
Zmluva číslo 3/2017-SOC 

o poskytnutí príspevku na sociálne služby  

 

 

Žiadateľ:    Sociálne služby Myjava,  n. o. 

                   Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava 

        IČO 36119610 

                   Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. 

        IBAN: SK06 1111 0000 0013 0972 6015 

                   Zastúpený: Mgr. Jana Gáliková – riaditeľka n. o. 

 

Poskytovateľ:   Mesto Stará Turá  

      SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

    IČO: 00312002 

               Bankové spojenie: VÚB a.s. 

                    IBAN: SK67 0200 0000 0000 2062 2202 

              Zastúpený: Ing. Anna Halinárová – primátorka mesta   

          

 

 

 

Čl. I  

Predmet a účel zmluvy  

 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta Stará Turá 

Sociálnym službám Myjava n.o. vo výške 920 Eur (slovom deväťstodvadsať eur).  

2. Finančný príspevok je určený na bežné výdavky pre Domov sociálnych služieb Úsvit, so 

sídlom  Hoštáky č.12, 907 01 Myjava na rôzne druhy terapií pre klientov z trvalým pobytom 

v meste Stará Turá, ktorí využívajú sociálne služby v tomto zariadení:  

Z. C. , Ľ. K. , R. K., T. K., A. H., M. V. 

 

3. Žiadateľ vyhlasuje, že finančný príspevok prijíma.    

 

 

Čl. II  

Spôsob platby 

 

1. Finančný príspevok bude poskytnutý bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa na 

účet žiadateľa do 10 dní od jej účinnosti.  

 

Čl. III 

Iné podmienky zmluvy 

 

1. Žiadateľ sa zaväzuje použiť poskytnutý finančný príspevok len na účely uvedené v tejto 

zmluve.  



 

2. V prípade, ak žiadateľ finančný príspevok nepoužije na účely dohodnuté v tejto zmluve, 

žiadateľ je povinný finančný príspevok vrátiť na účet poskytovateľa v plnej výške.  

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane 

žiadateľ a jedno vyhotovenie poskytovateľ finančného príspevku. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia mať formu písomných dodatkov k tejto 

zmluve. Na  túto zmluvu a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa vzťahujú ustanovenia 

Občianskeho zákonníka. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinkom dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Stará 

Turá.  

4. Zmluva je záväzná a obaja účastníci vyhlasujú, že jej porozumeli a nemajú k zneniu žiadne 

výhrady.  

 

 

 

V Starej Turej dňa .........................    V Myjave dňa ................................... 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Halinárová                       Sociálne služby Myjava, n.o. 

   primátorka mesta      Mgr. Jana Gáliková – riaditeľka n.o. 

 

 
 

 


