Pri finančnom limite      Režijné náklady       Celková hodnota obeda 

na obed     34,43%                   65,57%    100% 

                                            1,05 €                     2,00 €                                   3,05 € 

zamestnávateľ 55%                    0,00 €                     1,68 €                                   1,68 € 

stravník 45%                               1,05 €                     0,32 €                                   1,37 €  

 

Na základe týchto pokynov nariaďujem, upraviť finančný limit na úhradu za 

stravovanie, mesačne faktúrovať 55% nákladov t.j. 1,68 € na jedno vydané hlavné jedlo 

zamestnávateľovi stravníkov ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni pri MŠ a 45% nákladov t.j. 

1,37 € úhradí stravník, z ktorých 0,32 € režijné náhrady odvedie školská jedáleň na účet 

zriaďovateľa č. účtu 23124612/0200, VÚB a.s. Svidník alebo do pokladni OcÚ Šarišský 

Štiavnik. 

Pre úhradu režijných nákladov vo faktúre uvádzať č. účtu 23124612/0200, VÚB a.s. 

Svidník, VS- č. faktúry, KS-0308. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Ján Hic 

                                                                                                            starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


