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Z M LU V A O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNEJ PÔŽIČKY č. 1/2018 
 

uzavretá v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka  
a § 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov 
 
 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

Poskytovateľ: Obec Príbelce 
   zastúpená: Ing. Tibor  Čierny – starosta obce 
   adresa: Príbelce 234, 991 25  Čebovce 
   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. , pobočka Veľký Krtíš 
   IBAN: SK12 5600 0000 0014 0754 0003 
   IČO: 00 319 520 
   DIČ: 2021243224 
   (ďalej len „poskytovateľ“) 
  
   a 
 

Príjemca:  Ján Ondrejka 
   bytom: Príbelce 124, 991 25  Čebovce 
   narodený: 09.01.1976 
   rodné číslo: 760109/8230 
   (ďalej len „príjemca“) 
 

       
Čl. 2. 

PREDMET ZMLUVY 
 

Predmetom zmluvy je poskytnutie sociálnej pôžičky vo výške 250,00 € (slovom: 
dvestopäťdesiat eur) určených na zaplatenie sumy uloženej rozsudkom Okresného súdu 
Veľký Krtíš, č. k. 12C/1/2018-28. 

 
Čl. 3. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi peňažnú čiastku ako sociálnu pôžičku, 

ktorá je predmetom tejto zmluvy. Splatnosť pôžičky je 10 mesiacov. Sociálna pôžička je 
bezúročná. Sociálna pôžička bude poskytnutá príjemcovi vo výške uvedenej v čl. 2. na 
zaplatenie sumy uloženej rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš, č. k. 12C/1/2018-28 
v hotovosti z pokladne obce Príbelce po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.  

2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú sociálnu pôžičku iba na účel uvedený v čl. 2. 
tejto zmluvy. 

3. Príjemca sa zaväzuje vrátiť poskytnutú sociálnu pôžičku v 10 splátkach po 25,00 € 
mesačne, vždy v termíne do 21. dňa príslušného mesiaca do pokladne obce Príbelce. 
Príjemca je povinný splatiť prvú splátku do dvoch týždňov po podpise zmluvy. 

4. Príjemca sa zaväzuje, vrátiť poskytnutú sociálnu pôžičku bez zbytočného odkladu do 
pokladne obce Príbelce v prípade, že prostriedky nebudú použité na účel, na ktorý ich 
obec poskytla. 
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Čl. 4. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni zverejnenia na webovom sídle obce Príbelce.  
2. Túto zmluvu je možné meniť len na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo 

forme písomných dodatkov k tejto zmluve. 
3. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatných platných 
právnych predpisov. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden obdrží 
príjemca a dve poskytovateľ. 

5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe i informáciám a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluvu si 
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad 
podpisujú. 

 
 
 
V Príbelciach,   dňa 17.04.2018  
 
 
 
 za poskytovateľa:     za príjemcu: 
 
 
 
 
        ....................................              ................................ 
          Ing. Tibor Čierny        Ján Ondrejka 
              starosta obce 

 
 
 

 


