
Záväzná prihláška na stravovanie   

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v:  

Školskej jedálni pri ZŠ Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou  

Školský rok 2020 / 2021 odo dňa 2.9.2020  na:           desiata                     obed   (prosíme zakrúžkovať)  

Meno a priezvisko žiaka: ............................................................................................................................. ............  

Trieda: ...............................  

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

Telefónne číslo: ....................................................................  

Číslo účtu pre vrátenie preplatkov za stravu v tvare IBAN: ......................................................................................  

Dotovaná strava: Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti  MPSVaR SR ( v znení č. 393/2012 Z. z., 

177/2018 Z. z. , 375/2018 Z. z.) § 4 ods. 6; „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa 

poskytuje v sume 1,20 € na obed na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo 

stravu. V zmysle Doplnku č. 12 VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 72 sa výška príspevku na jedno hlavné 

jedlo od 1.9.2019 určuje nasledovne: 

I. stupeň:          desiata: 0,60  €/deň                obed:   0,01 €/deň  

II. stupeň:    desiata: 0,60  €/deň                 obed:   0,10 €/deň   

Režijné náklady:   3,00 €/mesačne  

Finančná zábezpeka (záloha)  30,00 €  

Úprava trvalých príkazov na úhradu stravy:  

I. stupeň:    desiata: 12 €/mesačne            obed: 0,20 €/mesačne       desiata + obed + réžia : 15,20 €/mesačne  

II. stupeň:   desiata: 12 €/mesačne            obed: 2,00 €/mesačne      desiata + obed + réžia : 17 €/mesačne   

Prihlásenie stravy: Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak základnej školy na základe podania záväznej 

prihlášky, uhradenej stravnej jednotky v súlade s platným finančným pásmom do 20. kalendárneho dňa v 

predchádzajúcom mesiaci a uhradenej finančnej zábezpeky (zálohy) 30,00 € do 20. augusta príslušného 

kalendárneho roka na účet školskej jedálne SK 58 0200 0000 0027 6233 0953. V prípade neodhláseného alebo 

neodobratého obeda bude obed uhradený v plnej výške z vašej finančnej zábezpeky. V prípade nedostatočnej výšky 

finančnej zábezpeky nebude stravníkovi poskytnutý obed.  Vyúčtovanie stravy a finančnej zábezpeky sa zrealizuje 

1 x ročne na konci školského roka na váš bankový účet.   

Odhlasovanie stravy: Odhlásiť stravu je potrebné 1 deň vopred, do 13,30 hod. Odhlasovať žiaka  je možné iba 

na t.č.038/7603862 alebo osobne v kancelárií vedúcej školskej jedálne. V prípade neprítomnosti žiaka na 

vyučovaní (choroba a iné), je možné v prvý deň choroby odobrať jedlo do čistých nádob, ktoré zákonný zástupca 

donesie v čase výdaja stravy najneskôr do 13.30 hod. Nasledujúce dni musí byť žiak zo stravy odhlásený (aj v 

prvý deň choroby sa obed uhrádza v plnej výške z vašej finančnej zábezpeky).  

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Týmto dávam podľa §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov znení neskorších predpisov svoj súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov 

svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania. Doba platnosti súhlasu : počas 

stravovania v školskej jedálni  základnej školy. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

Prevádzkovateľ nebude sprístupňovať osobné údaje tretej strane a likvidáciu osobných údajov zabezpečí v súlade 

s § 23 zákona č. 18/2018  Z. z.   

V Bánovciach nad Bebravou  ............................................                                                                                   

Podpis zákonného zástupcu  


