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ZMLUVA O PÔŽIČKE 

uzatvorená podľa §657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

 

VERITEĽ:    Mgr. Adriána Krajňáková 
 Sídlo:                                    Abranovce 11, 082 52 Prešov 
 Právna forma:  SZČO 
 Registrácia:  Živnostenský register č. 750-36148 
   Vydané OÚ Prešov, Odbor živnostenského podnikania 
 Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. pobočka Prešov 
 Číslo účtu:    
 IČO:  45 544 611 
       DIČ:  1082860240 
       Tel.:  +421 908 331 006 
 E-mail:  adriana.krajnakova@gmail.sk 
  
      (ďalej len „veriteľ“) 

 

a 

 
DLŽNÍK:     Obec Hažlín 

  Sídlo:     Obecný úrad Hažlín, Hažlín 200, 086 14 Hažlín 
  Zastúpený:    Ing. František Olah, starosta obce 

        IČO:     00 322 016 
        DIČ:    2020623055 
        Bankové spojenie:   Dexia banka, a.s. pobočka Bardejov 
        Číslo účtu:     
        Tel.:     +421 54 47 67 303 
     +421 911 609 933 
        E-mail:      hazlin@mail.t-com.sk  
        Web:    www.obechazlin.sk 

 (ďalej len „dlžník“) 

 

 
 
 
 

Čl. II  

Predmet zmluvy 

 
Veriteľ a dlžník sa slobodne a vážne dohodli na nasledujúcom predmete zmluvy o pôžičke:  

1. Veriteľ touto zmluvou požičiava dlžníkovi bezúročnú peňažnú sumu vo výške 3.950,00 Eur (slovom 
tritisícdeväťstopäťdesiat eur).  

2. Dlžník svojim podpisom na tejto zmluve súhlasí s prevodom peňažnej sumy na svoj účet vo výške 
uvedenej v predchádzajúcom bode. Prevod bude vykonaný najneskôr do 3 dní po nadobudnutí 
účinnosti tejto zmluvy.  

3. Dlžník sa zaväzuje splatiť pôžičku jednorazovo a v plnej výške podľa čl. II ods. 1 najneskôr do 
30.03.2013. Za splatenie poskytnutej pôžičky sa považuje pripísanie dlžnej čiastky z účtu dlžníka v 
prospech účtu veriteľa. 

4. Dlžník sa zaväzuje poskytnutú pôžičku veriteľovi splatiť riadne a včas, v lehote a spôsobom 
dohodnutým v tejto zmluve.  
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Čl. III  

Ďalšie dohodnuté podmienky zmluvy 

1. Účastníci si dohodli úroky z omeškania so splatením peňažného dlhu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky 
za každý deň omeškania až do úplného splatenia pôžičky podľa čl. II ods. 1.  

2. Pre prípad porušenia povinnosti splatiť riadne a včas pôžičku alebo jej časť je dlžník povinný zaplatiť 
veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % za každý deň omeškania, a to od dňa porušenia povinnosti 
až do jej riadneho splnenia. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvnú pokutu považujú za obvyklú 
a primeranú povahe zabezpečovaného záväzku.  

Čl. IV 

 Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve ako aj práva, povinnosti a 
právne vzťahy, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú a s touto zmluvou súvisia sa spravujú ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako aj ďalšími všeobecne 
záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.   

2. Táto zmluva sa vyhotovuje písomne a má 2 (dve) strany. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej je 
možné robiť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

3. Účastníci vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnení 
s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe 
okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje 
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.  

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, obe s platnosťou originálu, z ktorých po jednom 
obdrží každá zmluvná strana.  

5. Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle dlžníka. Dlžník sa zaväzuje zverejniť predmetnú zmluvu do 7 
dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

6. Účastníci prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si 
zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú ako prejav svojej slobodnej, 
vážnej a určitej vôle.  

  
 
V Abranovciach, dňa 04.12.2012                                                      V Hažlíne, dňa 03.12.2012 
 
 
Za veriteľa:        Za dlžníka: 
 
 
 
 
 
 
          
----------------------------------                                                                   --------------------------------- 
  Mgr. Adriána Krajňáková       Ing. František Olah, starosta obce 

 


