Zmluva o pôžičke
uzatvorená na základe ustanovenia § 657 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení medzi
veriteľom
Názov:

Obec Tvrdošovce

Sídlo:

Novozámocká cesta 56
941 10 Tvrdošovce

Zastúpená:

Ing. Marián Tóth, MBA – starosta obce

IČO:

00 309 338

DIČ:

2021060811

Bankové spojenie:

SK31 0900 0000 0051 8019 5302

na strane jednej
(ďalej len „veriteľ“)
a
dlžníkom
Názov:

Termálne kúpalisko Tvrdošovce, s.r.o

Sídlo:

Novozámocká cesta 56
941 10 Tvrdošovce

Zastúpená:

Ing. Marián Tóth, MBA – konateľ spoločnosti

IČO:

46 949 836

DIČ:

2023687633

IČ DPH:

SK2023687633

Bankové spojenie:

SK44 0200 0000 0030 9701 2051

na strane druhej
(ďalej len „dlžník“)
Čl. I
Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok ako aj práv a povinností
zmluvných strán počas záväzku veriteľa prenechať dlžníkovi predmet pôžičky na
jednej strane a na strane druhej záväzok dlžníka vrátiť predmet pôžičky po uplynutí
dohodnutej doby.

Čl. II
Predmet pôžičky a doba trvania pôžičky
1) Predmetom pôžičky podľa tejto zmluvy sú peňažné prostriedky vo výške 60.000,EUR (slovom šesťdesiattisíc EUR).
2) Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník je povinný vrátiť veriteľovi predmet pôžičky
spolu s ročným úrokom vo výške 0 % z výšky pôžičky najneskôr do 31.12.2037.
3) Splnením povinnosti oboch zmluvných strán táto zmluva zaniká.
4) Platnosť a účinnosť zmluvy možno ukončiť aj inak, avšak len na základe písomnej
dohody obidvoch účastníkov zmluvy, ktorú podpíšu osoby oprávnené konať v mene
zmluvných strán.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Dlžník je povinný zaplatiť veriteľovi pôžičku vo výške 60.000,-- EUR (slovom
šesťdesiattisíc EUR) a úrok z omeškania v prípade nesplnenia povinnosti podľa čl. II
ods. 2 zmluvy vo výške, ktorá sa rovná dvojnásobku základnej úrokovej sadzby NBS
platnej ku dňu porušenia povinnosti podľa citovaného článku zmluvy.

Čl. IV
Sankcie
1) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so
zaplatením dlhu, zaväzuje sa uhradiť veriteľovi úrok z omeškania vo výške
ustanovenej v § 3 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a to za každý deň
omeškania s platením pôžičky odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti pôžičky až do
úplného zaplatenia pôžičky.
Čl. V
Spoločné a záverečné ustanovenia
2) Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.
3) Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len po dohode zmluvných strán.
Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom
a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.
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5) Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán
v tejto zmluve, pokiaľ budú potrebné v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry.
6) Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu
o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či
nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenia podľa tejto zmluvy, je táto zmluvná
strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú
zmluvnú stranu.
7) V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné
strany zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
8) Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží po jednom
podpísaný rovnopis.
9) Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak
nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti,
ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Tvrdošovciach, dňa 07.12.2021

________________________________
Ing. Marián Tóth, MBA
starosta obce

_________________________________
Ing. Marián Tóth, MBA
štatutárny zástupca

3

