
Zmluva o pôžičke 
(podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka) 

Veriteľ:  …Ing. Ján Čisár……………………………….. 
  …28.12.1981.....………………………………. 
                        ... HE 150 331.................................................... 
  …Ortuťová 42, 086 12 Kurima……………….. 
   (ďalej len "veriteľ") 
  
Dlžník:  …Obec Ortuťová……………………………….. 
  …00322474.......………………………………... 
  …Ortuťová 51, 086 12 Kurima ………………… 
  …Ing. Ján Čisár – starosta obce…........................ 
    (ďalej len "dlžník") 
   (ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 
 
 
 

 

čl. I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške: 3 300 € ( slovom: tritisíctristo eur ) 
dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve. 
 
 

čl. II. 

Spôsob poskytnutia peňazí 

Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi v hotovosti a to v dvoch 
splátkach : 1.splátka 2 800 €  a 2.splátka  500€ .Dlžník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje prevzatie 
sumy uvedenej v článku I. tejto zmluvy . 

 

čl. III. 

Zmluvný úrok 

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník zaplatí  veriteľovi požičanú sumu bezúročne za poskytnutie pôžičky. 
Celkový dlh, ktorý dlžník vráti veriteľovi v lehote splatnosti podľa článku IV. tejto zmluvy bude 
…..........3 300 €……………… (slovom: … tritisíctristo eur………) 

 

 



čl. IV. 

Vrátenie dlhu 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh  jednorazovo, alebo v nepravidelných 
splátkach podľa možnosti a to do konca roka 2019. 
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska veriteľa. 
 

čl. V. 

Omeškanie dlžníka 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa 
zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia. 

 

čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každého z účastníkov. Každý z účastníkov si vzal po 
jednom vyhotovení zmluvy. Túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba písomným číslovaným dodatkom 
podpísaným oboma zmluvnými stranami. Písomnosti doručované na adresy uvedené pri účastníkoch tohto 
vzťahu sa považujú za doručené. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a 
zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 
244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o., so sídlom: 
Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 
55/2018, značka: O000088. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to 
jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia 
rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. 
 
3. Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne. 

 

 

 

V……Ortuťová.................., dňa...01.02.2019........ 

 

 

 

 

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

   podpis dlžníka                         podpis veriteľa 
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