Zmluva o pôžičke
uzatvorená medzi zmluvnými stranami
podľa ustanovení § 657 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Veriteľ: MESTO TOPOĽČANY
Sídlo: Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1
Štatutárny orgán: Ing. Peter Baláž, primátor
IČO: 00 311 162
DIČ: 2021248537
Číslo účtu: SK23 0200 0000 0000 0022 7192
BIC: SUBASKBX
/ ďalej len ”veriteľ/
Dlžník: MESTSKÉ SLUŽBY TOPOĽČANY, s.r.o.
Sídlo: Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1
Štatutárny orgán: Ing. Peter Žembera, konateľ
IČO: 44 818 378
DIČ: 2022854053
Číslo účtu: SK49 0200 0000 0026 23092756
/ ďalej len ”dlžník”/
ako zmluvné strany za vzájomne dohodnutých podmienok uzatvárajú - na základe ustanovení
§ 657 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení nesk. predpisov) – túto zmluvu
o pôžičke (ďalej spravidla len „zmluva”):
I.

Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie pôžičky veriteľom v sume, mene a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Veriteľ poskytne dlžníkovi pôžičku v sume 60.000eur (slovom: šesťdesiattisíc eur) a
dlžník sa zaväzuje, že poskytnutú pôžičku použije len na dohodnutý účel
a dohodnutým spôsobom a že poskytnuté peňažné prostriedky vráti veriteľovi.
II.

Účel pôžičky
1. Veriteľ poskytuje dlžníkovi pôžičku podľa tejto zmluvy na realizáciu rekonštrukcie
parkovísk, ktorá pozostáva z inštalácie automatizovaného závorového systému so
samoobslužnou pokladnicou na parkovisku Ul. Československej armády a Nám. Ľ.
Štúra v Topoľčanoch.
III.

Spôsob poskytnutia pôžičky
1. Veriteľ sa zaväzuje uvoľniť celú sumu peňažných prostriedkov z poskytovanej
pôžičky jednorazovo do troch pracovných dní nasledujúcich po dni podpísania tejto
zmluvy, a to prevodom celej sumy týchto peňažných prostriedkov na bankový účet
dlžníka uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

IV.

Spôsob vrátenia dlhu
1. Dlžník sa zaväzuje poskytnutú pôžičku splácať pravidelne v 12 mesačných splátkach
po 5.000eur so splatnosťou jednotlivých splátok k poslednému dňu príslušného
kalendárneho mesiaca. Splatnosť prvej splátky je 31.1.2017.
2. Zmluvné strany sa dohodli na bezúročnej pôžičke peňažných prostriedkov.

V.

Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Táto zmluva a všetky právne vzťahy zmluvných strán súvisiacich s touto
zmluvou sa riadia právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky,
najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami
k tejto zmluve podpísanými zástupcami každej zo zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia pre veriteľa a
2 vyhotovenia pre dlžníka.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle ustanovenia §5a zákona č.
211/2000 Z. z.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle veriteľa.
Poskytnutie bezúročnej pôžičky podľa tejto zmluvy bolo schválené na rokovaní
MsZ dňa 14.12.2016 uznesením č. 373/14/2016.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu a že
táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok.
Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne
oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú sa jej ustanovenia dobrovoľne plniť
a prostredníctvom svojich zástupcov túto zmluvu vlastnoručne podpísali na znak
toho, že je určitá a zrozumiteľná a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.
V Topoľčanoch, dňa

Mesto Topoľčany
v zastúpení Ing. Petrom Balážom
primátorom mesta

Mestské služby Topoľčany, s. r. o.
v zastúpení Ing. Petrom Žemberom
konateľom spoločnosti

