
 Zariadenie školského stravovania pri MŠ Selce, Selčianska cesta 114, Selce

Zápisný lístok stravníka 

pre bežné stravovanie na školský rok 2022/2023

V     súlade s     § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o     zriadení školského stravovania  

Meno a priezvisko dieťa/žiaka: ........................................................................ trieda: ................

Adresa bydliska: ...........................................................................................................................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:......................................................................................

Tel. kontakt: ........................................................  číslo účtu: ......................................................

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie 
podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady 
nákladov na stravovanie:

 Spôsob úhrady stravných poplatkov: bezhotovostne – prevodom na účet Materskej školy 
vedený v Prima banka Slovensko, a.s. Žilina v tvare IBAN:SK95 5600 0000 0012 4088 3003 
internetbanking

 Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhradí vopred, najneskôr do 10.dňa 
mesiaca predchádzajúceho mesiaca v ktorom sa poskytuje strava

 V prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenie) dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese
je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa aj z obeda v stanovenom čase

 Za včas neodhlásenú stravu zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín
a príspevok na režijné náklady – cenu stravného lístka celkom

 Spôsob úhrady režijných poplatkov: bezhotovostne – prevodom na účet Materskej školy 
vedený v Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, číslo účtu v tvare IBAN: SK11 5600 0000 
0012 4088 8007 internetbankingom

 Príspevok na réžiu zákonný zástupca dieťaťa hradí vopred, najneskôr do 10.dňa mesiac 
predchádzajúceho mesiac, v ktorom sa poskytuje stravovanie

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov). Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovej stránke 
stránke prevádzkovateľa https://msselce.sk/informacie/ochrana alebo osobne na adrese 
prevádzkovateľa.          

V Selciach,dňa .................................. ......................................................

Podpis zákonného zástupcu

https://msselce.sk/informacie/ochrana


Zariadenie školského stravovania pri MŠ Selce, Selčianska cesta 114, Selce

Príloha k zápisnému lístku stravníka pre zákonného zástupcu dieťaťa

Podmienky organizácie režimu stravovania v     školskom zariadení   
a     podmienky úhrady nákladov na stravovanie  

Príspevky na čiastočné úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené 
Všeobecne záväzným nariadením obce Selce č. 3/2021 súlade s finančnými pásmami č.3 
vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Veková 
skupina

Desiata Obeda olovrant Spolu 
stravné/deň

Režijné 
náklady

Úhrada 
zákonného
zástupcu

Rodičovský
príspevok

Stravník 
2- 5 rokov

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54  €| 7,00 
mesiac

1,54 € x 
počet dní 
v mesiaci

18,00 €

Stravník 
5-6 rokov 
predškolá
k

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54  €| 7,00 € / 
mesiac

1,54 € x 
počet dní 
v mesiaci

PPV
neplatia

1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie mesačne dopredu, 
najneskôr do 10.dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo:

IBAN:SK95 5600 0000 0012 4088 3003  

Údaje na zaplatenie Vám budú zaslané každému osobitne na Váš email s prideleným 
variabilným symbolom dieťaťa, ktorý použijete pri platbe. 

2. Zákonný zástupca uhrádza režijný príspevok=7,00 € mesačne na účet: 

IBAN:SK11 5600 0000 0012 4088 8007

3. Na pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou Selce prispieva mesačne zákonný zástupca
dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa 18,00 € mesačne.
 Príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ nehradí zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má 1

rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky (PPV)

                           účet: IBAN:SK11 5600 0000 0012 4088 8007

V Selciach, dňa  ............................. ..................................

Podpis zákonného zástupcu


