
Zmluva o pôžičke 

uzatvorená podľa § 657 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi: 

 

Veriteľom:  

Obchodné meno:   ................................ 

Sídlo:     ................................ 

IČO:     ................................ 

DIČ:     ................................ 

IČ DPH:    ................................ 

Číslo účtu:    ................................ 

Zapísaný v:    ................................ 

Za ktorého koná:   ................................ 

(ďalej len „veriteľ“) 

 

a 

 

Dlžníkom: 

Obchodné meno:   ................................ 

Sídlo:     ................................ 

IČO:     ................................ 

DIČ:     ................................ 

IČ DPH:    ................................ 

Číslo účtu:    ................................ 

Zapísaný v:    ................................ 

Za ktorého koná:   ................................ 

(ďalej len „dlžník“) 

(ďalej “veriteľ” a “dlžník” spolu ako “zmluvné strany”) 



 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Veriteľ je právnická osoba, ktorá podniká na území Slovenskej republiky v predmete 

podnikania: .................................... Veriteľ má záujem poskytnúť dlžníkovi pôžičku za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Dlžník je právnická osoba, ktorá podniká na území Slovenskej republiky v predmete 

podnikania: .................................... Dlžník má záujem nadobudnúť od veriteľa pôžičku za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok veriteľa prenechať dlžníkovi peňažné prostriedky vo 

výške .......... Eur (slovom: ...................... Eur) a záväzok dlžníka vrátiť veriteľovi požičané 

peňažné prostriedky za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

2. Veriteľ sa zaväzuje odovzdať peňažné prostriedky podľa bodu 1 tohto článku dlžníkovi na 

účet dlžníka uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr do ... kalendárnych dní od podpísania 

tejto zmluvy. V prípade, ak veriteľ neodovzdá tieto peňažné prostriedky dlžníkovi, má dlžník 

právo odstúpiť od tejto zmluvy. Uvedené právo má len do splnenia povinnosti veriteľa. 

 

Článok III. 

Vrátenie pôžičky 

 

1. Dlžník sa zaväzuje vrátiť veriteľovi peňažné prostriedky po uplynutí doby, na ktorú boli 

peňažné prostriedky dlžníkovi poskytnuté veriteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že doba 

poskytnutia pôžičky je ......... mesiacov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník je povinný vrátiť veriteľovi poskytnuté peňažné 

prostriedky s 0,05 % denným úrokom. 

3. Dlžník sa zaväzuje vrátiť veriteľovi poskytnuté peňažné prostriedky aj s úrokom na účet 

veriteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

4. Záväzok dlžníka sa považuje za splatený dňom pripísania poukázanej sumy na účet veriteľa. 

 

 

 

 



Článok IV. 

Sankcie 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením 

dlhu, zaväzuje sa uhradiť veriteľovi úrok z omeškania vo výške .... ročne a to za každý deň 

omeškania s platením pôžičky odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti pôžičky až do 

úplného zaplatenia pôžičky. 

  

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Je 

vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho je jeden pre veriteľa a jeden pre dlžníka 

2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v zmluve, sa riadia 

zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

3. Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov 

odkazujúcich na túto zmluvu podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo 

neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo 

neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), 

alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného 

odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, 

sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením. 

5. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe zmluvné 

strany zaväzujú riešiť ich prednostne cestou vzájomnej dohody. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom 

tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 

byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím 

obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

___________________________   _____________________________  

Veriteľ       Dlžník  

 


