
 
 

ZMLUVA o pôžičke 

uzatvorená na základe ustanovenia § 657 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v z. n. p.  

medzi týmito zmluvnými stranami 

Obec Čečehov 

Čečehov 74, 072 11  Čečehov 

IČO: 00325104 

zastúpená: Stanislav Mráz, starosta obce 

(ďalej len „veriteľ“) 

a 

Beáta Tancošová, nar. 12.8.1979 

bytom Čečehov 132, 072 11  Čečehov 

(ďalej len „dlžníčka“) 

 

Čl. I   Predmet zmluvy 

1) Veriteľ, na základe osobnej žiadosti dlžníčky, ktorá sa nachádza v momentálnej ekonomicko-

sociálnej indispozícii, poskytne dlžníčke návratnú bezúročnú pôžičku vo výške 148,- eur (slovom 

jednostoštyridsaťosem eur). Poskytnutá pôžička bude účelovo vynaložená na náklady spojené s 

obstaraním pohrebu, nebohého Gejzu Tancoša, naposledy bytom Čečehov 132. 

2) Dlžníčka sa zaväzuje poskytnutú návratnú pôžičku veriteľovi splácať  osobne do pokladne 

Obecného úradu v Čečehove v štyroch mesačných splátkach v sume 37,- eur vždy do 19-teho dňa 

kalendárneho mesiaca, počnúc dňom 19.08.2020. 

3) Ak dlžníčka nesplní svoje splátky v termínoch uvedených v čl. I ods. 3 zmluvy, môže veriteľ žiadať o 

zaplatenie celého zostatku nesplatenej pohľadávky naraz a vymáhať tento zostatok zmysle  

platných právnych predpisov.  

Čl. II  Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej je možné robiť len 

formou písomných dodatkov podpísaných všetkými účastníkmi tejto zmluvy. 

2) Účastníci vyhlasujú, že sú si vedomí právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, sú oprávnení 

s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe 

okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, 

zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.  

3) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každého účastníka 

zmluvy.  

4) Účastníci prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto zmluvu 

podpisujú ako prejav svoje slobodnej, vážnej a určitej vôle. 

V Čečehove, ..................................     

 

........................................................    .................................................... 

 veriteľ        dlžníčka 

Stanislav Mráz – starosta obce          Beáta Tancošová   

 


