ZMLUVA O PÔŽIČKE
uzatvorená v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka

Veriteľ :

Obec Kamenná Poruba
so sídlom: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO: 00 648 906
v zastúpení : Ing. Pavol Sandanus – starosta obce

Dlžník :

Porubské služby, s.r.o.
so sídlom: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52 886 191
v zastúpení : Ing. Pavol Sandanus – konateľ
I.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ prenechá dlžníkovi do 10 dní po podpise zmluvy
sumu 50 000,00 EUR, slovom päťdesiattisíc eur, ako pôžičku.
Poskytnutie pôžičky je v súlade s § 10, ods.6 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.
Poskytnutie pôžičky bolo schválené uznesením OZ č. 311/2022 dňa 18.5.2022 .
2. Pôžička bude poskytnutá na nasledovný účel: preklenutie časového nesúladu medzi
plánovanými výdavkami a príjmami spoločnosti Porubské služby s.r.o., ktorý je
spôsobený nákupmi materiálov a prác pre stavbu telocvične Kamenná Poruba
3. Veriteľ poskytne finančné prostriedky poukázaním na bankový účet dlžníka vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK18 0900 0000 0051 6794 1526, do 10 dní od
podpisu zmluvy.
4. Dlžník sa zaväzuje poskytnuté peniaze vrátiť do 30.4.2023.

Dlžník je povinný finančné prostriedky zaslať na bankový účet veriteľa vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK66 0900 0000 0051 5481 8211, ak veriteľ
nepožiada o iný spôsob splatenia, resp. neuvedie iné platobné miesto. Pôžička sa považuje
za splatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet veriteľa, alebo v deň
ich zaplatenia do pokladne veriteľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pôžička môže byť splatená aj skôr ako v termíne uvedenom
v bode 3 článku I tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pôžička sa poskytuje bez úrokov.
II.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, jej obsahu

porozumeli a súhlasia s jej obsahom, na znak čoho zmluvu podpisujú.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke veriteľa.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch právne rovnocenných rovnopisoch, pričom pre každú

zmluvnú stranu je určené jedno vyhotovenie.

V Kamennej Porube, dňa 18.5.2022

................................................
veriteľ

.................................................
dlžník

Uznesenie o schválení poskytnutia pôžičky :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
-

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z vlastných zdrojov obce pre založenú
obchodnú spoločnosť Porubské služby, s.r.o. vo výške 50 000,00 €, zmysle § 10, ods.6
Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení n.p. . s lehotou splatnosti do 30.4.2023

