
Zmluva o pôžičke  
 

uzatvorená podľa § 657 a nasl Občianskeho zákonníka 

 

1. Veriteľ:  
Názov:   Združenie obcí Mikroregión Inovec 

Sídlo:   913 11 Trenčianske Stankovce 362 

IČO:    42022690 

Zastúpený:  JUDr. Martin Markech, predseda 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., Pobočka Trenčín 

IBAN:   SK16 5600 0000 0007 0606 6001 

 

(ďalej len „veriteľ“) 

 

2. Dlžník: 
Názov:   OZ MAS Inovec    

Sídlo:    913 11 Trenčianske Stankovce 891 

IČO:    42373905 

Zastúpená:  Janka Horňáková, predseda 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., Pobočka Trenčín 

IBAN:   SK62 5600 0000 0073 1162 2001 

 

(ďalej len „dlžník“) 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

     

Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

Veriteľ sa zaväzuje touto zmluvou poskytnúť dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške 2000 € 

(slovom dvetisíc euro) za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 

Článok II. 

Osobitné ustanovenia o pôžičke 
 

1. Peňažnú pôžičku vo výške 2000 € poskytne veriteľ dlžníkovi bezhotovostným prevodom 

na bankový účet dlžníka uvedený v záhlaví tejto zmluvy v termíne do 3 pracovných dní 

odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

2. Dlžník sa zaväzuje použiť poskytnutú peňažnú pôžičku  na úhradu faktúry za vypracovanie 

Stratégie rozvoja MAS Inovec. Porušenie tejto povinnosti dlžníka sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy, čo oprávňuje veriteľa okamžite od tejto zmluvy odstúpiť. 

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi peňažnú sumu uvedenú v Článku I. 

tejto zmluvy bezúročne. 

4. Dlžník je povinný vrátiť veriteľovi požičanú peňažnú sumu uvedenú v Článku I. tejto 

zmluvy jednorazovo, bezhotovostným prevodom na bankový účet veriteľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy v termíne do 3 pracovných dní od refundácie platby podľa zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PPA na vypracovanie Stratégie MAS 

Inovec.  

 



 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia oboma zmluvnými stranami na ich webovom 

sídle. 

2. Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 

stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom rovnopise. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 

prejavili slobodne a vážne, a že si túto zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, na dôkaz 

čoho ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

V Trenčianskych Stankovciach dňa 21.07.2016   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Združenie obcí Mikroregión Inovec               OZ MAS Inovec 
    JUDr. Martin Markech     Janka Horňáková       

     predseda                                                            predseda         

 

 


