
Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica  

Školská jedáleň pri MŠ, SNP 219/148, 059 16 Hranovnica 

ZŠ Hranovnica Sládkovičova 501/15 05916 Hranovnica 

 

                                 ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA 
 

Záväzne sa  prihlasujem svoje dieťa/žiaka  na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ Hranovnica: 

Na škol. rok 2022/2023 

 

Meno a priezvisko dieťaťa.............................................................. 

 

Bydlisko dieťaťa : ........................................................................... 

 

Meno a priezvisko matky :.............................................................. 

 

Číslo telefónu matky:...................................................................... 

 

Meno a priezvisko otca:….............................................................. 

 

Číslo telefónu otca:........................................................................... 

 

Email zákonného zástupcu: ........................................................... 

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín za jedného žiaka stravníci vo veku 2 – 6 

rokov(MŠ) pri poldennej prevádzke je 1,38 € na jeden deň (desiata – 0,38 €, obed – 0,90€, 

režijné náklady – 0,10 €) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín za jedného žiaka 

stravníci vo veku 6 – 11(1.St) rokov je 1,31 € na jeden deň (obed – 1,21 €, režijné náklady – 0,10 

€). Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín za jedného žiaka stravníci vo 

veku 11 – 15 rokov(2st.) je 1,51 € na jeden deň (obed – 1,41 €, režijné náklady – 0,10 €). 5. Cena 

obedu pre dospelého stravníka je určená podľa vekovej kategórie 15-18/19-ročných stravníkov. 

Všetky uvedené sumy predstavujú 3. pásmo Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo 

účinných od 1.9.2019.  

 

Spôsob úhrady: Platba za stravné sa uhrádza vopred k 15. dňu v mesiaci. 

Platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na OCÚ v Hranovnici v pokladni  
Materská škola : 27,60€/mesiac  

ZŠ 1.stupeň : 26,20€/ mesiac 

ZŠ 2.stupeň : 30,20€/ mesiac 

Dotácia na stravu je 1,30 € doplatok MŠ – 1,60€ 

                                                              1.stupeň 0,20€/mesiac 

                                                              2.stupeň 2,00€/mesiac 

 

 
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť alebo odhlásiť dieťa zo stravy najmenej deň vopred a to najneskôr 

do 12tej hod. na tel.čisle 0905 811 099 .V prípade, ak nebude dodržaný tento termín, náklady na stravu v 

daný deň hradí rodič v plnom rozsahu. Z dôvodu dodržania záväzných platných predpisov pre školské 

stravovanie(Zásady výrobnej praxe – HCCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu v daný deň. V prvý deň 

choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.00-11.30hod. 

  Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani 

                       vecná náhrada neposkytuje! 

                                                                                                                    

V Hranovnici 30.8.2022                                             …...................................... 

 



                                                                                       podpis zákonného zástupcu 

 

 


