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Zmluva o pôžičke 

 
(podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka) 

 

medzi: 

             VERITEĽ  

 Názov:  Obec Rúba 

 Adresa, sídlo:  Rúbaň 27, 941 36  Rúbaň 

 IČO:             00309231 

 DIČ:             2021060580 

 Zastúpený :             Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce 

 Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

  Prima banka Slovensko, a.s. 

             SK20 5600 0000 0038 5906 8001 

                   (ďalej aj ako „Veriteľ“) 

             a 

DLŽNÍK 

 Názov:  Občianske združenie FYRMONIA 

            FYRMONIA Polgári társulás 

 Adresa, sídlo:  Rúbaň 

 IČO:             42210488 

 DIČ:             2023603593 

 Zastúpený :             Aneta Vašová, predsedníčka združenia 

 Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

  Prima banka Slovensko, a.s. 

             SK25 5600 0000 0060 9898 9001 

                  (ďalej aj ako „Dlžník“) 

                       (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany") 



2 

 

Čl. I. 

 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie finančnej čiastky vo výške 2.500 eur, 

slovom dvetisícpäťsto eur (ďalej aj Dlh) Dlžníkovi Veriteľom za podmienok uvedených v 

tejto zmluve. 

 

2. Dlžník touto zmluvou vyhlasuje, že pôžičku použije na predfinancovanie  projektu 

s názvom „Výsadba stromčekov II. Etapa“ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku na podporu stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie NSK 

uzatvorenej medzi Dlžníkom a občianskym združením MAS – Dvory a okolie. 

Čl. II. 

Spôsob poskytnutia peňazí 

1. Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bude poskytnutá Dlžníkovi prevodom 

na bankový účet uvedený v identifikačných údajoch Dlžníka do 3 dní od účinnosti zmluvy.  

 

Čl. III.  

Zmluvný úrok 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník vráti Veriteľovi Dlh uvedený v článku I. bezúročne.  
 

Čl. IV. 

Vrátenie dlhu 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník vráti Dlh Veriteľovi prevodom na účet Veriteľa 

uvedený v identifikačných údajoch Veriteľa.  

 

2. Dlžník sa zaväzuje vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky Veriteľovi (splatiť Dlh) 

najneskôr do 30 dní odo dňa refundovania – pripísania všetkých oprávnených nákladov na 

účet Dlžníka zo strany občianskeho združenia MAS – Dvory a okolie. 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každého z účastníkov. Každý rovnopis 

má platnosť originálu. Túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba písomným číslovaným 

dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

2. 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.  
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V Rúbani, dňa 27.09.2022 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------                    --------------------------------------------------------------------- 

Ing. Štěpánka Zacharová                                                  Aneta Vašová 

                            starostka obce                                                     predsedníčka združenia 

                             (ako Veriteľ)                                                              (ako Dlžník) 

         

 


