ZMLUVA O BEZÚROČNEJ ÚČELOVEJ PÔŽIČKE
PEŇAZÍ
v zmysle §657 a násl. Občianskeho zákonníka
číslo zmluvy: RZ-01-07-2013
________________________________________________________________________________
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 VERITEĽ:
Sídlo:
Zastúpený:

REMOPEL, s.r.o.
Holého 44, 083 01 Sabinov
Jozef Solár – konateľ spoločnosti
František Onderčo – konateľ spoločnosti
Bank. spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov; VÚB, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu:
4005328687/7500
1532243155/0200
IČO:
36 474 614
IČ DPH/DIČ:
SK2020005218 / 2020005218
Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P
a

1.2 DLŽNÍK:
1.3 Sídlo:
Zastúpený:
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

OBEC RASLAVICE
Obecný úrad Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
VÚB, a.s.,
1614400353 / 0200
00 322 521
2020624606
uzatvárajú túto Zmluvu o účelovej pôžičke peňazí
2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Na základe tejto zmluvy sa:
2.1.1 Veriteľ zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške, spôsobom a za

podmienok dohodnutých Zmluvou.
2.1.2 Dlžník zaväzuje poskytnutú pôžičku Veriteľovi vrátiť a to v lehote, spôsobom a za
podmienok dohodnutých Zmluvou.
2.2 Účelom poskytnutia pôžičky je úhrada faktúry za realizáciu kanalizácie v obci Raslavice
združeniu REMOPEL – EKO SVIP – ARPROG pod číslom 2013054 do 7 dní od poskytnutia
pôžičky.
3. VÝŠKA A ÚROČENIE PÔŽIČKY
3.1 V zmysle bodu 2.1.1. zmluvy poskytne veriteľ dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške 150.000,-

EUR (slovom: Jednostopäťdesiattisíc EUR) (ďalej len “Pôžička“ ).
3.2 Pôžička bude poskytnutá bez úročenia po dobu 90 dní odo dňa pripísania pôžičky na účet.
3.3 Po uplynutí 90 dní výpožičky má veriteľ právo nárokovať si na vyplatenie úroku z poskytnutej

sumy vo výške 3,80 % p.a. až do splatenia pôžičky.
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4. PLNENIE PREDMETU ZMLUVY
4.1 Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť dlžníkovi celú sumu pôžičky určenej v bode 3.1. zmluvy

prevodom na účet č. 161 440 03 53 / 0200 vedený vo VÚB, a.s. do 10.07.2013.
4.2 Dlžník je povinný vrátiť poskytnutú pôžičku jednorázovo bankovým prevodom do 7 dní od
nadobudnutia finančných prostriedkov z fondov Ministerstva Životného prostredia na účet
veriteľa č. 4005 328 687 / 7500 vedený v ČSOB, a.s.
4.3 V prípade nedodržania lehoty uvedenej v bode 4.2 má veriteľ nárok požadovať od dlžníka
zaplatenie úrokov vo výške 0,05 % za každý omeškaný deň.
5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1 Veriteľ si splní svoj záväzok po pripísaní plnej výšky pôžičky na účet dlžníka.
5.2 Dlžník sa zaväzuje pôžičku veriteľovi vrátiť prevodom na účet v plnej výške a v dohodnutom

termíne.
5.3 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami Zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.
5.4 Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po

podpise zmluvy 1 (jeden) rovnopis.
5.5 Zmluva predstavuje jediný dohovor zmluvných strán týkajúcich sa predmetu zmluvy, a

akákoľvek zmena zmluvy je možná len písomným dodatkom k zmluve uzavretým oboma
zmluvnými stranami.
5.6 Zmluva je platná a účinná okamihom podpisu oboch zmluvných strán.
5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a
zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu oboch
zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje vlastnoručné
podpisy.
V Raslaviciach 01.07.2013

V Sabinove dňa 01.07.2013

ZA DLŽNÍKA:

ZA VERITEĽA:

_________________________________
Starosta Obce Raslavice

__________________________________
Jozef Solár
konateľ spoločnosti REMOPEL, s.r.o.
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