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Zmluva o pôžičke 
č. 01/2021 

 
uzavretá medzi 

 
I. Zmluvné strany 

1.1 Obec Dolná Streda 
so sídlom: 925 63 Dolná Streda č. 650 

  Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry, starosta obce  
 IČO: 00611638 
 DIČ: 2021002522 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
 IBAN: SK23 0200 0000 0009 1852 8132 

ďalej ako „veriteľ“ 
a 

 
1.2 Miestna akčná skupina Dudváh  

so sídlom: 925 32 Veľká Mača č.137 
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Lancz, predseda občianskeho združenia 
IČO: 42 156 131 
DIČ: 2022713693 
bankové spojenie: Prima banka a.s., pobočka Galanta 

 IBAN: SK84 5600 0000 0005 9445 9002 
ďalej ako „dlžník“ 
 
uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto zmluvu o pôžičke. 
 

II. Predmet zmluvy 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok veriteľa poskytnúť dlžníkovi bezúročne peňažné prostriedky v 
súlade s ustanovením §4 ods. 3 písm. g), §7 ods. 5 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy vo výške 4.400,- EUR (slovom: štyritisícštyristo euro). 

Bezúročné peňažné prostriedky sú poskytnuté v zmysle uznesenia č. 339/2021/19 obecného 
zastupiteľstva zo dňa 22.09.2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zmluve.  
2.2 Veriteľ podpisom tejto zmluvy o pôžičke potvrdzuje, že bezúročné peňažné prostriedky vo výške 
stanovej v bode 2.1 tejto zmluvy pošle na bankový účet dlžníka bankovým prevodom do 31.10.2021.  
2.3 Dlžník sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vo výške 4.400,- EUR 
(slovom: štyritisícštyristo euro) použiť na účel dohodnutý v článku III. tejto zmluvy a tieto vrátiť podľa bodu 
4.1 tejto zmluvy maximálne však do 31.10.2022. 
 

III. Účel pôžičky 
3.1 Účelom pôžičky je poskytnutie finančných prostriedkov na splnenie všeobecne prospešných aktivít 
realizovaných pomocou projektov s názvom „Spoločne za región“ (kód výzvy: 8270/2021/OSMRR, reg.číslo 
projektu 423) a „Podpora na oživenie Stratégie CLLD MAS Dudváh“ (kód projektu: NFP309190Q130), 
ktorej MAS Dudváh je obec Dolná Streda zakladateľom a členom. 
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IV. Splatenie pôžičky 

4.1 V súlade s ustanovením bodu 2.3 tejto zmluvy o pôžičke sa dlžník zaväzuje poskytnuté finančné 
prostriedky vrátiť najneskôr do 31.10.2022. 
4.2 Dlžník je oprávnený splniť svoj záväzok aj náhradným plnením v majetkovom rozsahu poskytnutej 
pôžičky, ak veriteľ s konkrétnym náhradným plnením prejaví súhlas. Tento súhlas udelí veriteľ dlžníkovi 
písomnou formou. 
 

V. Sankcie 
5.1 V prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania platby podľa bodu 4.1 tejto zmluvy o pôžičke, môže 
veriteľ jednostranne odstúpiť od zmluvy a dlžná suma sa stane v plnej výške splatná. 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
6.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 
stranami. 
6.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 
predovšetkým dohodou. 
6.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť 
novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej 
podpisu. 
6.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. 
6.6 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
6.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz 
čoho pripájajú svoje podpisy. 
 

Vo Veľkej Mači, dňa 7.10.2021 
 
 
 
 
 

_____________________________________ ________________________________ 
PhDr. Ľuboš Šúry 

Podpis a pečiatka veriteľa 
 Ing. Štefan Lancz 

   Podpis a pečiatka dlžníka 
 
 


