
                                                           
ZMLUVA  číslo ........

o podmienkach  realizácie  opatrení  v  resocializačnom stredisku  zriadenom  podľa  §  63  zákona  č.
305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov  uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“).

ZMLUVNÉ STRANY
1.    ReSocia, n.o. 

sídlo: 
zastúpený: 
IČO: 

                                           (ďalej len akreditovaný subjekt „AS“) 

2.    meno a priezvisko
dátum narodenia:   
bydlisko: 
číslo OP:             
                                                             (ďalej len „klient“) 

Čl. I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú podmienky realizácie opatrení  Resocializačného programu (ďalej len „RP“) v
resocializačnom stredisku zriadenom podľa § 63  zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane
detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

Čl. II.
MIESTO, FORMA A ČAS  REALIZÁCIE OPRATRENÍ

1. Miestom realizácie opatrení je RS v ...........  Akreditovaný subjekt sa zaväzuje realizovať opatrenia
RP spolu s klientom pobytovou formou celoročne na dobu určitú odo dňa ................. do ................

2. Po uplynutí  obdobia vyznačeného v bode 1. je možné predĺžiť  platnosť zmluvy dodatkom. Na
predĺženie  zmluvy  o podmienkach  realizácie  opatrení  v  resocializačnom  stredisku  nie  je  právny
nárok a závisí výlučne od rozhodnutia AS na základe skúseností s klientom počas jeho pobytu.

3. Dodatok o predĺžení resocializácie na ďalšie obdobie je viazaný na bezpodmienečné vyrovnanie
všetkých záväzkov klienta voči ReSocia, n.o.

Čl. III.
VECNÝ  ROZSAH REALIZÁCIE  OPATRENÍ

AS sa zaväzuje v resocializačnom stredisku 
  
 a) vykonávať        
      1. sociálnu prácu, 
      2. špeciálne sociálne poradenstvo,
      3. psychologickú starostlivosť,
      4. resocializáciu v rámci Resocializačného programu,



      5. sociálnu rehabilitačnú činnosť,
      6. pracovnú terapiu,
  b) utvárať podmienky na

 1. prípravu stravy,
 2. záujmovú činnosť,
 3. kultúrnu činnosť,
 4. pracovné uplatnenie,

  c) zabezpečiť
 1. psychoterapiu,

  d) poskytovať 
        1. bývanie,
        2. podmienky na stravovanie,
        3. podmienky na realizáciu obslužných činností.

Čl. IV.
VÝŠKA A SPÓSOB ÚHRADY  

1.  Úhrada sa stanovuje v súlade s § 48 ods.6 zákona dohodou vo výške a) 99 € za kalendárny
mesiac,  keďže  celková  suma  príjmu  nepresiahne  sumu  životného  minima,  resp.   b)  125  €  za
kalendárny  mesiac  keďže  klient  poberá  ................  –  (vypísať  druh dôchodku,  resp.  mzdu)  -  vo
výške ......, čím presahuje sumu životného minima. 

2.  Ak klient počas IV. fázy resocializácie uzavrie pracovnú zmluvu (bez rozdielu druhu), výška
úhrady  sa  dodatkom  k  zmluve  zmení  a  to  počnúc  kalendárnym  mesiacom  nasledujúcim  po
kalendárnom mesiaci, v ktorom klient nastúpil do práce odmeňovanej mzdou. 

3.  Úhrada sa určuje podľa § 47 ods. 3 písm. d) prvého až tretieho bodu zákona za poskytovanie 1.
bývania, 2. vytváranie podmienok na stravovanie, 3. vytváranie podmienok na realizáciu obslužných
činností.  Bývanie  je  užívanie  obytnej  miestnosti,  príslušenstva  obytnej  miestnosti  a  spoločných
priestorov,  ich  prevádzkového  zariadenia  a  vybavenia  a  vecné  plnenia  spojené  s  bývaním.
Stravovanie je v súlade so zásadami zdravej výživy.  RS pripravuje podmienky na prípravu stravy.
Obslužné  činnosti  sú  vytvorené  podmienky  na  upratovanie,  pranie,  žehlenie  a  údržbu  bielizne
a šatstva.

Čl. V.
SPÔSOB PLATENIA ÚHRADY

1. Úhrada  sa  vykonáva  odo  dňa  uzavretia  tejto  zmluvy  vždy najneskôr  do  25.  dňa  aktuálneho
kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladnice oproti podpisu resp. príjmovému dokladu. Klient je
povinný platiť úhradu v plnej výške a včas.

2. Ak klient ukončí svoj pobyt v RS alebo bude s ním ukončená resocializácia v dôsledku porušenia
interných smerníc, zaplatený poplatok (ani jeho časť) sa nevracia.

3. Klientovi  môže  byť  mesačná  úhrada  jednorazovo  znížená  rozhodnutím  riaditeľa  na  základe
dlhodobého kladného hodnotenia klienta.

Čl. VI.
POVINNOSTI  AKREDITOVANÉHO SUBJEKTU

AS sa zaväzuje:
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1. realizovať  činnosti   Resocializačného  programu  ReSocia,  n.o.  smerujúceho  na  aktivizovanie
vnútorných schopností  klienta,  na prekonanie psychických,  fyzických a sociálnych  dôsledkov
závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí,

2. opatrenia Resocializačného programu realizovať na odbornej úrovni,

3. zachovávať   základné  ľudské  práva  a slobody  klienta,  zachovávať  jeho  ľudskú  dôstojnosť
a zabrániť  jeho sociálnemu vylúčeniu,

4. prihliadať  na  individuálne  potreby,  schopností  a ciele  klienta,  viesť   písomné  individuálne
záznamy o priebehu resocializácie a hodnotiť jej priebeh za účasti klienta,

5. uzatvoriť písomnú dohodu o úschove cenných vecí, ak ho o úschovu cenných vecí klient požiada,

6. zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s realizáciou
činnosti v rámci pobytu klienta v resocializačnom stredisku. 

Čl. VII.
PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

1. Klient má právo na

a) kvalitnú a odbornú realizáciu resocializačných opatrení,
b) utvorenie podmienok na zabezpečenie vybranej formy kontaktu s osobou, ktorú si sám určí,
najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania
sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov,
c)  zabezpečenie  dostupnosti  informácií  v jemu zrozumiteľnej  forme  o druhu,  mieste,  cieľoch
a spôsobe realizácie opatrení, o využití jeho úhrady, o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná, 
d)  prednášanie  návrhov  na  zlepšenie  činnosti  zariadenia,  príp.  na  odstránenie  jestvujúcich
nedostatkov prostredníctvom Komunitnej rady.

2. Klient  podpisom zmluvy potvrdzuje.  že  nezamlčal  žiadne vážne  skutočnosti  súvisiace  s  jeho
telesným alebo duševným zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by mohli mať vplyv na
realizáciu  opatrení v rámci RP. 

3. Klient sa zaväzuje platiť úhradu v určenej výške a termíne. 

4. Klient  sa  zaväzuje  k  bezpodmienečnému  rešpektovaniu  a  dodržiavaniu  interných  predpisov,
denného  režimu  resocializačného  strediska  a  celkovo  k  správaniu  neodporujúcemu  dobrým
mravom.

5. Klient je povinný

a) ohlásiť zmeny vo výške príjmu, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady,

b) uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ak sa zmenia rozhodujúce skutočnosti (napr. výška úhrady,
miesto realizácie opatrení, a pod.)

c) prijať v rámci pracovnej terapie prácu, ak mu ju zamestnanci RS poskytnú, resp. vybavia,

d) počas  pobytu  v  resocializačnom stredisku podrobovať  sa  kontrolám na požitie  návykovej
látky (dychová skúška na zisťovanie požitia alkoholu, vyšetrenie moču na požitie návykových
alebo  omamných,  príp.  iných  látok  alebo  liečiv  a  pod.).  V  prípade  kladného  výsledku
vykonaného testu je klient povinný uhradiť všetky náklady spojené s jeho vykonaním,

e) pri  odchode odniesť  z  RS všetky svoje osobné veci.  Ak tak  neurobí,  budú jeho veci  po
mesiaci  zlikvidované.  AS  neručí  za  veci  uschované  v  takomto  prípade  a  nenesie
zodpovednosť za ich kompletnosť či prípadné poškodenie.



Čl. VIII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od je podpisu  oboma stranami.
2. Zmluvný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby je možné skončiť dohodou zmluvných alebo

jednostranným vypovedaním zmluvy.

3. Klient môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. 
4.   AS môže jednostranne vypovedať zmluvu ak:

 a) klient hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, režim a interné smernice ReSocia,
n.o., alebo  ak hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie,

 b) nezaplatí dohodnutú úhradu alebo platí len časť dohodnutej  úhrady a dlžná suma presiahne
dvoj násobok dohodnutej mesačnej úhrady, 

 c) poškodzuje povesť a oprávnené záujmy AS nemorálnym správaním a konaním v RS a/alebo na
verejnosti,

 d) požije alkohol, omamné či psychotropne látky alebo podobné zdraviu škodlivé  látky alebo z
dôvodu zneužívania liečiv.

5.  Zmluvné  strany sú  povinné  sa  vzájomne  bezodkladne  informovať  o  všetkých  skutočnostiach,
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

Čl. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek  zmeny  a  doplnenia  tejto  zmluvy  musia  byť  vo  forme  očíslovaných  písomných
dodatkov.

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom a zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluva je  vyhotovená v troch  rovnopisoch,   ktoré sú určené  pre  AS,  pre klienta  a  príslušný
ÚPSVaR.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, nebola uzatvorená v
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju podpisujú.

5. Klient  súhlasí  s  evidovaním osobných údajov v informačnom systéme poskytovateľa.  Osobné
údaje klienta sú chránené podľa zákona o ochrane osobných údajov a okrem kontrolných orgánov
údaje nebudú poskytnuté tretej strane.


