
 
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory pre novonarodené dieťa 

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

číslo: 1/F/2023 

Zmluvné strany 

 

Obec Horné Otrokovce 

920 62 Horné Otrokovce č.146 

zastúpená Mgr. Evou Kukučkovou, starostkou obce 

IČO: 00312541 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Hlohovec, č. účtu: 5242073002/5600 

ďalej ako „poskytovateľ“ 

 

a 

 

Meno a priezvisko: Kristína Blahová, Adam Kupka                                                  

Adresa trvalého pobytu: Horné Otrokovce č. 122/8, Horné Otrokovce č. 122/8    

Rodné číslo:   

ďalej ako „príjemca“ 

 

Zmluvné strany, prajúc si usporiadanie vzájomných vzťahov, súvisiacich s poskytnutím 

finančnej podpory pre novonarodené dieťa, uzatvárajú na základe  schváleného uznesenia 

obecného zastupiteľstva č.5/2/2011 zo dňa 11.1.2011 túto zmluvu: 

 

I. 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory pre novonarodené dieťa 

s trvalým pobytom v obci Horné Otrokovce,  z rozpočtu obce Horné Otrokovce na základe 

písomnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory.  

2. Finančná podpora je určená na pokrytie časti nákladov vznikajúcich príjemcovi v súvislosti 

s narodením dieťaťa a starostlivosťou o neho.  

3. Príjemcom finančnej podpory je zákonný zástupca dieťaťa (rodič, opatrovník).     

4. Touto zmluvou poskytovateľ poskytuje príjemcovi finančnú podporu pre novonarodené 

dieťa Alexandra Kupková.  Finančná podpora sa poskytuje vo výške 70,- €.            

5. Finančnú podporu príjemca prijíma a bude mu poskytnutá do 30 dní odo dňa podpísania 

tejto zmluvy vyplatením príjemcovi  v hotovosti, z pokladne obce. 

 

 

 



 

II. 

1. Príjemca vyhlasuje, že v čase uzatvárania tejto zmluvy je dieťa, na ktoré sa finančná 

podpora poskytuje, živé. V prípade, že sa toto vyhlásenie príjemcu alebo iné vyhlásenie alebo 

údaj uvedený príjemcom v žiadosti o poskytnutie finančnej podpory preukáže ako 

nepravdivý, bude poskytovateľ vyžadovať vrátenie poskytnutej finančnej podpory. 

 

III.  

1. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia 

a príjemca obdrží jedno vyhotovenie. 

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

dňom nasledujúcim po jej zverejnení.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, nie v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Horných Otrokovciach, dňa  1.3.2023                                    

 

 

 

 

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

             Poskytovateľ                                                                                  Príjemca 

   Obec Horné Otrokovce                                                                    Kristína Blahová 

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

                                                                                                                      Príjemca 

                                                                                                                  Adam Kupka 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


