
Zmluva o finančnej pomoci 
uzavretá na základe § 73 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení 

neskorších predpisov 
                                
 

Veriteľ:  

 

Obec Závod 

Sokolská 243, 908 72 Závod 

IČO: 00 310 158 

zast. Ing. Peter Vrablec, starosta     

 

(ďalej iba „Veriteľ“) 

 

 

Dlžník:  

  

Ján Danihel 

nar.   

bytom  

štátny občan SR 

 

(ďalej iba „Dlžník“) 
 

(Veriteľ a Dlžník spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

I. 

Preambula 

 

1. Veriteľ uzatvoril dňa 20.12.2017 ako platiteľ s Domovom sociálnych služieb sv. Michala, 

n.o. ako poskytovateľom sociálnej služby Zmluvu o platení časti úhrady za poskytovanie 

sociálnej služby (ďalej len „Zmluva zo dňa 20.12.2017“), a to v súlade s ust. § 73 ods. 11 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Na základe Zmluvy zo dňa 

20.12.2017 sa Veriteľ zaviazal uhrádzať Poskytovateľovi za Dlžníka ako prijímateľa 

sociálnej služby časť úhrady za sociálne služby vo výške podľa Zmluvy zo dňa 20.12.2017.  

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom  tejto zmluvy je záväzok Veriteľa uhrádzať mesačnú úhradu pobytovej 

sociálnej služby v zmysle a na základe podmienok Zmluvy zo dňa 20.12.2017 namiesto 

Dlžníka (ďalej ako „finančná pomoc“), a záväzok Dlžníka Veriteľovi poskytnutú finančnú 

pomoc vrátiť. 

 

2. Dlžník sa zaväzuje vrátiť finančnú pomoc Veriteľovi v lehote siedmych (7) dní po tom, čo 

Dlžníka Veriteľ o vrátenie finančnej pomoci požiadal. 

 

 

 



III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

 

2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť výlučne 

písomnou dohodou vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

 

3. Otázky touto zmluvou neupravené sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

Záložný veriteľ a Záložca sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek 

právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v 

rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel 

alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy. Pre odstránenie pochybností, 

Záložný veriteľ má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych 

predpisov. 

 

4. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane 

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, 

neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. 

  

5. V prípade, ak podľa tejto zmluvy doručuje jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane 

písomnosť, doručí jej túto na adresu uvedenú v úvode zmluvy, prípadne na inú adresu 

oznámenú zmluvnou stranou. Na oznámení zmeny adresy musia byť podpisy overené, inak 

sa má za to, že zmena adresy nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, 

že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej, vážnej, určitej 

a zrozumiteľnej vôle, a ďalej vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani 

z nápadne nevýhodných podmienok. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tejto zmluve porozumeli a po jej prečítaní, na znak súhlasu 

s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

8. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre Okresný 

úrad Malacky, katastrálny odbor a dva rovnopisy pre účastníkov zmluvy, pre každého po 

jednom rovnopise. 

 

 

V Závode, dňa 20. 11. 2017     V Závode, dňa 20. 11. 2017 

  

 

 

 

 

..............................................................  ........................................................... 

Veriteľ:      Dlžník:     

Obec Závod      Ján Danihel 

v zast. Ing. Peter Vrablec 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


