
                                                                                                 Bratislava, 04.09.2017
                                                                                                 č.j. 30280/9184/2017/HF/FRIE

                                                            Príkaz starostu

                                     mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

                                                               č.  4  /2017

V súlade s § 152  č. 311/2001 Z. z.  zákonníka práce v znení neskorších predpisov ,  zákona č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov

                                                           u  k l  a d  á  m

riadiť sa kalkuláciou  stravnej jednotky pre zamestnancov  na rok 2017 v Detských jasliach
Bratislava -  Nové  Mesto na Robotníckej ul. č. 11 v Bratislave

Termín  plnenia:    od 01.10.2017

Zodpovedný:        vedúci detských jaslí

Príloha:                 Kalkulácia stravnej jednotky na rok 2017
                              pre zamestnancov v Detských jasliach  Bratislava- Nové Mesto



Kalkulácia stravnej jednotky na rok 2017 pre zamestnancov v Detských jasliach
Bratislava – Nové Mesto

1. Výpočet kalkulácie stravnej jednotky pre zamestnancov  na rok 2017

Podkladom pre výpočet stravnej jednotky na rok 2017 boli prevzaté prevádzkové náklady
z čerpania rozpočtu za rok 2016 podľa položiek krátením pomerným dielom a výpočtom
nákladov na m2 užívacej plochy v stravovacej prevádzke a z evidencie stravníkov- počtu
odobratých jedál.

Prevádzkové náklady na kuchyňu za rok 2016

Názov položky Náklady spolu v €
Delenie nákladov
% Pomerná časť nákladov v €

Mzdy 7527,01 100,00 7527,01
Odvody 2 698,58 100,00 2698,58
Prevádzkové náklady 14 176,33 2,96 419,62
(El. Plyn, Voda )
Odvoz odpadu 557,63 2,96 16,50
Spolu: 24 959,55 10 661,71

Režijné náklady na 1 jedlo v €
Prevádzkové náklady na kuchyňu za                                                10 661,71
rok 2016
Prepočítaný počet odobratých jedál                                                         9 152
Režijné náklady na 1 jedlo                                                                      1,16

Náklady na suroviny   v € 10 403,76
z toho zamestnanci  obed  ( 41%   z nákladov na suroviny)                   4 265,54
Náklady na suroviny -  zamestnanci                                                           2,44

Kalkulácia stravnej jednotky pre zamestnancov
Stravná jednotka za obed v €
Prevádzkové náklady                                                                                    1,16
Náklady na suroviny zamestnanci                                                                 2,44
Celková hodnota obeda                                                                               3,60



Rozúčtovanie stravnej jednotky  v €
Úhrada za stravné  z rozpočtu MČ BNM                                                      2,08
v súlade s dodatkom č. 1 kolektívnej zmluvy
Úhrada zo SF- príspevok na stravu                                                                0,36
Úhrada  za stravu od zamestnanca                                                                 1,16

V Bratislave dňa 04.09.2017

Vypracovala: Eva Friebertová
 vedúca referátu účtovníctva

                                                                                                    Mgr. Rudolf Kusý
                                                                                                              starosta


