
Zmluva o pôžičke
uzavretá podľa ust. § 657 a násl. Občianskeho zákonníka.

I.
Zmluvné strany

Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
Šarišská ulica, 091 01 Stropkov
IČO: 31 708 722
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Dr.  Vložka: 290/P
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu: VÚB, a.s., ex. Stropkov
IBAN: SK 08 0200 0000 0000 0361 7612
Zastúpený: Ján Kušnír, predseda predstavenstva

       Štefan Polivčák, člen predstavenstva
na strane jednej  (ďalej len „veriteľ“)

a
Obec Nižná Olšava
090 32 Nižná Olšava 100,
IČO: 00 330 809
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu: SK24 0200 0000 0000 1872 0612
Zastúpená: Ing. Igor Madzin, starosta
na strane druhej ( ďalej len „ dlžník“)

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.
Plnenie zmluvy

3.1  Veriteľ  poskytne  dlžníkovi  peňažnú  pôžičku  vo  výške  50 000,00,-€,  (slovom
päťdesiattisíceur) s ročným úrokom 1,5 % z požičanej sumy.

3.2    Pôžička bude poskytnutá bezhotovostným prevodom na účet dlžníka uvedený v záhlaví
tejto zmluvy do 3 dní od zverejnenia zmluvy na webovej stránke dlžníka. 

3.3    Dlžník sa zaväzuje celú požičanú sumu aj s dohodnutým úrokom vrátiť jednorázovo,
bezhotovostným prevodom na účet veriteľa uvedený v záhlaví  tejto zmluvy, najneskôr do
31.12.2016.
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IV.
Úrok z omeškania

Zmluvné strany sa dohodli na výške úroku z omeškania 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania s platením pôžičky a úroku.

V.
Záverečné ustanovenia

5.1 Táto  zmluva  sa  vyhotovuje  v  dvoch vyhotoveniach,  jeden rovnopis  pre  veriteľa  a
jeden pre dlžníka.

5.2 Túto zmluvu je možné meniť,  dopĺňať iba po vzájomnej dohode oboch zmluvných
strán, písomným dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami.

5.3 Zmluvné  strany  sú  si  vedomé  toho,  že  právne  vzťahy,  bližšie  touto  zmluvou
neupravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

5.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

5.5 V zmysle  ustanovenia  §  47a  Občianskeho  zákonníka  v znení  neskorších  predpisov
v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce Nižná
Olšava.  Písomné potvrdenie o zverejnení  zmluvy pošle dlžník  na adresu veriteľa uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy alebo elektronicky.

5.6 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu podpísali slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie
pod nátlakom, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim
podpisom.

V Stropkove, dňa 19.8.2016 V Nižnej Olšave, dňa ........................

Veriteľ : Dlžník:
Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov

Obec Nižná Olšava
                                                                
......................................                           .............................................
Ján Kušnír Ing. Igor Madzin, starosta
predseda predstavenstva

.....................................
Štefan Polivčák
člen predstavenstva 
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