ZMLUVA O PÔŽIČKE
uzavretá podľa ust. § 657 a nasl.
Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.)
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:

Veriteľ:

Ján Malý, rod. Malý
nar. 31.11.1971, rodné číslo 711131/9999
trvale bytom Hlavná 666/22, 925 22 Veľké Úľany
občan SR
(ďalej len ako „veriteľ“)

a
Dlžník:

Martina Trnková, rod. Malá
nar. 01.01.1981, rodné číslo 815101/8888
trvale bytom Hlavná 555/22, 925 22 Veľké Úľany
občianka SR
(ďalej len ako „dlžník“)

uzatvorili dnešného dňa zmluvu o pôžičke (ďalej len ako „Zmluva”) za nasledovných
podmienok:
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Touto Zmluvou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť dlžníkovi pôžičku - peňažné
prostriedky v sume 5.000 € (slovom päťtisíc eur) a dlžník sa zaväzujú poskytnuté
peňažné prostriedky vrátiť v dobe a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Článok II.
Doba, spôsob a podmienky poskytnutia pôžičky
1. Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť dlžníkovi peňažné prostriedky špecifikované
v článku I. Zmluvy v deň podpisu tejto zmluvy.
2. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že pôžička sa poskytuje bezúročne.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ prevedie požičanú sumu bezhotovostným
prevodom
na účet dlžníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú:
5555444444/4000 a to v súlade s bodom 2.1 Zmluvy.
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Článok III.
Vrátenie požičanej sumy
1. Dlžník sa zaväzuje, že poskytnuté peňažné prostriedky špecifikované v článku I.
tejto zmluvy vráti veriteľovi najneskôr do 10.05.2015, prevodom na účet veriteľa
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú: 8888999999/4000.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu
a z ktorých každý účastník tejto zmluvy obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným,
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.
Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo
neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
4. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne,
prejav ich vôle bol slobodný a vážny, zrozumiteľný a určitý, zmluvu si prečítali, jej
obsahu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpísali.

V Trenčíne, dňa 06.12.2014
Veriteľ:

Dlžník:

___________________
Ján Malý

___________________
Martina Trnková
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