
Zmluva o pôžičke 

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

 
 
Veriteľ: Obec Spišská Teplica  

IČO: 00326534 

Sídlo: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica  

V zastúpení.: Tomáš Buc (zástupca starostu obce) 

 
(ďalej len "veriteľ") 

 
  Dlžník: Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 
  IČO: 50552597 
  Sídlo: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica  
  V zastúpení.: Ing. Radoslav Šeliga (konateľ) 

 
(ďalej len "dlžník") 

 
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 

 

čl. I. 

Predmet zmluvy o pôžičke 

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške: 25.000 € (slovom: Dvadsaťpäť tisíc eur) 

dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve. (ďalej len „dlh“) 

 

čl. II. 

Spôsob poskytnutia peňazí 

Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy o pôžičke bude poskytnutá dlžníkovi prevodom na ním 

uvedený bankový účet č. SK53 8330 0000 0020 0113 6881. 

 
čl. III. 

Zmluvný úrok 

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

 

čl. IV. 

Vrátenie pôžičky 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorazovo v lehote do 31.12.2019. 
 
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 

1795 3713. 

 
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. 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. 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 Spišskej Teplici , dňa 17.06.2019 
 

 

................................... 
Ing. Radoslav Šeliga v.r. 

Dlžník 

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

 Tomáš Buc v.r. 

Veriteľ 


