
Mestský úrad Poprad
odbor školstva, mládeže a športu

POKYN Č. 7/2022

K ZMENE VÝŠKY PRÍSPEVKU NA REŽIJNĚ NÁKLADY NA NÁKUP POTRAVÍN
A VÝŠKY PRÍSPEVKU NA REŽIJNĚ NÁKLADY OD 1.6.2022

Mestský úrad v Poprade — odbor školstva, mládeže a športu na základe Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Poprad č. 4/2022 vydáva tento pokyn k zmene výšky príspevku na režijně náklady
na nákup potravín a výšky príspevku na režijné náklady:

1. S účinnost‘ou od 0 1.06.2022 bude strava v školských jedálňach pripravovaná v súlade s
3. finančným pásmom nasledovne:

3. finančné pásmo ‚

Dotácia na UhradaNákup podporu k zákonného
—Veková skupina stravníkov ~ ~ potravín stravovacím zástupcu /

Q ;-~ návykom dospeíého
Q~ 0 0 stravníka

stravníkMŠ 0,38 0,90 0,26 1,54 0,- 1,54

stravník MŠ, ktorému sú
poskytované dotácie na 0,38 0,90 0,26 1,54 1,30 0,24
podporu stravovania
stravníkZŠ - I.stupeň 1,21 .. 1,21 0,- 1,21

stravníkZŠ - I. stupeň 0,52 1,21 - 1,73 0,- 1,73
(s desiatou)~
stravník ZS - I. stupeň,
ktorému sú poskytované
dotácie na podporu - 1,21 - 1,21 1,30 -

stravovania

stravník ZŠ - I. stupeň s
desiatou, ktoréniu sú 0,52 1,21 1,73 1,30 0,43
poskytované dotácie na
podporu stravovania
stravník ZŠ - II. stupeň .. 1,30 1,30 0,- 1,30

stravník ZŠ - II. stupeň 0,56 1,30 .. 1,86 0,- 1,86
(s desiatou~
stravník ZS - II. stupeň,
ktorému sú poskytované - 1,30 - 1,30 1,30 -

dotácie na podporu
stravovania
stravník ZŠ - II. stupeň s
desíatou, ktorému sú 0,56 1,30 1,86 1,30 0,56
poskytované dotácie na
podporu stravovania
stravník SŠ a dospelý
stravník - 1,41 - 1,41 0,- 1,41



2. Zákormý zástupca diet‘at‘a a žiaka bude prispievat‘ na úhradu režijných nákladov v školskej
jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti Mesta Poprad
paušálne finančnou čiastkou 4,00 € najedného stravníka mesačne.

3. Celková hodnota jedla pre zamestnancov škól a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej
pósobnosti Mesta Poprad odoberajúcich iba hlavné jedlo v zariadeniach školského stravovania pri
základných školách a materských školách v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti Mesta Poprad je v sume
3,12 € (1,71 € réžia a 1,41 f~nančný limit).

V Poprade 05.05.2022
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Poprad

.35..

9
É‘ĺI ~

PaedDr. Edita Pilárová
vedúca odboru

školstva, mládeže a športu


