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Zmluva

o poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci

Poskytovatel‘:

Obec Kalná nad Hronom

Červenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom

V zastúpenf: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce

IČO: 307 131 DIČ: 2021218683

Bankové spojenie: VÚB Levice

JEAN: SKO6 0200 0000 0000 2682 3152

a

Prijemca:

Magdaléna Kacianová, narod.

935 32 Kalná nad Hronom

c.u

uzatvárajú dobrovoľne túto zmluvu:

L Predmet

1. Poskytovateľ týmto poskytuje príjemcovi jednorazovú dávku sociálnej pomoci za účelom

rekonštrukcie vykurovacieho systému v rodinnom dome príjemcu v dósledku výbuchu

plynového kotla.

2. Príjemca vyhlasuje, že jednorazovú soc. dávku pújíma a zaväzuje sa ju využiť len na účel

uvedený v ods. Č. I tohto článku.

II. Výška finančnej výpomoci

1. Na základe žiadosti prijímateľa zo dňa 14.06.2021 a podľa *9 ods. 1 VZN obce č, 26/2015

O poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Kalná nad Hronom z rozpočtu obce, Obecné

zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 24.06.2021 schválilo Uznesením Č. 7/VI. —

j./2021/OZ poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci na účel uvedený v predmete

zmluvy vo výške 500 EUR (slovom: pät‘sto eur).

2. Finančná výpomoc bude vyplatená prijímateľovi najneskór do 14-tich dní odo dňa podpfsania

zmluvy.



3. Príjemca sa týmto zaväzuje prediožit‘ doklady potvrdzujúce využitie jednorazovej dávky

sociálnej pomoci na účel dohodnutý v zmluve a to bezodkiadne Po použití fin. prostriedkov,

najneskór do 15.12.2021.

4. Príjemcaje povinný vrátit‘ poskytovateľovi nevyčerpanú časť fin. prostriedkov aiebo použitú

v rozpore s účeiom uvedeným v predmete zmluvy v Čl. lato najneskór do 31.12.2021.

III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu zmluvit strany uzatvorili dobrovoľne, vyhlasujú, že sú pine spósobiií

a oprávnení na vykonanie tohto právneho úkonu, ziniuva obsahuje ich slobodnú, vážnu a urěitú

vól‘u, ktorú týmto prejavili bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok.

2. ZnMuva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží jedno

vyhotovenie.

3. Zmluvu sú účastníci prečítali, s jej znením súhiasia, čo vlastnoručne podpisujú.

4. Zmiuvaje platná dňorn podpísania a účinná dňom nasiedujúcom Po dni jej zverejnenia

na webovej stránke obce www.ka na.et.

OO JÚ‘ 2021 ‚P
V Kamej nad Hronorn, dňa V Kamej nad Hronom, dňa (J.

S. .~. Č
‘slav Ehn, starosta obce Magdaléna Kacianová

poskytovateľ príjemca


