
 

Dodatok č. 1 

k Zmluve o návratnej sociálnej dávke 

uzatvorená podľa § 558 v spojení s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej len ako „Dodatok č. 1“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Obec  Lednické  Rovne 

Sídlo:    Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, SR 

IČO:     00 317 462 

DIČ:     2020615597 

Bankové spojenie:     
IBAN:     

Zastúpený:   Mgr. Marian Horečný, starosta obce 

(ďalej len „veriteľ“) 

a 

 

Meno a priezvisko:  Monika Staňová 

Dátum narodenia:   

Trvalý pobyt:  Majerská 178, 020 61 Lednické Rovne 
    
 

 (ďalej len „dlžník“) 

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Veriteľ spolu s dlžníkom dňa 11.03.2022 podľa § 657 a § 658 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v obci 

Lednické Rovne v znení Dodatku č. 1, uzatvorili Zmluvu o návratnej sociálnej dávke č. IZ-13/2022 

(ďalej len ako  „Zmluva o návratnej sociálnej dávke“), ktorej predmetom bolo poskytnutie návratnej 

sociálnej dávky vo výške 960,-Eur. (ďalej len ako „dlh“) 

2. Na základe Zmluvy o návratnej sociálnej dávke, bola návratná sociálna dávka v sumu 960 EUR 

dlžníkovi vyplatená v hotovosti dňa 15.03.2022 za účelom vyplatenie dlhu na sociálnej poisťovni. 

3. Dlžník podpisom tohto Dodatku č. 1 týmto v zmysle ustanovenia § 558 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dobrovoľne uznáva svoj dlh voči veriteľovi, ktorý 

v čase podpisu tejto Dohody trvá. Dlžník záväzok, ktorý vznikol z titulu Zmluvy o návratnej sociálnej 

dávke predstavujúci sumu 960 EUR, uznáva čo do dôvodu a výšky a neuplatňuje voči nemu žiadne 

výhrady. 

 

Článok III. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa čl. IV Spôsob Vrátenia dlhu 

Zmluvy o návratnej sociálnej dávke zo dňa 11.03.2022 mení nasledovne: 

„1. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník uhradí dlh jednorazovo v hotovosti, a to do 15.6.2022. 

  2.Odovzdanie a prevzatie peňazí sa uskutoční na adrese veriteľa, pričom odovzdanie a prevzatie      

    peňažnej hotovosti veriteľ potvrdí podpisom  na vydanom príjmovom pokladničnom doklade.“ 

 



 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane veriteľ a 1 dlžník. 

2. Dodatok č. 1  je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a návratnej sociálnej dávke zo dňa 11.03.2022  a 

je možné ho zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomných 

dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy a návratnej sociálnej dávke zo dňa 11.03.2022 zostávajú nezmenené.  

4. Ak niektoré ustanovenia tohto Dodatku č. 1 nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 

neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 

ustanovení tohto Dodatku č. 1. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tohto Dodatku č. 

1 a na vyplnenie medzier, sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 

približuje zmyslu a účelu tohto Dodatku č. 1, pokiaľ pri uzatváraní tohto Dodatku č. 1 zmluvné strany 

túto otázku brali do úvahy. 

5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov predávajúcim 

ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 

miestach prevádzkovateľa. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť tento Dodatok č. 1, ako aj 

spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 

vo vlastnom mene podpisujú. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nie je uzavretý v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok. 

7. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je účinný 

nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení. 

8. Dlžník berie na vedomie, že veriteľ zverejní túto tento Dodatok č. 1 v súlade so zákonom č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

V Lednických Rovniach dňa ....................  V Lednických Rovniach dňa ....................

  

Veriteľ:       Dlžník:  

Obec Lednické Rovne   
 

    

 

 

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

Mgr. Marian Horečný       Monika Staňová 

 


