Zmluva č. 2013032
o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)
1.
Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom
Československá obchodná banka, a. s.
25829413/7500
603481
2020372596
(ďalej len „hlavné mesto“)
a

2.
Máriou Drábekovou
Trvalé bydliskom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „príjemca“)
za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Hlavné mesto na základe žiadosti o príspevok pre mnohodetnú rodinu, zásad
poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám schválených Uznesením
č. 1091/2013 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy zo dňa 06. 06. 2013 (ďalej len „zásady“) a rozhodnutia pracovnej skupiny
zo dňa 23. 10. 2013 sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi príspevok pre mnohodetnú
rodinu (ďalej len „príspevok“) vo výške 400,00 eur (slovom: štyristo eur) na účel
špecifikovaný v čl. II zmluvy.
2. Žiadosť o príspevok pre mnohodetnú rodinu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Príjemca
svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť údajov obsiahnutých v prílohe č. 1 tejto
zmluvy.
3. Hlavné mesto sa zaväzuje príjemcovi poskytnúť príspevok, ktorý je účelovo viazaný
na preplatenie položiek uvedených v čl. II. tejto zmluvy. Hlavné mesto odovzdá
príjemcovi uvedený príspevok a to prevodom na účet príjemcu uvedený v záhlaví
zmluvy najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
4. Príjemca vyhlasuje, že príspevok prijíma.

Článok II.
Účel poskytnutia príspevku
Príspevok bude použitý na preplatenie položky/žiek uvedených v žiadosti o finančný
príspevok v zmysle § 3 písm. a) ods. 1, ods. 3, písm. b) ods. 2 a ods. 3 písm. c) zásad
schválených Uznesením č. 1091/2013 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 06. 06. 2013 .
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť v deň po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z toho jeden (1) pre príjemcu a tri
(3) pre hlavné mesto.
3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť dojednané písomne formou dodatku so
súhlasom oboch zmluvných strán.
4. 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.
5. Prílohu č. 1 tvorí:
Žiadosť o príspevok pre mnohodetnú rodinu

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

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

Za hlavné mesto:

Za príjemcu:

.....................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor

........................................................
Mária Drábeková, v. r.

