
Zmluva o poskytnutí nenávratnej sociálnej výpomoci (ďalej len NSV) č.: 02/08/2015
Uzatvorená pod ľa §51 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov

Čl. I. 
Zmluvné strany

Poskytovate ľ: Mesto Čierna nad Tisou,
Námestie pionierov 151,
076 43 Čierna nad Tisou,
IČO: 00331465,
zastúpené : Ing. Marta Vozáriková - primátor mesta

Prijímate ľ: Šikorová Alžbeta, nar. 16.1.1939
Dukelských Hrdinov 104/7, 076 43 Čierna nad Tisou,

Čl. II 
Premet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NSV je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
Poskytovateľom  a  Prijímateľom  pri  poskytnutí  NSV  zo  strany  Poskytovateľa  Prijímateľovi  na
záležitosti  účelovo  vynaložené  s  obstaraním  pohrebu  zosnulej  Barbory  Krajníkovej,  dat.  nar.:
30.11.1941.
2.  Prijímateľ  sa  zaväzuje  prijať  poskytnutú  NSV  a  použiť  ju  v  súlade  s  bodom  1.  Doklad  o
vynaložených financiách predloží v termíne do 30.11.2015.
3 Výška NSV je stanovená na 67,52 € (slovom: šesťdesiatsedem eúr a 52 centov).                      
4. Prijímateľ sa zaväzuje NSV použiť najneskôr do 30.11. 2015
5. V prípade nevyčerpania NSV do termínu uvedeného v bode 4., Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť
finančné prostriedky najneskôr do 3 dní do pokladne MsÚ, alebo na bankový účet uvedený v
záhlaví.  Peňažný záväzok  platený prostredníctvom banky je  splnený pripísaním sumy na účet
veriteľa v jeho banke, resp. vystavením príjmového pokladničného bloku pri platbe do pokladne.

Čl. III 
Záverečné ustanovenia

1.   Práva  a  povinnosti  zmluvných  strán,  ktoré  nie  sú  upravené  v  tejto  zmluve  ako  aj  práva,
povinnosti a právne vzťahy, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú sa riadia všeobecne záväznými platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej nie je možné robiť
len formou písomných dodatkov podpísaných všetkými účastníkmi tejto zmluvy.
3.  Účastníci vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú
oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie
sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť
existuje,  zodpovedajú  za  škodu,  ktorá  vznikne  účastníkovi  tejto  zmluvy  na  základe  tohto
vyhlásenia.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane veriteľ a dva dlžník.
5.   Účastníci  prehlasujú,  že si  zmluvu prečítali,  jej  obsahu porozumeli  a na znak súhlasu túto
zmluvu podpisujú ako prejav svoje slobodnej, vážnej a určitej vôle.

V Čiernej nad Tisou, dňa 07.08.2015

Poskytovateľ: Podpísané           Prijímateľ:     Podpísané                          
Šikorová Alžbeta


