Zmluva
o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
č. OSV/134/2016
podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľom
Názov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
V zastúpení:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN:
SK28 7500 0000 0000 2582 8023
BIC(SWIFT) :
CEKOSKBX
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľom:
Meno a priezvisko:
Ing. Rudolf Mlčák
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
IBAN:
(ďalej len „prijímateľ“)
(„poskytovateľ“ a „prijímateľ“ ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich
spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, rozhodli, že
uzatvárajú podľa § 51 Občianskeho zákonníka a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky túto Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine.
Článok 1
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa na základe žiadosti príjemcu o finančný príspevok pre mnohodetnú
rodinu (ďalej len „finančný príspevok“) a príloh k žiadosti, v súlade so Zásadami
poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám, schválenými Uznesením
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1091/2013
zo dňa 06.06.2013 (ďalej len „zásady“) a rozhodnutia pracovnej skupiny zo dňa
26.10.2016 zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančný príspevok.
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2. Žiadosť prijímateľa o finančný príspevok tvorí prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto Zmluvy. Prijímateľ svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť údajov
uvedených v prílohe č. 1 k tejto Zmluve.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančný príspevok, ktorý je účelovo
viazaný na preplatenie položiek, uvedených v článku 3 tejto Zmluvy.
4. Prijímateľ vyhlasuje, že finančný príspevok prijíma.
Článok 2
Výška finančného príspevku
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančný príspevok na účel
špecifikovaný v článku 3 tejto Zmluvy vo výške 108,00 Eur (slovom: jednostoosem Eur).
2. Poskytovateľ prevedie finančný príspevok na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
Článok 3
Účel poskytnutia príspevku
Finančný príspevok poskytnutý poskytovateľom je účelovo viazaný a bude prijímateľom
použitý na preplatenie nákladov spojených s položkou/ami uvedenými v žiadosti o finančný
príspevok podľa § 3 písm. a3) zásad.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010
Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Vzťahy zmluvných strán osobitne neupravené v tejto Zmluve sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších platných právnych predpisov
v Slovenskej republike.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho
jeden (1) rovnopis pre prijímateľa a tri (3) rovnopisy pre poskytovateľa.
4. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného číslovaného dodatku
po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
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6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je žiadosť o finančný príspevok, ktorá tvorí
prílohu č. 1 k Zmluve.

V Bratislave dňa .........................

V Bratislave dňa ............................

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

.....................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

........................................................
Ing. Rudolf Mlčák, v.r.
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