
ZMLUVA O PÔŽIČKE 

uzatvorená v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

Veriteľ : Mesto Bytča 

  so sídlom: Námestie SR 1, 014 01 Bytča 

  IČO: 00 321 192 

  v jeho mene koná: Bc. Miroslav Minárčik, primátor 

 
Dlžník : KTR Bytča, s.r.o. 

so sídlom: Námestie SR 1, 014 01 Bytča 

IČO: 36 379 018 

v jeho mene koná: Ing. Anton Kotešovský, konateľ  

 
 I.  

Predmet zmluvy 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ prenechá dlžníkovi do 10 dní 

po podpise zmluvy sumu 3.000,- EUR, slovom tritisíc eur, ako 

pôžičku. Poskytnutie pôžičky bolo schválené uznesením MZ č. 

162/2017 dňa 08. 11. 2017 a následne uznesením MZ č. 166/2017 v 

rámci zmeny rozpočtu veriteľa RO č. 8/2017 - položka "Návratná 

finančná výpomoc - KTR s.r.o.“, dňa 08. 11. 2017. 

2. Veriteľ poskytne finančné prostriedky poukázaním na bankový účet 

dlžníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú.: 

0421506157/0900 (č. ú. v tvare IBAN SK7409000000000421506157), do 

10 dní od podpisu zmluvy. 

3. Dlžník sa zaväzuje poskytnuté peniaze vrátiť do piatich dní odo 

dňa písomnej výzvy veriteľa, ale najneskôr do 31. 12. 2018. Dlžník 

je povinný peniaze zaslať na bankový účet veriteľa vedený 

vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú.: 23525432/0200 (č. ú. 

v tvare IBAN SK1202000000000023525432), 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. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôžička môže byť splatená aj skôr 

a bez výzvy veriteľa. 

5. 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 dňom 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 Bytči, dňa 14. 11. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ..................             ................ 
  veriteľ               dlžník  

 

 


