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Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1 /2019 
 

 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Pružina 

 

                                                      ( n á v r h ) 

 

 
Predkladá:   Michal Ušiak, starosta obce 

 

Spracovala:  Ing. Marta Belavá 

 
V Pružine, dňa  11. marca 2022 

 

Návrh dodatku č. 2 VZN č. 1/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli  

a zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                               14. 3. 2022 

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 bude predmetom rokovania  na riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva   v Pružine  

 

 

 

 

 



 

Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Pružina č. 1/2019 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku 

na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pružina  podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. 

g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 140 

ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na 

tomto dodatku č. 1 k  všeobecne záväznému  nariadeniu Obce Pružina  č. 1/2019 o určení 

výšky o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina. 

 

Dodatkom č. 2 k VZN č. 1/2019 sa menív Čl. 2  bod 5 nasledovne: 

 

 

Čl. 2 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského 

stravovania  a určenie výšky príspevku na režijné náklady  

 

 

 5)    V zmysle skutočných prevádzkových nákladov za rok 2021 (tvoria prílohu dodatku č. 2 

k VZN č. 1/2019) a v zmysle vydaného počtu jedál v roku 2021 v ŠJ pri MŠ Pružina, sa 

navrhuje zmena réžie pre dospelých  stravníkov pre rok 2022 nasledovne: 

 

         Réžia  z 2,64 € sa znižuje na 2,38 €/1 jedlo, čím sa mení cena 1 jedla na 3,64 €. 

(1,26 € - nákup potravín + 2,38 € na réžiu). 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady 

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina bol zverejnený na úradnej 

tabuli a internetovej stránke obce  od 14. 3. 2022 

 

(2) Tento návrh  dodatku č. 2 bude predložený  na zasadnutie  obecného zastupiteľstva v marci 

2022.  

 

(3) Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 nadobudne účinnosť 15 dní od zverejnenia schváleného 

návrhu.   

 

(4) Ostatné náležitosti VZN č. 1/2019 ostávajú nezmenené. 

 

 

       Michal  U š i a k  

         starosta obce 



OBEC PRUŽINA                                       Príloha 1 k dodatku č. 2 VZN 1/2019 

 
Názov školského stravovacieho zariadenia: Školská jedáleň pri  MŠ Pružina č. 125 
             

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 
na výrobu jedného hlavného pokrmu za rok 2021 

Prevádzkové náklady                     

Osobné náklady : 58 916,56 

z toho : Mzdy zamestnancov  ŠJ 42 330,24 

             Odvody do fondov 16 586,32 

             Odmeny na dohody    -   

Média :  6 238,27 

z toho : Plyn 3 342,53 

             Elektrina 2 522,72 

             Voda - vodné 227,35 

             Voda - stočné                                    145,67 

             Palivá - 

Ostatné náklady : 6 109,83 

z toho : Odvoz odpadu                                     148,- 

             Telefón     228,40 

             Nákup OOPP     143,40 

             Čistiace prostriedky     536,90 

             Kancelárske potreby a mat.     984,83 

             Drobné opravy a údržba     556,71 

             Nákup drob.hmot.majetku                                     456,09 

             Služby – odbor.prehl.výťahu                                     240,-  

             Za PN, odchodné                                  2 419,50 

             Software   396,- 

Iné náklad – stravov, povinný prídel SF, iné.                                    701,08 

S P O L U                                71 965,74 

 

Počet všetkých vydaných jedál za rok 2021 /1-12/                                            30 250      

 

Výpočet prevádzk. (režijných) nákladov * 71 965,74 €/30 250  jedál = 2,379 €/1 jedlo =  2,38 € 

 

Určená výška prevádzkových (režijných) nákladov                                                          2,38 € 

 

Počet dospelých stravníkov - pedagogických a nepedagogických zamestnancov                    29      

 

Počet dospelých iných (cudzích) stravníkov 0 dátum od kedy sa stravujú            0     
 

*Náklady v  € delíme počtom všetkých vydaných jedál za rok 2021 = výška prevádzkových 

(režijných)  nákladov. 

  Za aké obdobie vypočítame náklady, za také isté obdobie uvádzame počet vydaných jedál. 

   

  Podklady spracovala: Ing. Marta Belavá 

 

  Za správnosť vypracovania zodpovedá vedúca Školskej jedálne :  Bc. Jaroslava Kvaššayová   

 

  Vypracovaný materiál bol odsúhlasený so zriaďovateľom : Michal   U š i a k , starosta  

 

 V Pružine,  dňa 22. 2. 2022 



 

Návrh na schválenie zmeny režijných poplatkov v ŠJ pri MŠ Pružina od apríla 2022  

                 

        

V súvislosti s návrhom na úpravu finančného limitu v ŠJ na rok 2022 bola schválená  

zmena režijných poplatkov v ŠJ nasledovne: 

 

 
 

  

Znížiť   z   EUR na 2,38 EUR,  čo vychádza z nasledujúcich podkladov:   

        

          Počet vydaných jedál v roku 2021      

obed desiata olovrant      

27 873 8 610                 7237      

 SPOLU: 15 847  doplnkových jedál      

        

        

        

      

                  Výdavky na ŠJ podľa rozpočtu v EUR 

 

Výdavky 

SPOLU  

  v EUR               

   

Mzdy Odvody  Tovary a  služby       

    42 330,24 16 586,32 13 049,18 71 965,74     

 

     Uvedený prehľad je spracovaný na základe štvrťročných výkazov za ŠJ, predkladaných  

 

Okresnému úradu Trenčín za I-IV Q/2021 podľa údajov vedúcej ŠJ.  

V nákladoch sa  zohľadňuje 15 % k obedom na  prípravu  doplnkových jedál (desiatej a olovrantu).  

Pri návrhu 15 %  to činí 2 377,05 +  27 873 obedov = 30 250  jedál (15 % z 15 847  doplnkových jedál).  

  

Výpočet/pri 15%: celkové N/počet obedov =  71 965,74 €/30 250  jedál = 2,38€/1 jedlo.    

     

V celkovej sume  sú zahrnuté všetky náklady na ŠJ k 31. 12. 2021 (vrátane pomocných síl v jedálni 

podľa podkladov mzdovej účtovníčky).   

Podklady o počtoch jedál sa čerpali zo štvrťročných hlásení od vedúcej ŠJ Bc. Kvaššayovej za r. 2021. 

Návrh na výšku réžie  bude  prerokovaný na najbližšom  zasadnutí obecnej rady a následne  v obec-

nom zastupiteľstve. Zníženie réžie je z dôvodu, že v r. 2020 bolo kvôli obmedzeniam vydaných 

menej obedov a náklady boli takmer totožné. 

         

 

Návrh na uznesenie: 

 

Na základe výpočtu režijných nákladov na ŠJ za rok 2021 sa schvaľuje  

zníženie réžie/1 jedlo z 2,64 € na 2,38 €/1 jedlo a to  od 1. 4. 2022  

pri 1.pásme je výška za 1 jedlo s potravinami    -  3,64 €/obed 
 

 

V Pružine, 22. 2. 2022 

 

    

Vypracovala: Ing. Marta Belavá                                Schválil:  Michal Ušiak, starosta   



        

 


