
             Materská škola ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 SEREĎ

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                           Zápisný lístok                 

Na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ ul. D. Štúra 2116/36 v Seredi počas trvania 
dochádzky dieťaťa.                                                                                                                                     
Odo 
dňa : .....................................................................................................................................        
Meno a priezvisko 
dieťaťa :..........................................................................................................          Bydlisko 
dieťaťa :.........................................................................................................................            
Meno a priezvisko matky, otca /zákonného zástupcu / : .......................................................... 
Tel. č. :..........................................................................................................................................

E-mail. .........................................................................................................................................

Platba za stravné sa uhrádza vopred  odo dňa 20. - 25.-teho predchádzajúceho mesiaca. 
Spôsob úhrady   :       Trvalým príkazom            /    Iný spôsob -  internetbanking  /                      
Denný poplatok na nákup potravín pre dieťa :   Desiata : 0,38 EUR   Obed : 0,90 EUR   
Olovrant : 0,26 EUR  Spolu : 1,54 EUR  Réžia : 4,00 EUR  /paušálne/. V mesačnej platbe je 
zahrnutá réžia na jedno dieťa a jeden mesiac vo výške 4,00 € / a to aj v prípade , že bude 
v daný mesiac odobratý len jeden obed/.  VZN č. 7/2019 zo dňa 17.07.2019 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto
Sereď zriaďovateľom. Platba prostredníctvom trvalého alebo prevodného príkazu v mesačnej
sume 36,34 € na príslušný účet Školskej jedálne.  Odhlásiť zo stravy, prípadne prihlásiť dieťa 
po chorobe  je možné do 07.00 hod. ráno daného dňa. V prvý deň neprítomnosti pri 
chorobe dieťaťa si rodič môže prísť obed odobrať do svojich nádob o 12,00 hod. V prípade 
neuhradenej stravy v danom termíne bude rodič písomne vyzvaný na splnenie povinnosti 
voči MŠ a následne riešený príslušnými orgánmi. V zmysle zákona 245/2008 a vyhlášky MŠ 
SR č.330/2009 za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná  náhrada 
neposkytuje. Ak rodič požiada o poldenné stravovanie / bez olovrantu/ , je povinný o to 
požiadať písomnou formou, na celý kalendárny mesiaca to mesiac vopred. Vzniknutý 
preplatok na stravnom bude prevedený na číslo účtu zákonnému zástupcovi dieťaťa . 
V zmysle rozpočtových pravidiel verejnej správy nie je možné preplatok vyplatiť v hotovosti 
resp. poštovou poukážkou. Je potrebné uviesť číslo účtu v tvare IBAN :

 ...........................................................................................................................................…
Svojim podpisom dávam súhlas k spracovaniu osobných údajov podľa  zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                                                                                                

V Seredi dňa .................................                                               ..................................................…

                                                                                                     Podpis zákonnného zástupcu dieťaťa


