
Z M L U V A   O   P Ô Ž I Č K E 
 

uzatvorená podľa ust. § 657 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších právnych predpisov 

medzi účastníkmi 
 

 
 

VERITEĽ 
 
Meno a priezvisko:   Mgr. Ľubomír Hagara, rod. Hagara 

Dátum narodenia:      nar. 01.07.1978 
Rodné číslo:    780701/8417 
Bytom:    Antona Petrovského 15, 010 01 Žilina 
Štátna príslušnosť:   slovenská 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:    SK8211000000002616865028 
      
(ďalej už len “veriteľ“) 
 
 
a 
 
DLŽNÍK  
 
Obchodné meno:   Belské Služby, s.r.o. 
Sídlo:     Oslobodenia 183, 013 05 Belá 
IČO:     36 731 269 
Prokurista:    Ing. Matúš Krajči, rod. Krajči 
    bytom SNP 240/27, 013 05 Belá 
Prokúra:  Prokurista koná za spoločnosť samostatne a za ňu podpisuje tým 

spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok 
označujúci prokúru a svoj podpis.  

Zápis:     Obchodný register Okresného súdu Žilina 
    v Odd.: Sro, vl.č.: 18554/L 
Bankové spojenie:   ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:    SK7075000000004017795725 
 
(ďalej už len “dlžník“) 
 
(ďalej spolu veriteľ a dlžník už len “zmluvné strany“) 
 
ktorí súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú k právnym úkonom spôsobilí a 
oprávnení a uzatvárajú túto Zmluvu o pôžičke (ďalej už len “zmluva“) za nasledujúcich 
podmienok : 
      

Článok I. 
 

1.1 Veriteľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy požičiava (dočasne prenecháva) dlžníkovi 
finančné prostriedky vo  výške 20.000,- Eur (slovom dvadsaťtisíc eur), ktorá mu bude 
odovzdaná bezhotovostným prevodom z účtu veriteľa na účet dlžníka vedený v ČSOB, a.s., 
č.účtu: SK7075000000004017795725. 

 



 
 

Článok II. 
 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník je povinný zaplatiť veriteľovi úroky za požičanie 
peňažnej sumy podľa tejto zmluvy vo výške 5,10% p.a. z požičanej sumy odo dňa jej poskytnutia 
do jej úplného vrátenia. 
 

Článok III. 
 
3.1 Dlžník sa zaväzuje vrátiť veriteľovi finančné prostriedky vo výške 20.000,- Eur (slovom 
dvadsaťtisíc eur) spolu s dohodnutým úrokom vo výške 5,10% p.a. do 30.09.2017.   
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dlžník poruší svoju povinnosť vrátiť pôžičku 
poskytnutú veriteľom podľa tejto zmluvy, je povinný uhradiť veriteľovi okrem úroku 
z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne zo sumy nevrátenej časti pôžičky .  
3.3 Miesto splatnosti pôžičky podľa tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnuté ako 
bankový účet veriteľa vedený v Tatra banka, a.s.,  č.účtu : 2616865028/1100, 
IBAN:SK8211000000002616865028. 
 
 

Článok IV. 
   
4.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom po jednom (1) vyhotovení 
dostane každá zmluvná strana.  
4.2 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov a to len po 
vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán. 
4.3 Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka  prípadne ďalšími všeobecne právnymi predpismi platnými v SR. 
4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto zmluvou si budú 
doručovať na svoje adresy, uvedené v záhlaví zmluvy, pričom na účely tejto zmluvy sa považuje 
písomnosť za doručenú aj dňom, v ktorom sa táto písomnosť vrátila odosielajúcej zmluvnej 
strane ako nedoručená. 
4.5 Zmluvné strany po jej prečítaní výslovne vyhlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich  
pravej a slobodnej vôle a bez nátlaku a tiesne. Zmluvné strany obsahu tejto zmluvy porozumeli, 
súhlasia s ním, na znak čoho túto zmluvu podpisujú. 

 
 
 

V Žiline , dňa 21.12.2015                                   V Žiline , dňa 21.12.2015      
 
 
 

                   ......................................................                                                  ......................................................                                            
                                    veriteľ                                                       dlžník 
          Mgr. Ľubomír Hagara               Belské Služby, s.r.o. 
        za spoločnosť Ing. Matúš Krajči 
 

 


