
Vážení rodičia, 

na základe VZN  č. 1/ 2023 obecné zastupiteľstvo v Nitrici prijalo uznesenie č. 6/2023 o určení výšky 

finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni nasledovne: 

 

Druh stavy podľa  

vekových kategórií 
Desiata Obed Réžia Spolu 

Základná škola 1. stupeň (stravníci 

od 6 – 11 rokov) 

Finančné pásmo A - 2 

0,65 € 1,50 € 
4,00 €/ 

mesiac 

2,15 € /obed 

+ 4,00 € réžia 

/ mesačne 

Základná škola 2. stupeň (stravníci 

od 11 – 15 rokov) 

Finančné pásmo A - 2 

0,70 € 1,70 € 
4,00 €/ 

mesiac 

2,40 €/obed + 

4,00 € réžia/ 

mesačne 

(Výška stravného ZŠ Nitrica platné od 1.3.2023) 

 

Druh stavy podľa 

vekových kategórií 
Obed Réžia Spolu 

Dospelí stravníci/ zamestnanci 

(stravníci od 15 – 19 rokov) 

Finančné pásmo B - 2 

2,20 € 2,70 € 4,90 € 

(Výška stravného dospelí stravníci/ zamestnanci Nitrica platné od 1.3.2023). 

 

 

Na základe VZN  č. 1/ 2023 obecné zastupiteľstvo v Nitrici prijalo uznesenie č. 7/2023 o určení výšky 

finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedální (materská škola) nasledovne: 

 

Druh stavy podľa  

vekových kategórií 
Desiata Obed Olovrant Réžia Spolu 

Materská škola/ celodenné 

stravovanie (stravníci od 2 – 6 

rokov) 

Finančné pásmo A - 2 

0,45 € 1,10 € 0,35 € 
4,00 €/ 

mesiac 

1,90 € 

(d+o+o)/deň 

+ 4,00 € 

réžia/mesiac 

Materská škola/ poldenné 

stravovanie (stravníci od 2 – 6 

rokov) 

Finančné pásmo A - 2 

0,45 € 1,10 € 

 

3,00 €/ 

mesiac 

1,55 € 

(d+o)/deň + 

3,00 € 

réžia/mesiac 

(Výška stravného MŠ Nitrica platné od 1.3.2023) 

 

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia“) sa poskytuje vo 

výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej 

a základnej škole a odobralo stravu.  



Dotácia sa poskytuje ak:  

a) v materskej a základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v 

hmotnej núdzi, 

 b) dieťa, ktoré navštevuje materskú a základnú školu žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 

hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

 c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v 

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

vyživované dieťa,  žijúce s ním podľa osobitného predpisu (daňový bonus). Táto skutočnosť sa 

preukazuje čestným vyhlásením.  Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu, doplatí rozdiel 

medzi dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedlo sumou vo výške 0,60 

€ na deň pre dieťa navštevujúce materskú školu, 0,20 € na deň pre dieťa navštevujúce 1. stupeň základnej 

školy a 0,40 € na deň pre dieťa navštevujúce 2. stupeň základnej školy. 

 

 

 

 


