
 
 

Zmluva
o poskytnutí mimoriadnej dávky na pomoc občanovi obcou Vojčice

Článok 1
Zmluvné strany

1.1  Obec Vojčice
     so sídlom: P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
     zastúpená: Mgr. Vlastimilom Kiral-Vargom, starostom obce
     IČO: 00 332 135
     DIČ: 2020741272
     č. účtu: SK72 0020 0000 0000 0392 1622
     banka VÚB, a.s., pobočka Trebišov
     (ďalej len „poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ: Marek Kozár
     nar.:    
     trvale bytom: Športová 430/15, 076 22 Vojčice
     (ďalej len „prijímateľ“)
      uzatvárajú v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej    
      samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 599/2003 Z.z. o  
      poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom   
      obce Vojčice a VZN obce Vojčice č. 2/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci 
      obyvateľom obce Vojčice túto zmluvu.

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie sociálnej pomoci - mimoriadna dávka sociálnej 
pomoci  pre  Mareka  Kozára,  Vojčice  Športová  430/15 na  pokrytie  výdavkov  na 
odstránenie  následkov živelnej  pohromy –  požiaru  rodinného domu na  Športovej 
ulici súpisné číslo 430/15, Vojčice v sume 402,12 EUR.

Článok 3
Spôsob poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky

3.1. Obec  Vojčice  uhradí  časť  nákladov  v  zmysle  článku  č.  2  zmluvy  formou 
bezhotovostnej úhrady faktúry alebo iného účtovného dokladu.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomnou formou a so 
súhlasom zmluvných strán

4.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 pre Obec Vojčice a 1 rovnopis 
pre prijímateľa.



4.3. Prijímateľ sa zaväzuje, že finančné prostriedky použije na uvedený účel v zmysle 
článku 2 tejto zmluvy.

4.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.
4.5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou a v súlade s ustanovením § 47 a ods. 1 

Občianskeho  zákonníka  nadobúda  účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  jej 
zverejnenia na internetovej stránke Obce Vojčice ako povinnej osoby v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.


