
 
Školská jedáleň, Komenského 1162/38 ako súčasť MŠ Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto 
Školská jedáleň, Budatínska Lehota 31, Kysucké Nové Mesto ako súčasť MŠ Komenského 1162/38, Kys. N. Mesto 

Zápisný lístok stravníka 
 
Meno a priezvisko dieťaťa:......................................................................................   trieda...................................... 
 
Bydlisko dieťaťa......................................................................................................................................................... 
 
Titul, meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu):............................................................................................. 
 
Telef. kontakt:  .......................................................................................................................................................... 
 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni  
 
na školský rok 2019/2020 odo dňa:............................................. 
 
Spôsob úhrady:  
Platba za stravné sa uhrádza do 25. dňa  príslušného kalendárneho  mesiaca a to:   
   
*bankovým prevodom             *trvalým príkazom  *poštovou poukážkou                                          
(spôsob úhrady zakrúžkujte) 
 
na číslo účtu: SK42 0200 0000 0016 3235 1954- Školská jedáleň Komenského 1162/38, Kys.N.Mesto 
  SK68 0200 0000 0038 5825 3651- Školská jedáleň Budatínska Lehota 31 

 
Číslo účtu (pre prípadne vrátenie preplatku)  IBAN:  

                             

 
Emailová  adresa (pre info o platbe)  ........................................................................................................................ 
 
Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:                

Deti MŠ(2-5 rokov):                                                                             
 
Desiata:      0,36 €  Obed:          0,85€   Olovrant:0,24€                                              
Spolu:         1,45€  + režijné náklady 0,10/deň = 1,55 €   - 1,55€ x 20 dní = platba 31,-€/mesačne                                                             
 
Predškoláci + deti v hmotnej núdzi: 
 
Dotácia 1,20€/deň (1,55-1,20=0,35€) – 0,35€ x 20 dní = platba 7,-€/mesačne 
 
V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 
1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej 
činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 
  
Podľa VZN č. 1/2017 Mesta Kysucké Nové Mesto, rodič/zákonný zástupca hradí režijné poplatky súvisiace s prevádzkovými 
nákladmi školskej jedálne vo výške 0,10 € za jeden obed. Podľa VZN 5/2019 Mesta Kysucké Nové Mesto rodič/zákonný 
zástupca hradí rozdiel medzi poskytnutou dotáciou 1,20 € a finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
príslušnej vekovej kategórie s účinnosťou od 01.09.2019: 
Celková úhrada jedného obeda s účinnosťou od 01.09.2019 s poskytnutou dotáciou: 
          • predškoláci a deti v hmotnej núdzi – 0,35 € (0,10 réžia a 0,25 € doplatok za stravu) 
 Celková úhrada jedného obeda s účinnosťou od 01.09.2019 bez poskytnutej dotácie: 
          • deti 2-5 rokov – 1,55 € (nákup na potraviny a režijné poplatky) 
 
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi MŠ Komenského 1162/38 so spracovaním osobných 
údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme stravovania, pre účel 
poskytnutia stravovania v rozsahu: 
-meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska, meno, priezvisko zák.zástupcu, telefonický kontakt, číslo účtu 
zákonného zástupcu dieťaťa. 
Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky hore uvedené pravidlá stravovania. 
 
Kysucké Nové Mesto, dňa.....................                                                                                                
                    ............................................................  
                                                                                                       podpis rodiča/zákonného zástupcu 


