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

Obec  P l a v e č , ul. Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč 
v zastúpení: starostom obce Ing. Štefanom Murckom  
IČO: 003301116  
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa  
Číslo účtu: 13228602/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0000 1322 8602   
ďalej ako „veriteľ“ 
a 
 
Občianske združenie „FS Plavčanka“, Bernolákova 387/53, 065 44 Plaveč 
v zastúpení: Františkom Šalamonom, predsedom združenia  
IČO:  42339251 
Bankové spojenie: ČSOB  
Číslo účtu: 4019709544/7500, IBAN:  SK21 7500 0000 0040 1970 9544 
ďalej ako „dlžník“  
 

čl. I. 

Predmet zmluvy o pôžičke 

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške: 6.000 € (slovom: 
šesťtisíc eur) dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve (ďalej len „dlh“) 
účelovo na prefinancovanie a spolufinancovanie časti schváleného projektu cezhraničnej 
spolupráce INTEREG 2014-2020 „Naše tradície – naše bohatstvo“. Pôžička sa poskytuje 
v súlade s uznesením Obecného zastupitelstva v Plavči č. 272/2018 zo dňa 27.04.2018. 
 

čl. II. 

Spôsob poskytnutia peňazí 

Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy o pôžičke bude poskytnutá dlžníkovi 
po podpise tejto zmluvy na účet dlžníka.  
 

čl. III. 
Zmluvný úrok 

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi požičanú sumu bezúročne. 
 

čl. IV. 

Vrátenie dlhu 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorázovo v lehote do 
30.09.2019. 
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi na účet veriteľa. 
 

 



čl. V. 

Ďalšie práva a povinnosti 

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 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa 
nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Pre každého účastníka tejto zmluvy o pôžičke sú vyhotovené dva rovnopisy zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba očíslovaným 
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý sa stane 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o pôžičke. 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že vyššie uvedená adresa (uvedená pri ich mene) je adresou, 
na ktorej preberajú poštové zásielky. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana zásielku 
neprevezme (alebo sa vráti ako nedoručená), táto sa považuje za doručenú okamihom 
vrátenia odosielateľovi. 
3. Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní dohodli, že 
všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a 
rozhodovať bez prítomnosti zmluvných strán (písomne a zrýchlenou formou) v 
rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom Bratislava, so sídlom: Žilinská 14, 811 
05 Bratislava (www.rsba.sk) a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených štatútom a 
rokovacím poriadkom tohto súdu. Zmluvné strany sa podriadia rozhodcovskému konaniu a 
rozhodnutiu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca. 
4. Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu o pôžičke riadne prečítali, obsahu zmluvy o 
pôžičke rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu 
o pôžičke uzatvorili slobodne a vážne. 

 
V Plavči, dňa 30.05.2018 
 
 
 
 
                      (podpísané)                                                                                      (podpísané) 

         ............................................                                          ......................................... 
                   Veriteľ                                                                                       Dlžník  
              štatutárny zástupca                                                           štatutárny zástupca 


