
Centrum pre deti a rodiny, M. Nešpora 104/16, 019 01  Ilava-Klobušice 

 

 

    DOHODA 
 

o zotrvaní mladého dospelého v samostatnej skupine mladých dospelých 

Centra pre deti a rodiny Ilava-Klobušice č. 98/2021 

 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 55 ods. 1 Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

ČL. I. 
 

     Účastníci dohody 

 

 

1. Centrum pre deti a rodiny  
M. Nešpora 104/16 

    019 01  Ilava-Klobušice    

    v zastúpení:............................, riaditeľka CDR 

    IČO: 31116001  

   (ďalej len „ centrum“)    
 

2. Mladý dospelý 
    .................................., dátum nar. ...................... 

    trvale bytom: ..........................  

   ................................. 

    (ďalej len „ mladý dospelý) 

 

ČL. II   

 

         Predmet dohody 

 

Predmetom dohody je dohoda mladého dospelého a riaditeľky centra po skončení ústavnej 

starostlivosti nadobudnutím plnoletosti, poskytovanie starostlivosti mladému dospelému 

v centre v samostatnej skupine pre mladých dospelých na adrese M. Nešpora 104/16, 019 01  

Ilava-Klobušice. 

 

 

                  ČL. III. 

 

        Rozsah starostlivosti, práva a povinnosti účastníkov dohody 

 

A. Centrum pre deti a rodiny: 

Poskytne mladému dospelému starostlivosť v samostatnej skupine pre mladých 

dospelých  a to formou poskytovania: 



1.bývania, 

2.stravovania, 

3.obslužných činností. 

1.V samostatnej skupine sa mladému dospelému poskytne bývanie v Centre pre deti 

a rodiny na adrese M. Nešpora 104/16, garzónka č. 6, 019 01  Ilava-Klobušice, ktoré 

spočíva v užívaní obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných 

priestorov práčovne, ich prevádzkového zariadenia a vybavenia a vecné plnenia 

spojené s bývaním. 

2.Stravovanie sa bude zabezpečovať mladému dospelému v súlade so zásadami 

zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav plnoletej fyzickej osoby 

podľa stravnej jednotky. Do 30. 04. 2021 sa mladý dospelý bude stravovať na 2. SUS 

celodennou stravou. Počas pracovných dní je obed zabezpečený v školskej jedálni 

navštevovaného učilištia, resp. školy. Od 01. 05. 2021 si prípravu jedál zabezpečuje 

mladý dospelý samostatne, hlavne počas víkendov a sviatkov, pričom dodržiava 

zásady zdravej výživy. 

3.Obslužné činnosti sú upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Tieto 

činnosti vykonáva mladý dospelý sám.  

Centrum ukončí dohodu o poskytovaní mladému dospelému č. 98/2021 v prípade, ak 

disciplinárna komisia rozhodne o tom, že mladý dospelý porušil povinnosti 

vyplývajúce jej z tejto dohody. 

 

 

B. Mladý dospelý: 

 

1.Dodržiava vnútorný poriadok centra pre deti a rodiny, určené pravidlá pre mladých 

dospelých a pravidlá na samostatnej skupine mladých dospelých, zapája sa do pracovných 

činností v centre podľa pokynov pracovníkov centra ( napr. brigády  na úpravu okolia). 

2.Zúčastňuje sa a vykonáva pre svoju potrebu obslužné činnosti (varenie, pranie, upratovanie,  

nákupy). 

3.Dodržiava zásady slušného správania, nenapáda fyzicky, slovne a ani iným spôsobom deti a 

pracovníkov centra. Nepoužíva vulgárne slová. 

4.Dodržiava základnú hygienu a starostlivosť o svoj zovňajšok. 

5.Nie je súdom trestaný, nedopúšťa sa žiadneho trestného činu (krádeže, bitka, výtržnosť) a 

nie je voči nemu vedené trestné, či priestupkové konanie. 

6.Centrum môže opustiť na 1 a viac dní iba s písomným súhlasom riaditeľa centra, je povinný 

dodržať stanovený termín návratu. 

7.Nekonzumuje a neprechováva alkohol a iné omamné látky a psychotropné látky. V prípade 

podozrenia na požitie alkoholických a iných omamných a psychotropných látok sa podrobí 

dychovej skúške, prípadne krvnej skúške. 

8.Plní si všetky povinnosti vyplývajúce zo štúdia. Súhlasí s tým, aby sa určený zástupca 



centra pravidelne informoval na jeho študijné výsledky a správanie v škole. 

9.Nepoškodzuje a chráni majetok centra. 

 

10.Pravidelne spolupracuje so sociálnou pracovníčkou centra, oboznamuje ju s novými 

skutočnosťami a informuje ju o svojej finančnej a rodinnej situácii. 

 

11.MD bude zodpovedne triediť svoj odpad a vkladať ho do smetných nádob podľa druhu 

odpadu v areáli CDR a berie na vedomie dôsledky, ktoré by boli vyvodené z porušenia tejto 

zodpovednosti ohľadom triedenia svojho odpadu. 

 

12.Plán prípravy na osamostatnenie sa MD tvorí súčasť dohody. 

 

 

ČL. IV. 

Doba trvania dohody 

 

1.Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 12. 04. 2021 do 28. 04. 2022. V prípade, že 

mladý dospelý sa rozhodne naďalej zotrvať v centre a pokračovať v štúdiu bude táto dohoda 

platná až do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie. 

2.Dohoda bude ukončená ihneď, ak disciplinárna komisia rozhodne o tom, že mladý dospelý 

porušil povinnosti vyplývajúce jej z dohody. 

3.Dohoda bude ukončená aj v prípade, ak mladý dospelý nepristúpi na zákonné zvýšenie 

úhrady za poskytovanie starostlivosti. 

 

 

ČL. V. 

Úhrada za poskytovanú starostlivosť 

 

1.V zmysle § 61 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa určuje mladému dospelému úhrada za poskytovanú starostlivosť. 

2.Úhrada na stravovanie: stravná jednotka vychádza z príslušného všeobecne právneho 

predpisu a internou normou centra bola stanovená na sumu 7,84 EUR pri 5 jedlách denne, čo 

mesačne predstavuje sumu 235,20 EUR (30 dní) alebo 243,04 EUR (31 dní). 

3.Mladý dospelý sa zaväzuje pristúpiť na zákonné zvýšenie úhrady, ktoré mu bude oznámené 

formou dodatku k tejto prílohe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČL. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1.Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom mladý dospelý obdrží jeden rovnopis a jeden rovnopis je pre potreby centra. 

 

2.Akékoľvek zmeny a doplnky tejto dohody musia byť vykonané po vzájomnej dohode     

účastníkov a musia mať písomnú formu. 

3.Táto dohoda nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi. 

 4.Pokiaľ nie je v tejto dohode uvedené inak, vzťahujú sa na ňu primerane ustanovenia 

Občianskeho zákonníka. 

5.Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej 

obsahu porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú. 

 

 

 

 

Ilava-Klobušice, dňa 12. 04. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................   .................................................... 

 

   riaditeľka centra                                                  - mladý dospelý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRUM PRE DETI A RODINY, M. NEŠPORA 104/16, 019 01 ILAVA-KLOBUŠICE 

 
 

Z M L U V A  O  B Ý V A N Í 

 

Č.J. Z/48/2021 

 

Čl. I. 

 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ bývania:           Centrum pre deti a rodiny, Ilava – Klobušice, 

                                              zastúpený ..........................., riaditeľkou CDR 

 

Pridelenie garzónky:              č. 6 

 

Užívateľ bývania:                   

nar. 28. 04. 2003 

 

 

Čl. II. 

 

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA BÝVANIA 

 

1. CDR zabezpečí základné vybavenie garzónky, ktoré je spísané v inventárnom 

zozname 

2. CDR zabezpečí údržbu garzónky a opráv, pokiaľ spôsobená škoda nebude zavinená 

užívateľom 

3. Pri nedodržaní podmienok užívateľom, je CDR povinné vypovedať zmluvu o užívaní.  

 

        Čl. III. 

 

POVINNOSTI UŽÍVATEĽA BYTU 

 

1. Užívateľ bytu je povinný chrániť zverený a prepožičaný majetok a inventár CDR 

2. Užívateľ  je povinný spôsobené škody  alebo znečistenie garzónky odstrániť na 

vlastné náklady 

3. Užívateľ je povinný v garzónke i v pridelenom okolí a balkónoch udržiavať bytovú 

hygienu a čistotu, vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov garzónky 

4. Užívateľ je povinný šetriť vodou a elektrickou energiou 

5. Užívateľ podľa svojich možností je povinný šetriť mesačne  2/3 z výplaty pracovnej 

činnosti  

6. Užívateľ, ktorý ukončil prípravu na povolanie je povinný platiť úhradu za bývanie 

podľa zákonom stanovenej platby pre plnoletú fyzickú osobu. 

 



 

 

 

Čl. IV. 

 

Záverečné ustanovenia 
 

1. V garzónkach je zakázané : 

 

a. fajčiť 

b. poskytovať garzonku iným osobám 

c. pozývať si nočné návštevy 

d. pozvať si návštevu bez  predchádzajúceho súhlasu riaditeľky zariadenia, v jej 

neprítomnosti bez súhlasu sociálnej pracovníčky 

 

2.  Užívateľ bytu je povinný v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu umožniť kontrolu 

v garzónke riaditeľke zariadenia, sociálnej pracovníčke alebo osobe  poverenej 

riaditeľkou vykonať kontrolu 

 

3. Užívateľ je povinný dodržiavať nočný kľud od 22.00 hod. – 06.00 hod. 

 

4. Dôvod pre okamžité vypovedanie zmluvy zo strany CDR: 

 

a. poškodzovanie majetku a inventára garzónky 

b. vodenie nočných návštev 

c. vodenie vopred nedohodnutých návštev 

d. fajčenie 

e. požívanie alkoholických nápojov a omamných látok, alebo pod ich vplyvom 

prichádzať do CDR 

f. nešetrenie s el. energiou a vodou 

 

5. Zmluva sa uzatvára na obdobie s mladým dospelým, najdlhšie na obdobie jedného 

roka t.j. do 28. 04. 2022. 

6. Zmluva sa môže predĺžiť najdlhšie do 25. roku veku mladého dospelého 

7. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každá zo strán obdrží po jednom exemplári. 

8. Obe strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že porozumeli obsahu zmluvy 

a podpisujú ju pri plnom vedomí.            

 

V Klobušiciach, 12. 04. 2021 

 

 

 

   _____________________________                          ________________________ 

   , riaditeľka CDR                                                     , ml. dospelý 

 

 

 

 

 


