
Zmena dodávateľa stravy pre Základnú školu s materskou školou, 

Tajovského 2, Badín 
 

 

Vážení rodičia,  

od 1. mája 2018 sa mení dodávateľ stravy pre Základnú školu s materskou školou, 

Tajovského 2, Badín. Od uvedeného dátumu nám stravu bude dodávať SZ Skalica s.r.o., 

Sládkovičova 4, 976 32  Badín. Je to nová školská kuchyňa zriadená obcou. Prosíme 

o vyrovnanie všetkých podlžností do 30.4.2018 do pokladne školy alebo na účet školy.  

Čo sa týka preplatkov za stravu a réžiu, všetky sumy budú prevedené na účet nového 

dodávateľa.  

Stravu a režijné náklady od 1.mája 2018 uhrádzajte, prosím, na doleuvedené číslo účtu. Výška 

platby ostáva nezmenená. 

 

Spôsob úhrady za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a režijných nákladov 

v školskej kuchyni:  

Platba za stravné sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci a to:     

 bankovým prevodom IBAN: SK91 5600 0000 0053 6890 8001 vedený v Prima 

banka, a.s. pobočka Banská Bystrica.                                               

 v hotovosti do pokladne SZ Skalica, Sládkovičova 4, Badín             

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné najneskôr v ten istý deň  do 7.30 hod. cez 

Edupage (webová stránka školy) alebo na telefónnom čísle, ktoré Vám oznámime budúci 

týždeň.  

Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

Prehľad uhradených platieb budete i naďalej môcť sledovať na stránke školy a v aplikácii 

Edupage.  

                                                           

 

                      Mgr. Milan Krúpa 

        riaditeľ školy 
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