ZMLUVA O PÔŽIČKE
Uzatvorená podľa ustanovenia § 657 a nasl/.
Občianskeho zákonníka medzi :
I.
Zmluvné strany
Veriteľ :
Pozemkové spoločenstvo Uloža
Sídlo: Uloža č. 29, 053 71
IČO: 31 94 63 13
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Levoča
číslo účtu: 0101382423/0900
Zastúpenie: František Pomikala, predseda spoločenstva
a
Dlžník :
Obec Uloža
Sídlo: Obecný úrad Uloža č. 76, 053 71
IČO: 00 32 97 20
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu.:7534337005/5600
Zastúpenie: František Seman, starosta obce
uzatvárajú v súlade s rozhodnutím obecného zastupiteľstva obce Uloža číslo 25/2013 zo dňa
25.10.2013 túto Zmluvu o požičke.

II.
Predmet zmluvy
Touto zmluvou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť dlžníkovi peňažnú pôžičku a dlžník sa zaväzuje
poskytnutú peňažnú pôžičku veriteľovi vrátiť, za podmienok a spôsobom dohodnutom v tejto
zmluve.

III.
Výška peňažnej pôžičky
Veriteľ poskytne dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške 5.000,00 EUR, slovom Päťtisíc eur
na bankový účet číslo účtu: 7534337005/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s.

IV.
Plnenie zmluvy
Touto zmluvou sa zaväzuje veriteľ poskytnúť dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške 5.000,00
EUR dňa 26.11.2013.

Touto zmluvou sa zaväzuje dlžník vrátiť veriteľovi peňažnú pôžičku vo výške5.000,00 EUR
najneskôr dňa 30.6.2014.
Záväzok je splnený dňom pripísania finančnej čiastky – pôžičky v sume 5.000,00 EUR na
účet veriteľa, vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s. Levoča č. ú.. 0101382423/0900.

V.
Úroky z omeškania
Zmluvné strany sa dohodli na úročení poskytnutej peňažnej pôžičke úrokom z omeškania vo
výške 0,01 % za každý deň omeškania z dlžnej čiastky.

VI.
Záverečné ustanovenie
Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, dva rovnopisy pre veriteľa a dva pre
dlžníka.
Túto zmluvu je možné, dopĺňať iba po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, písomným
dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sú si vedomé toho, že právne vzťahy, bližšie touto zmluvou neupravené, sa
riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov SR.
Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu podpísali riadne, slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie
pod nátlakom, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim
podpisom.
V Uloži, dňa 26.11.2013.

Veriteľ:

................................
František Pomikala
predseda spoločenstva

Dlžník:

..................................
František Seman
starosta obce

