Tomáš Jedinák – MITO, Hrdinov SNP 46, 03601 Martin,
IČO: 35393530,
DIČ: 1021908668, neplatca DPH,
Prevádzka školskej jedálne
pri ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Tomášikova 1 , Martin
Vec: Oznámenie o zmene ceny stravného.

V Martine 1.2. 2020.

Z dôvodu navýšenia ceny práce (minimálnej mzdy) ako aj nárastu odvodov, ceny energií
(voda, el. energia a PHM) v Slovenskej republike, sme nútení zvýšiť cenu jedla pre našich stravníkov.
Zároveň sa na slovenskom trhu potravín zvýšila cena surovín, my sme nútení túto skutočnosť akceptovať.
V zmysle zmluvy o dodávke stravy a vzájomnej spolupráci s KZŠ a MŠ A. Bernoláka, školská jedáleň
ako dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny jedla v závislosti od pohybov cien potravín a v závislosti
od zmien ceny energií, miezd, odvodov v Slovenskej republike, určujem cenu jedla za naše služby
pre žiakov a stravníkov v našej školskej jedálni s platnosťou od 2.1.2020.
Z dotácii mesta Martin, kde nám schválili rozpočet na rok 2020 sme na Vašu prevádzku, nedostali
navýšené peniaze, z podielových daní nám nebolo zohľadnené nárast miezd a následných odvodov,
dokonca došlo k zníženiu dotácie oproti roku 2019 o 506,- Eur mesačne.
Cena jedla na výrobu a výdaj po navýšení našich nevyhnutných nákladov na jedno jedlo sa
Od januára 2020 zvýšila v priemere o 5,85%
Suma na výrobu jedla
Suma na výrobu jedla

pre žiaka 1. stupňa
pre žiaka 2. stupňa

bez nároku na dotáciu
bez nároku na dotáciu

je
je

1,50 Eur / obed
1,60 Eur / obed

V cene réžie jedla je zahrnuté skladovanie, odvoz a likvidácia biologického odpadu nevhodného pre
ľudskú spotrebu.
Náklady na mzdy zamestnancov a časť energií sú pokryté z dotácii mesta Martin podľa počtu zapísaných
detí v ZŠ. 31.1 nám bola poskytnutá záloha príspevku na stravovanie, to znamená, že ak žiak chodí do
školy a je prihlásený na stravu v Šj má nárok na príspevok na stravu vo výške 1,20 Eur.
Cena jedla pre žiakov 1 stupňa

1,50 Eur - 1,20 Eur dotácia štátu = 0,30 Eur

Cena jedla pre žiakov 2.stupňa

1,60 Eur - 1,20 Eur dotácia štátu = 0,40 Eur

Od 1.2.2020 pre dôchodcov a dospelých a okrem zamestnancov ZŠ,
ktorí sa stravujú v školskej jedálni je cena obeda bez dotácie

3,40 Eur / porciu

Cena pre dôchodcov, ktorí si odoberajú stravu
vo vlastných obedároch je stanovená na sumu

3,20 Eur / porciu

Cena pre osoby, ktorým zabezpečujeme dovoz stravy je

3,40 Eur / porciu

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny jedla v závislosti od pohybu cien surovín
(finančné pásma surovín pre žiakov škôl) vydávaných ministerstvom školstva SR a tiež v závislosti zmien
ceny energií (el. energia, voda, plyn a pohonných látok (PHM)) a navýšenie min. mzdy v SR a s tým
súvisiace zmeny ceny práce (odvody a mzdy) v Slovenskej republike.
V Martine 1.2.2020

Tomáš Jedinák
Zriaďovateľ školskej jedálne
Tomášikova 1 Martin

