
M E S T O      Ž A R N O V I C A 
Námestie SNP číslo 33, 966 81  Žarnovica 

   

Číslo spisu : 2011/00843 

 

 

Zmluva 
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

Číslo  2/2011 
 

 
 
Poskytovateľ sociálnej výpomoci:  
            Mesto   Žarnovica   zastúpené   primátorom   mesta,     
  Kamilom Dankom  
                             (ďalej aj len „poskytovateľ“) 

 

Prijímateľ sociálnej výpomoci: 
            Hederváriová Helena , narodená                                             
                     rodné číslo                                   

bytom Žarnovica                               
občianka  Slovenskej republiky 

                            (ďalej aj len „prijímateľ) 

 

uzavreli dňa  19.01.2011 
 

túto zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci : 
 
 

I. 
 

1/ Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi bezúročnú návratnú 
finančnú výpomoc na zabezpečenie a zachovanie bývania (úhrada nákladov na 
bývanie), v celkovej výške  120,00 € (slovom : jednostodvadsať euro). Účelom je 
pomoc občianke, ktorá sa ocitla v zložitej sociálnej situácii, v ktorej je ohrozené 
zachovanie jej bývania. Poskytovateľ uhradí za prijímateľa v jeho mene náklady na 
bývanie do výšky 120,00 € v lehote do 31.01.2011, a to najskôr nasledujúci deň po dni  

zverejnenia tejto zmluvy.  
 
2/ Prijímateľ predloží v lehote uvedenej v ods. 1 faktúru, SIPO, alebo iný 

doklad, ktorý je podkladom na úhradu nákladov  a určený zamestnanec Mesta   
Žarnovica zabezpečí jeho úhradu v mene prijímateľa, pričom poskytovateľ je 
oprávnený ponechať si doklad o úhrade. Prijímateľovi vydá len kópiu tohto dokladu.  
       
 

                                              II. 
 
1/ Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť poskytovateľovi sumu  vyplatenú Mestským 

úradom za účelom úhrady nákladov na bývanie, a to v pravidelných mesačných 
splátkach, až do zaplatenia celej sumy  skutočných nákladov uhradených 
poskytovateľom, t.j.  max. 120,00 €. 



2/ Mesačné splátky budú splácané vo výške 20,00 € vždy do posledného 
pracovného dňa v mesiaci, počnúc mesiacom február 2011 a končiac mesiacom 
júl 2011, pod stratou výhody splátok. Do doby splatnosti je finančná výpomoc 
poskytnutá bezúročne. 
 
 

III. 
 

 Prijímateľ dáva súhlas poskytovateľovi, že  v prípade nedodržania splátkového 
kalendára, môže zabezpečiť splácanie poskytnutej finančnej výpomoci 
prostredníctvom osobitného príjemcu dávok sociálnej pomoci. 
 
 

IV. 
 

 V prípade omeškania prijímateľa so splácaním návratnej finančnej výpomoci 
v dohodnutej dobe splatnosti podľa čl. II tejto zmluvy, je prijímateľ povinný zaplatiť 
poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške podľa predpisov občianskeho práva. 
 
 

V. 
 

Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a v zmysle 

ustanovenia § 47a zákona č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 

ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov.  

 
 

VI. 
 

1/ Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a dobrovoľne bez 
nátlaku a výhrad ju vlastnoručne podpísali. 
     2/  Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých poskytovateľ dostane 
dva, prijímateľ dostane  jeden exemplár.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijímateľ : _________________      Poskytovateľ:_____________________  

       Hederváriová Helena             Kamil Danko  
                                          primátor mesta 

  
 
 
 


