
ZMLUVA O PÔŽIČKE 
 
 

Veriteľ:  Ing. Mgr. Martin Džačovský, nar.: 4.1.1983, bydliskom: ul. Štefana Pilárika 
2659/34, 905 01 Senica, č. OP: EJ 240757 

(ďalej len „veriteľ“) 
 
 
Dlžník:  OOCR Záhorie, Obecný úrad Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky, zast. PhDr. 

Zdenko Čambal, nar.: 18.5.1962, bydliskom Kollárova 32, 908 51 Holíč, č. OP:  
 
(ďalej len „dlžník“) 
 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

čl. I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je pôžička peňazí vo výške 31 605 € (slovom: tridsaťjedentisícšesťstopäť 
eur) dlžníkovi veriteľom pre účely financovania projektu „Zatraktívnenie rekreačnej oblasti 
Kunovská priehrada“, za podmienok uvedených v tejto zmluve. 
 

čl. II. 
Spôsob poskytnutia peňazí 

Peňažné prostriedky veriteľ poskytne dlžníkovi prevodom na bankový účet č.:  
SK 95 0900 0000 0050 3919 5338  vo výške 31 605 € (slovom: tridsaťjedentisícšesťstopäť 
eur).  
 

čl. III. 
Zmluvný úrok 

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetná zmluva o pôžičke bude bezúročná. 
 

čl. IV. 
Vrátenie dlhu 

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi bezodkladne po pripísaní finančných 
prostriedkov na účet od doručenia vyúčtovania poskytovateľa dotácie na projekt 
„Zatraktívnenie rekreačnej oblasti Kunovská priehrada“ najneskôr do 31.12.2019. Dlžník 
vráti dlh veriteľovi prevodom na účet. 

 
čl. V. 

Ďalšie práva a povinnosti 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením 
dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zák. č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Pre každého účastníka tejto zmluvy je vyhotovený jeden rovnopis zmluvy. Zmluvné 
strany sa dohli, že túto zmluvu je možné meniť len písomným dodatkom, ktorý sa 
stane neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o pôžičke. 



2. Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali, obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu o pôžičke 
uzatvorili slobodne a vážne. 

 
V Senici, dňa 28.10.2019 
 
 
 
 
...............................................          ............................................. 
  Ing. Mgr. Martin Džačovský      PhDr. Zdenko Čambal 
                Veriteľ                                           dlžník 


