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Zmluva o pôžičke 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

1.1 ........................(meno a priezvisko) trvale bytom: ....................................................... 

nar.: .................................................................... 

rodné číslo: ......................................................... 

 

ďalej ako „veriteľ“ 

 

a 

 

1.2  ........................(meno a priezvisko) trvale bytom: ....................................................... 

nar.: .................................................................... 

rodné číslo: ......................................................... 

 

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 vo výške ................................. € (slovom ........................................ ). 

 

2.2 Dlžník podpisom tejto zmluvy o pôžičke potvrdzuje, že v deň jej podpísania prevzal od 

veriteľa  v hotovosti peňažné prostriedky vo výške stanovej v bode 2.1 tejto zmluvy. 

 

2.3 Dlžník sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vo výške 

.......................... € (slovom ................................................. ) použiť na účel dohodnutý v tejto 

zmluve a tieto vrátiť na základe splátkového kalendára podľa bodu 4.1 tejto zmluvy do ...... 

mesiacov od dňa podpisu tejto zmluvy o pôžičke. 

 

 

III. 

Účel pôžičky 

 

3.1 Účelom pôžičky je poskytnutie finančných prostriedkov určených na kúpu nehnuteľnosti  

pozemku parcely  registra „C“ s parcelným číslom ........., nachádzajúcej sa v katastrálnom 

území_ ....................., ktorá je zapísaná na LV č. ......., vedenom Okresným úradom v 

............., katastrálnym odborom a stavby –  rodinného domu vo výstavbe stojaceho na vyššie 

uvedenom pozemku, v zmysle zmluvy o budúcej zmluve zo dňa ............, ktorú dlžník 

uzavrel so spoločnosťou ...................... . 

 

 

IV. 



Splatenie pôžičky 
 

4.1 V súlade s ustanovením bodu 2.2 tejto zmluvy o pôžičke sa dlžník zaväzuje poskytnuté 

finančné prostriedky vrátiť v termínoch určených týmto splátkovým kalendárom: 

 

Prvá splátka .................. €  dňa ................. k rukám veriteľa. 

Druhá splátka ..................  €  dňa ................. k rukám veriteľa. 

Tretia splátka ..................  €  dňa ................. k rukám veriteľa. 

Štvrtá splátka ..................  €  dňa ................. k rukám veriteľa. 

Celkom   ...................................... €. 

 

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 čo i len s jednou splátkou pôžičky voči 

splátkovému kalendáru 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 ........ exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží ...... 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. 

 

 

V ..........................., dňa .............. 

 



 

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

           Veriteľ        Dlžník    

   

 

 


