Zmluva o pôžičke zo sociálneho fondu VII.
uzatvorená podľa § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a § 657
a nasl. OZ

Veriteľ:

Obec KOLINOVCE
Kolinovce č. 129, 053 42
v zastúpení: Vincent Bača, starosta obce
IČO: 00329266

Dlžník:

Antónia JURČIŠINOVÁ rod. Šelembová
nar. 26.10.1976, r.č.
Kolinovce č. 186, 053 42
Čl. I

Dlžník Antónia Jurčišinová, je zamestnancom Obce Kolinovce pracujúca v Materskej
škole v Kolinovciach. V zmysle platnej Smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
zamestnancov Obce Kolinovce, môže obec v rámci realizácie svojej sociálnej politiky
poskytnúť zamestnancom zo sociálneho fondu peňažnú bezúročnú pôžičku.
Čl. II
Veriteľ, Obec Kolinovce, prenecháva touto zmluvou o pôžičke peňazí dlžníkovi
Antónii Jurčišinovej peniaze v sume 200,00 eur, slovom: dvesto eur, za podmienok
stanovených touto zmluvou a dlžník, Antónia Jurčišinová, sa zaväzuje vrátiť obci Kolinovce
bezúročne túto sumu v piatich mesačných splátkach vo výške 40,00 eur, slovom štyridsať eur,
počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola pôžička dlžníkovi poskytnutá až
do jej úplného uhradenia.
Čl. III
Dlžník, ako zamestnanec Obce Kolinovce, súhlasí v súlade s § 131 zákona č. 311/2003
Z. z. Zákonníka práce v znení jeho neskorších zmien, aby mesačné splátky pôžičky zo
sociálneho fondu uvedené v čl. II tejto zmluvy boli vykonávané zrážkou z platu zamestnanca.
Záväzok sa považuje za splnený dňom pripísania celej sumy pôžičky na účet veriteľa.
Čl. IV
1. V prípade skončenia pracovného pomeru medzi veriteľom, akom zamestnávateľom,
a dlžníkom, ako zamestnancom, je dlžník povinný nesplatenú časť pôžičky vrátiť Obci
Kolinovce na jej účet alebo do pokladne OcU Kolinovce najneskôr do 6 mesiacov, pričom
táto lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol
pracovný pomer ukončený.
2. V prípade, ak pôžička nebude vrátená Obci Kolinovce v lehote stanovenej v ods. 1 tohto
článku, je veriteľ oprávnený požadovať od dlžníka úrok z omeškania vo výške 0,1 % za každý
deň omeškania.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
2. Účastníci zmluvy vzájomne prehlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpísaním prečítali,
porozumeli jej a že zmluva sa zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou a túto zmluvu
neuzatvorili v tiesni a ani inak za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

Kolinovce
28.1.2015

...........................................................
Antónia Jurčišinová

...........................................................
Vincent Bača
starosta obce

