
Zmluva o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky Mestom Trebišov

Článok 1 
Zmluvné strany

1.1. Poskytovateľ: M esto Trebišov
so sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
zastúpené: PhDr. M arekom Čižmárom, prim átorom  
IČO: 33 1996 
D IČ :S K  2020773590
Peňažný ústav: VUB, a. s., pobočka Trebišov 
č. účtu: 19325622/0200 
IBAN: SIC3902000000000019325622 
banka VÚB, a. s., pobočka Trebišov 
(ďalej len „poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ: Verona Hrehová 
dátum narodenia:
trvalé bytom: M iíhostov 117, 075 01 Trebišov 
(ďalej len „prijím ateľ“)

uzatvárajú v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách územnej sam osprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 417/2013 Z. z. o pom oci v hmotnej núdzi a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a VZN mesta Trebišov č. 137/2015 o poskytovaní jednorazových 
sociálnych dávok túto zmluvu.

Článok 2 

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zm luvy je  poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v sume 50,00 €  na základné 
životné potreby

v
Článok 3

Spôsob poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky

3.1. Mesto Trebišov poskytne prijímateľovi jednorazovú sociálnu dávku účelovo v hotovosti.
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Článok 4

Záverečné ustanovenia

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

4.2. Zm luva je  vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 pre Mesto Trebišov a l  rovnopis pre 
prijímateľa.

4.3. Prijímateľ sa zaväzuje, že finančné prostriedky použije na uvedený účel.

4.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

4.5. Táto zmluva je  povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením  § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na
intemetovej stránke M esta Trebišov ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom  prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Trebišove dňa 4.12.2017 V Trebišove dňa 4.12.2017

Za poskytovateľa Za prij ímateľa

Verona Hrehová
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