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Podacie číslo: 2011 / 0127
Ružomberok, 21. 03. 2011
Vybavuje:
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Detský domov
Kalvárska
034 01

35
Ružomberok

Vec
201036

Na základe vašej žiadosti a nášho rozhodnutia č.2011/0098 bola do našej škôlky prijatá, od
1.2.2011,
nar.
ktorá je vo vašej starostlivosti.
Podľa vnútorných predpisov škôlky zákonný zástupca dieťaťa uhradí na účet škôlky mesačne
10,-€ príspevok na pobyt okrem predškolákov, 5,-€ polročne príspevok do rodičovského fondu
a mesačne uhradí náklady za odobratú stravu vždy do 10-ého dňa v nasledujúcom mesiaci.
Kedže sme do dnešného dňa nedostali za
nedoplatky: príspevok do rodičovského fondu
platba za odobratú stravu vo februári - 6 dni,

nijakú čiastku, evidujeme tieto
5,- €
6,36 €

Spolu nedoplatky vo výške 11,36 €, ktoré prosíme poslať na účet MŠ sv. Lujzy vo
číslo:;
Naše IČO: 42215307, DIC: 2023176782. Platbu prosíme poukázať
najneskoršie do 31.marca 2011.
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Materská škola sv. Lujzy
Nám. A. Hlinku č. 67
@
034 01 Ružomberok

IČO: 42215307 DlC: 2023176782

DETSKÝ DOMOV RUŽOMBEROK
Dátum:

2 5 -03- 20

RZ/ZH-LU:
¿/¿v -

Evidenčné číslo:

/o

Číslo spisu:

(ŕ/s
Prílohy/listy:

Vybavuje

V ímysle §9 a 10 Zék. t. 50
s) Predôeínú «Kanal .......
Dátum
Podpis
b) Priebeinú vyKowl
P®dP|s •

SPRÁVNOSŤ PREVEDENIA A PREVZATIE
DODÁVKY

PRÁCE POTVRDZUJEM.

RUŽOMBEROK, DŇA
PODPIS

t

DETSKY DOMOV

Vyjadrenie k

Kalvárska 35 034 01 Ružomberok

poplatkom

Oznamujeme Vám, že Detský domov Ružomberok

neuhrádza

Príspevok do rodičovského
fondu - detský domov ako
neprispieva do fondov občianskych združení a dobrovoľných
Príspevok za pobyt dietáťa
v materskej
škole
č.245/2008 Z.z., § 28, ods.7, pism.a,
pism.c.

-

CO 302 272 83 Mel

rozpočtová
organizácii.

v zmysle

Ružomberok, 30.3.2011
Vyhotovila:

e-mail <

nasledovné

+421 44 432 40 70 • tel/fax •

poplatky:
organizácia

školského

zákona

