
Zmluva o poskytnutí sociálnej pomoci formou pôžičky uzavretá § 657  a nasl. Občianskeho 

zákonníka a Zásad o poskytnutí sociálnej pomoci občanom obce Zámutov č.2/2009 z 15.12.2009 

formou pôžičky  

Čl. I. 
Zmluvné strany 

1. Poskytovateľ sociálnej pôžičky: 

Obec Zámutov 

Zastúpená Stanislavom Dudom, starostom obce 

Zámutov 434 

IČO: 00332968 

/ďalej len „poskytovateľ/ 

2. Príjemca sociálnej pôžičky 
     Milan Kroka 
     Zámutov 619 
     Rodné číslo:  
     /ďalej len „príjemca“/ 

Čl. II. 
Predmet  zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie sociálnej pomoci formou pôžičky príjemcovi vo výške 336,13,- € 
/slovom: Tristotridsaťšesť eur 13/100/ určených na úhradu výdavkov potrebných na zabezpečenie 
pohrebu neb. manželky Krokovej Daniely, zomr. 16.03.2020. 

Čl. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi sociálnu pomoc formou sociálnej pôžičky, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy. Sociálna pôžička je bezúročná a bude poskytnutá príjemcovi vo výške 
uvedenej v Čl. II. tejto zmluvy formou zaplatenia rakvy s príslušenstvom z pokladne Ocú. Splatnosť 
pôžičky je do 12/2020.   
2. Príjemca sa zaväzuje použiť sociálnu pôžičku iba na účel uvedený v Čl. II. tejto zmluvy. 
3. Príjemca  sa  zaväzuje  vrátiť poskytnutú sociálnu pôžičku v 7 splátkach a to po 48 € v mesiacoch 
06-11/2020 splátku 48,13€ v 12/2020 do pokladne obce Zámutov. 

Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

1.Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni zverejnenia na webovom sídle obce Zámutov. 
2.Túto zmluvu je možné meniť len na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme 
písomných dodatkov k tejto   zmluve. 
3. Na vzťahy touto zmluvou  neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 
v platnom znení a ostatných platných právnych predpisov. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre 
poskytovateľa a jeden pre príjemcu. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluvu si prečítali, jej 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú. 
V Zámutove 19.05.2020 
 
Poskytovateľ:                                                                                                             Príjemca: 

Stanislav Duda                                                                                                          ...................................... 

starosta obce                                                                                                              Milan Kroka 

 


