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ZMLUVA O PÔŽIČKE 
uzavretá podľa ustanovení § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami 

Veriteľ: [•] 
trvale bytom: [•] 
dátum narodenia: [•] 

(ďalej len „Veriteľ“) 

a 

Dlžník: [•] 
trvale bytom: [•] 
dátum narodenia: [•] 

(ďalej len „Dlžník“) 

(Prenajímateľ a Dlžník ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne „Zmluvná strana“) 

1 PREDMET ZMLUVY A VÝŠKA ÚROKU 

1.1 Veriteľ touto Zmluvou poskytne Dlžníkovi peňažné prostriedky vo výške EUR [•],- (slovom: [•]) ako 
pôžičku (ďalej „Pôžička“). Dlžník poskytnutie Pôžičky prijíma a zaväzuje sa vrátiť Veriteľovi 
poskytnutú Pôžičku a zaplatiť mu dohodnutý úrok. 

1.2 Veriteľ poukáže finančné prostriedky zodpovedajúce výške Pôžičky na účet Dlžníka č. [•], do piatich 
(5) pracovných dní od uzavretia tejto Zmluvy.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Pôžička je úročená úrokom vo výške [•] % p.a. 

1.4 Úrok je splatný spoločne s vrátením Pôžičky. 

2 ÚČEL POUŽITIA PÔŽIČKY 

2.1 Použitie Pôžičky nie je účelovo viazané / je účelovo viazané na [•]. 

3 VRÁTENIE PÔŽIČKY 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník je povinný vrátiť Pôžičku Veriteľovi najneskôr do [•]. 



3.2 V prípade omeškania Dlžníka so splatením Pôžičky resp. jej časti alebo úroku resp. jeho časti je 
Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka úrok z omeškania vo výške ustanovenej všeobecne 
záväznými predpismi. 

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4.2 Zmluva má písomnú formu, preto pre všetky jej zmeny a doplnenia je potrebná písomná forma so 
súhlasom oboch zmluvných strán. 

4.3 Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že porozumeli obsahu tejto Zmluvy. Tiež vyhlasujú, že ich vôľa 
pri uzavieraní zmluvy je slobodná a vážna a Zmluva neodporuje dobrým mravom. 

4.4 Pokiaľ niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
nespôsobuje to neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Ak je to 
nevyhnutné pre riadnu realizáciu zmluvy, zmluvné strany sa v prípade podľa predchádzajúcej vety 
tohto odseku zaväzujú bezodkladne začať rokovania a následne uzavrieť dohodu o nahradení 
neplatného alebo neúčinného ustanovenia takým ustanovením, ktoré je svojím obsahom a účelom 
najbližšie neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu. 

4.5 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho pre každú zmluvnú stranu po jednom 
(1) vyhotovení.

Za Veriteľa: Za Dlžníka: 

V [•], dňa [•]  V [•], dňa [•] 

[•] [•] 


