
 

Zmluva o pôžičke  
 

Veriteľ:  Obec Poniky 

Malá Stráňa č. 32, 976 33 Poniky   

zast. Ing. Jánom Beňom, starostom obce  

IČO: 00313734 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

IBAN: SK90 5600 0000 0012 4594 3001 

(ďalej len „veriteľ“) 

a 

Dlžník:  Obecný podnik lesov, spol. s.r.o. 

Dolná ulica č. 370, 976 33 Poniky 

zast. Ing. Petrom Matulom a Ing. Jurajom Piarom,   konateľmi spoločnosti 

IČO: 31 604 510 

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s 

 IBAN: SK48 7500 0000 0040 1450 1322 

(ďalej len „dlžník“) 

 

uzatvorili podľa § 657 Občianskeho zákonníka dňa 22.augusta 2016 túto  

 

zmluvu o pôžičke peňazí: 

 

čl. I. 

Predmetom zmluvy je poskytnutie bezúročnej pôžičky na základe vzájomnej dohody 

účastníkov tejto zmluvy a schválenia v orgánoch zmluvných strán. Pôžičku poskytne veriteľ 

Obec Poniky vo výške 200 000 eur (slovom dvestotisíc eur) na prefinancovanie platby 

za faktúru č. 1690350021 zo dňa 22.7.2016 s dátumom splatnosti 24.8.2016 vystavenej 

v zmysle Zmluvy o dielo č.2016/DC/01/007 spoločnosťou STRABAG s.r.o Bratislava za práce 

vykonané na stavbe „Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Poniky“, Zmluva 

o NFP č.083BB020028, (rekonštrukcia cesty nachádzajúcej sa na pozemku, parc. č. 3133, k.ú. 

Poniky na protipožiarnu lesnú cestu), a za práce na vybudovaní protipožiarnej nádrže pri tejto 

ceste, nachádzajúcej sa na pozemku, parc. č. 2865/2, k.ú. Poniky, podľa § 7, ods. 2, zákona 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, pre dlžníka Obecný podnik lesov, spol. s r.o., IČO: 31604510, ktorej 

zakladateľom je Obec Poniky.  
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čl. II. 

Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť pôžičku dlžníkovi, a to z účtu veriteľa na účet dlžníka 

uvedeného v záhlaví tejto zmluvy do dvoch pracovných dní odo dňa schválenia tejto zmluvy 

o pôžičke Obecným zastupiteľstvom obce Poniky.  

čl. III. 

Požičanú sumu 200 000 eur (slovom dvestotisíc eur) sa dlžník zaväzuje vrátiť veriteľovi 

do dvoch pracovných dní po refundácii žiadosti o platbu Pôdohospodárskou platobnou 

agentúrou na číslo účtu veriteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Ak k refundácii platby 

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou nedôjde do 12 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy, 

zaväzuje sa dlžník vrátiť veriteľovi celú požičanú sumu do 5 pracovných dní po uplynutí tejto 

dohodnutej doby. 

 

čl. IV. 

1. Zmluva sa stáva platnou dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží po dve vyhotovenia.  

3. Obecné zastupiteľstvo Obce Poniky uznesením č. 176/2016 z 18.8.2016 v bode 3 

schválilo túto zmluvu o pôžičke. 

4. Účastníci vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju vlastnoručne podpísali slobodne, vážne, bez nátlaku a sú si vedomí jej právnych 

dôsledkov.  

 

 

V Ponikách 22.augusta.2016 

 

 

Veriteľ:       Dlžník:  

Ing. Ján Beňo v.r.      Ing Peter Matula v.r. 

Starosta Obec Poniky      konateľ 

   

        Ing. Juraj Piar v.r. 

        konateľ 


