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                                                           Stredisko: 

Úhrada od klienta/klientky 
v resocializačnom stredisku ReSocia, n.o. a jej využitie

1. Úhrada sa určuje za poskytovanie  1. bývania a vytváranie podmienok na  2. stravovanie,  3.
obslužných činností podľa § 47 ods. 3 písm. d) prvého až tretieho bodu Zákona č. 305/2005
Z.z.  o sociálno-právnej  ochrane  detí  a sociálnej  kuratele  (ďalej  len  „zákon“).  Bývanie je
užívanie  obytnej  miestnosti,  príslušenstva obytnej  miestnosti  a spoločných priestorov,  ich
zariadenia  a  vybavenia  a  vecné  plnenia  spojené  s  bývaním.  Stravovanie je  v  súlade  so
zásadami zdravej výživy.  Resocializačné stredisko (ďalej len „RS“) pripravuje podmienky
na  prípravu  stravy.  Obslužné  činnosti sú  vytvorené  podmienky  na  upratovanie,  pranie,
žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a pod .

2. Úhrada sa vykonáva najneskôr  do 25. dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca v hotovosti
oproti príjmovému dokladu. do pokladne resocializačného strediska.

3. Klient/ka je povinný/á hradiť určený poplatok za poskytované služby v plnej výške a včas.
4. Ak klient/ka resocializačného strediska nie je schopný/á uhradiť mesačný poplatok za pobyt,

bude s ním/ňou,  v prípade trvania záujmu o resocializáciu,  uzatvorená  Dohoda o splácaní
úhrady tak,  aby  najneskôr  do  konca  piateho  mesiaca  od  uzatvorenia  tejto  zmluvy  bola
podlžnosť splatená. Splátky musia byť rovnomerné.

5. Ak klient/ka riadne ukončí svoj pobyt v RS alebo bude prepustený/á v dôsledku porušenia
interných smerníc, zaplatený poplatok (ani jeho časť) sa nevracia.

6. Klientovi/tke  môže  byť  mesačná  úhrada,  na  základe  jeho/jej  dlhodobého  kladného
hodnotenia,  rozhodnutím riaditeľa ReSocia, n.o. znížená.

7. Výška úhrad je:

a) 99 € za kalendárny mesiac pre klientov/tky poberajúcich sociálne dávky alebo dôchodok,
prípadne ich kombináciu, ak celková suma príjmu nepresiahne  sumu  životného minima,

b) 120  € za  kalendárny  mesiac  pre  klientov/tky  poberajúcich  akýkoľvek  druh  dôchodku
výška ktorého presahuje sumu životného minima,

c) 125 € - 185 € pre klientov/tky v pracovnom pomere bez rozdielu jeho druhu. Úhrada pre
pracujúcu/ceho  klienta/tku  sa  zvyšuje  počnúc  kalendárnym  mesiacom  nasledujúcim  po
kalendárnom mesiaci, v ktorom klient/ka nastúpil/a do práce odmeňovanej mzdou.

 8.   Mesačná úhrada od klienta/tky bude využitá ako príspevok na: 

a) nadobúdanie, opravy, materiálno – technická (nie hygienická) údržba zariadenia RS    
                                                                                                 vo výške: 26/ 32/ 37 - 47 €, 
b) nadobúdanie a obnovu posteľnej bielizne, zariadenia kuchyne, na materiálne a prístrojové
vybavenie pre pracovné a ďalšie terapie                                   vo výške: 35/ 40/ 40 - 50 €,
c) kultúrno – športové vyžitie a na materiál                             vo výške: 15/ 25/ 25 - 35 €,
d) ubytovanie,  média a režijné náklady                                   vo výške: 13/ 13/ 13 - 33 €,
e) stravovanie - prilepšenie na nákup potravín                         vo výške: 10/ 10/ 10 - 20 €.

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305#f6365947

