
PREDPIS PLATBY NA MESIAC SEPTEMBER: 
 

Stravné na mesiac SEPTEMBER 2022 uhradiť do 26.8.2022 – do uvedeného 

termínu musí byť stravné pripísané na účte stravníka, alebo odovzdané 

potvrdenie o úhrade. 

 

CENA STRAVNÉHO LÍSTKA JE STANOVENÁ NASLEDOVNE: 

 

MATERSKÁ ŠKOLA – deti  - všetky MŠ   21   x   1,69   =   35,49 € 

 

MATERSKÁ ŠKOLA – zamestnanci    21   x   1,41   =   29,61 € 

( MŚ – Limbová, A.Kmeťa, Dedinská, Mojšová Lúčka, 

Považský Chlmec, Predmestská, Borodáča 6)    

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – žiaci  1. – 4. ročník   20   x   1,36   =   27,20 € 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – žiaci  5. – 9. ročník   20   x   1,45   =   29,00 € 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – zamestnanci    20   x   1,47   =   29,40 €  

 

 

SUNRISE CHILDCARE CENTRE – deti   21   x   3,40   =    71,40 € 

 

SUNRISE CHILDCARE CENTRE – zamestnanci  21   x   3,27   =    68,67 € 

 

 

DETI MŠ ALEBO ŽIACI ZŠ  poberatelia dotácie podľa osobitného právneho predpisu*) 

Zálohová platba       30,00 €     
 

*) Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov 

 

ÚHRADA prevodom na účet: 

 

Číslo účtu:   SK23 5600 0000 0003 0389 0004 

Variabilný symbol:   evidenčné číslo stravníka 

Správa pre prijímateľa:  -   priezvisko a meno dieťaťa, názov MŠ, ktorú dieťa 

navštevuje, nie triedu -  napr. Mrkvička Jožko, MŠ 

Limbová 

- priezvisko a meno žiaka, trieda ZŠ 

    napr. Mrkvička Jožko, 1A 

    (PROSÍM NEUVÁDZAŤ INÉ ÚDAJE) 

        

 

 



 

ÚHRADA poštovou poukážkou: 

 

Poštové poukážky sa vydávajú v kancelárií ŠJ od 22.8.2022 v čase od 8,00 do 12,00 hod. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú 

určené Všeobecným záväzným nariadením č. 5/2022,  ktorým sa mení VZN č. 13/2019 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č.25/2019, VZN č.5/2020 

a VZN č. 11/2021 

 

3. finančné pásmo - platné od 01.09.2022 
(pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina) 

        

Bežné stravovanie Desiata Obed Olovrant 

Príspevok na 

režijné 

náklady 
Spolu 

Dotácia na 

podporu 

výchovy k 

stravovacím 

návykom 

dieťaťa/žiaka 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu 

alebo 

dospelej 

osoby 

 Materská škola 
0,38 0,90 0,26 0,15 1,69 0,00 1,69 

 (stravník od 2 - 6 rokov) 

 Materská škola - (stravník od 2 - 6 rokov 
0,38 0,90 0,26 0,15 1,69 1,30 0,39  - poberatelia podľa osobitného právneho 

predpisu*) 

 Základná škola 
- 1,21 - 0,15 1,36 0,00 1,36 

 (stravník od 6 - 11 rokov) 

 Základná škola - (stravník od 6 - 11 rokov 
- 1,21 - 0,15 1,36 1,30 0,06  - poberatelia podľa osobitného právneho 

predpisu*) 

 Základná škola 
- 1,30 - 0,15 1,45 0,00 1,45 

 (stravník od 11 - 15 rokov) 

 Základná škola - (stravník od 11 - 15 rokov 
- 1,30 - 0,15 1,45 1,30 0,15  -  poberatelia podľa osobitného právneho 

predpisu*) 

 Stredná škola 
- 1,41 - 

VZN č. 

13/2019           

čl. 6 ods. 4 
- - **)  (stravník od 15 - 18/19 rokov) 

 Zamestnanci škôl a školských  
- 1,41 - 

VZN č. 

13/2019 čl. 6 

ods. 4 
- - **)  zariadení a iné fyzické osoby 

 

*) Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov 

**) výška celkovej úhrady pre stravníkov strednej školy, zamestnancov a iné fyzické osoby sa vypočíta v závislosti od výšky 

režijných nákladov konkrétnej školy 

        

        

         

 

 



 

4444 

 

  

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE PRE ZADANIE TRVALÉHO PRÍKAZU: 

 

ČÍSLO ÚČTU/ IBAN  ( školskej jedálne):  SK23 5600 0000 0003 0389 0004 

 

VARIABILNÝ SYMBOL =  evidenčné číslo stravníka – zostáva z predchádzajúceho obdobia, 

novému stravníkovi bude stravníkovi pridelené po odovzdaní prihlášky na stravovanie u vedúcej 

školskej jedálne. 

Tento údaj je veľmi dôležitý nakoľko sa jedná o údaj, ktorý zabezpečí správne priradenie platby 

stravníkovi – prosím neuvádzajte iné číselné údaje. 

 

SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA – účel platby alebo  poznámka – uviesť  

-priezvisko a meno dieťaťa, názov MŠ, ktorú dieťa navštevuje napr. Mrkvička Jožko, MŠ 

Limbová 

priezvisko a meno žiaka, trieda ZŠ, napr. Mrkvička Jožko, 1.A.,  

( PROSÍM NEUVÁDZAŤ INÉ ÚDAJE) 

 

TERMÍN ÚHRADY  - prvá platba 20.08.2022  

- posledná platba 20.05.2023 

 

Výška mesačného poplatku je stanovená  sumou zodpovedajúcou 20 pracovným dňom a cenou 

podľa kategórie stravníka. 

 

 

 

UPREDNOSTNITE MOŽNOSŤ BEZHOTOVOSTNÝCH PLATIEB FORMOU 

TRVALÝCH PLATOBNÝCH PRÍKAZOV, JE TO PRE VÁS NAJJEDNODUCHŠIA 

FORMA ÚHRADY. 

 banka sa postará o dodržanie termínu platby (20. kalendárny deň v mesiaci), 

nemusíte mať na mysli, že ešte treba zaplatiť stravné 

 pri včasnej úhrade bude mať Vaše dieťa zabezpečený obed  

 nastavenie platby ihneď po výplate na Vašom účte Vám sprehľadní hospodárenie 

domácnosti 

 vrátený prípadný preplatok pred začiatkom nového školského roka Vám pomôže 

pri financovaní nástupu detí do školy po prázdninách, 

 informujte sa u vedúcej školskej jedálne 



MŠ    20 x 1,69 € = 33,80 € 

Zamestnanci MŠ 20 x 1,41 € = 28,20 € 

 

ZŠ 1. – 4. ročník 20 x 1,36 € = 27,20 € 

ZŠ 5. – 9. ročník 20 x 1,45 € = 29,00 € 

Zamestnanci ZŠ 20 x 1,47 € = 29,40 € 

 

       SUNRISE CHILDCARE CENTRE  

        – deti    20 x 3,40 = 68,00 € 

                 – zamestnanci  20 x 3,27 = 65,40 € 


