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Platobné podmienky 

• Mesačný paušálny poplatok za celodenný pobyt dieťaťa v zariadení počas bežnej prevádzkovej doby (od 630 do 1700 hod.) je 230,- €, plus 

príplatok za stravu =2,56,- € (desiata – 0,26 €; obed – 0,65 €; olovrant – 0,22 € a prevádzkové náklady 1,43)na deňpre deti do troch rokov 

• Mesačný paušálny poplatok za celodenný pobyt dieťaťa v zariadení počas bežnej prevádzkovej doby (od 630 do 1700 hod.) je 115,- €, plus 

príplatok za stravu =2,56,- € (desiata – 0,26 €; obed – 0,65 €; olovrant – 0,22€ a prevádzkové náklady 1,43)na deňpre deti od troch rokov 

• Mesačný paušálny poplatok za doobedňajší pobyt (od 700 do 1200 hod.) dieťaťa v zariadení  =190,- €, plus príplatok za stravu =2,56,- € na deň  

• V prípade, že dieťa navštevuje zariadenie  pravidelne, celodenne len v určité, vopred dohodnuté dni (jeden, dva alebo tri dni v týždni), paušálny 
poplatok je =16,00,- € na deň, plus príplatok za stravu =2,56,- € na deň. 

• V prípade, že dieťa navštevuje zariadeni celodenne len občas, sporadicky bez  toho, aby boli vopred dohodnuté dni, poplatok je =18 - €, plus 

príplatok za stravu =2,56,- € na deň. 

• V prípade, že dieťa navštevuje zariadenie pravidelne na doobedňajší pobyt len v určité, vopred dohodnuté dni (jeden, dva alebo tri dni v týždni), 

paušálny poplatok je =12,00,- € na deň, plus príplatok za stravu =2,56- € na deň. 

• V prípade, že je dieťa v detskom centre  sporadicky, len na niekoľko hodín, poplatok mimo stravy je =6,00,- € za prvú hodinu a =2,00,- € za 

každú ďalšiu začatú hodinu, plus príplatok za stravu. 

• V prípade, že si chcete rezervovať a držať miesto pre Vaše dieťa v zariadení, mesačne sa  účtuje nenávratný poplatok =190,00,- €. 

Poplatok sa vyberá vždy vopred na nasledujúci mesiac. Platba sa uskutočňuje na základe predloženého vyúčtovania  a môže byť realizovaná v 
hotovosti vždy do 7. dňa v mesiaci  alebo bezhotovostne prevodom na účet vždy do 7. dňa v mesiaci. Prosíme, aby ste zálohové platby realizovali 

V STANOVENÝCH TERMÍNOCH. Paušálne poplatky, ako aj poplatky za ostatné poskytované služby, môžu byť v priebehu roka upravené na základe 
zvýšenia sa prevádzkových nákladov zariadenia. 

Prihláška do detského centra Miláčik 

Deti sa do zariadenia  prijímajú počas celého roka na základe  vyplnenej „Prihlášky dieťaťa“, ktorej súčasťou je vyjadrenie zmluvného lekára dieťaťa 

k začleneniu do detského kolektívu a fotokópia preukazu zdravotného poistenia a občianskeho preukazu zákonného zástupcu dieťaťa. Dieťa je do 
zariadenia prijaté po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle Občianskeho zákonníka medzi STADETORE n. o. a zákonným zástupcom 

dieťaťa.  

Čo potrebuje Vaše dieťa v zariadení 

papučky, pyžamko, zubnú kefku, veci na prezlečenie, hygienické potreby, obľúbenú hračku. 

Dochádzka dieťaťa Rodič privedie dieťa do zariadenia spravidla do 800hod ak sa nedohodne predchádzajúci deň inak. Odhlásenie zo stravy 

oznámi rodič  buď osobne poverenému zamestnancovi detského centra,  alebo na tf. čísle zariadenia: 048/423 09 18 deň vopred do 1300 hod.  Ak sa tak 

nestane, je potrebné uhradiť plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle poberá. Obed je možné vyzdvihnúť si v školskej jedálni (vchod zozadu) v čase od 
11,00 do 11,15hod. 

Tešíme sa na Vaše spokojné dieťa  


