
Zmluva o pôžičke 

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

 

Veriteľ:  Obec Kojatice 

Kojatice 200, 082 32 

Zastúpená: Antonom Aštarym, starostom obce 

IČO:00327263 

DIČ:2020543184 

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov 

Číslo účtu: 17823572/0200 

 (ďalej len "veriteľ")  

 

 

Dlžník :  Dobrovoľný hasičský zbor Kojatice 

Kojatice 200, 082 32 

Zastúpený: Michalom Robom, predsedom DHZ(štatutár) a Lukášom Petríkom         

preventivár obce (štatutár), 

IČO: 001774745238 

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov 

Číslo účtu: SK6502000000003225307656 

(ďalej len "dlžník")  

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")  

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy o pôžičke 

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie návratnej finančnej bezúročnej pôžičky vo 

výške: 7.000 € (slovom: sedemtisíc eur) dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto 

zmluve.  

 

(ďalej len „dlh“)  

Čl. II. 

Spôsob poskytnutia peňazí 

1./  Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy o pôžičke bude poskytnutá dlžníkovi 

prevodom na ním uvedený bankový účet č. SK6502000000003225307656 

2./  Dlžník sa zaväzuje poskytnutú pôžičku použiť na tento účel: nákup športovej hasičskej 

striekačky PPS 12 pre DHZ Kojatice. 

 

Čl. III. 

Zmluvný úrok 

Zmluvné strany sa dohodli, že pôžička je bezúročná. 

  

Čl. IV. 

Vrátenie dlhu 

1./  Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi celkový dlh vo výške 7.000 € do 

31.12.2017.  

2./  Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu: 

17823572/0200 vo VÚB a.s., pobočka Prešov.  



 

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.  

 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1./  Pre každého účastníka tejto zmluvy o pôžičke je vyhotovený jeden rovnopis 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./  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 Kojaticiach  dňa .............................  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Za veriteľa:      Za dlžníka:  


