
***AKTUÁLNE OZNAMY ŠJ*** 

Výška stravného – marec 2022:  
      

MŠ                 Stravné  23 dní  x 1,54 € = 35,42 € + 10,00 réžia = 45,42 € 

I.  stupeň                Stravné  18 dní  x 1,21 € = 21,78 € + 10,00 réžia = 31,78 € 

II. stupeň              Stravné  18 dní  x 1,30 € = 23,40 € + 10,00 réžia = 33,40 € 

II. stupeň - športové triedy       Stravné  18 dní  x 1,56 € =28,08 € + 10,00 réžia = 38,08 € 

V prípade, že rodič spĺňa podmienky nároku na priznanie dotácie na stravu a doniesol 

čestné prehlásenie, od sumy stravného má odpočítané 1,30 € za jeden obed.              

V tom prípade platí len rozdiel do výšky stravného podľa jednotlivých kategórií stravníkov 

plus réžiu 10,- € (jednorazovo len za tento mesiac).  

Na základe schváleného nového Všeobecne záväzného nariadenia obce Brusno č. 8/2021 sa zvyšujú 
režijné poplatky v školskej jedálni od 1.1.2022 na 6 €. 
 

bod 3 VZN č. 8/2021 
3. Výška príspevku na režijné náklady  
3.1 Výška príspevku na režijné náklady:  
a) zákonný zástupca stravníka v materskej škole uhrádza okrem príspevku na nákup potravín na jedlo aj režijné náklady mesačne  vo výške 6 € 
paušálne, 
 b) zákonný zástupca stravníka v základnej škole uhrádza okrem príspevku na nákup potravín na jedlo aj režijné náklady mesačne vo výške 6 € 
paušálne. 

 

Nakoľko za mesiace január a február 2022 bola réžia počítaná len vo výške 4,00 €, 
vzniknutý nedoplatok vo výške 4 € ( 2 € za január 2022 a 2 € za február 2022) Vám bude 
dopočítaný v marcovom vyúčtovaní stravy.  
Réžia teda bude jednorazovo za marec 2022 počítaná vo výške 10 € (2+2+6) a od apríla 
2022 bude počítaná už vo výške 6 €. 
 
Vo vyúčtovaní za mesiac marec 2022 máte odpočítané preplatky z mesiaca január 2022. 
Prosím uhrádzajte stravné poplatky presne podľa predpisu na šeku, ktorý ste dostali!!! 

Preplatky, ktoré vzniknú za obdobie marec 2022 budú odpočítané v máji 2022. 

Číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0016 4005 2954 

Variabilný symbol: 0322 

Platbu zrealizujte prosím čo možno najskôr !!!! 

Pri platbách prostredníctvom internet bankingu uveďte do poznámky informáciu pre 

príjemcu a to meno priezvisko a triedu dieťaťa/žiaka!!!! 

Ďakujem za porozumenie. 
Paučová, vedúca ŠJ 


