Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke č. 5/2011 uzavretá
podľa § 657 a násl. Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
Veriteľ:
UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01
Prešov, IČO: 17147387, DIČ : 2020518071,
v zastúpení: Ing. František Kočiško, konateľ spoločnosti,
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel sro, č. vl. 279/P,
č. účtu : 2628729605/1100 vedený v TATRA Banka, Prešov

a
Dlžník:
Obec
Kojatice
v zastúpení :
Anton Aštary, starosta
Obecný úrad , Kojatice 200, 082 32 Svinia
IČO:
00327263
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
Anton
Aštary,
starosta DEXIA
zmluvných
č. ú.:
: Bankové
0425563001/560
spojenie:
051/749 95 20, 749
95 21
telefón,
starosta@kojatice.
fax: e sk
mail:
uzatvárajú túto zmluvu o pôžičke peňazí
za týchto podmienok:
l.Touto zmluvou sa veriteľ zaväzuje dlžníkovi požičať finančné prostriedky z dôvodu financovania miezd a
odvodov zamestnancov obce /počas dvoch mesiacov/, ktorých obec zamestnala na základe § 50j zákona č. 5/2004
Z.z. o službách zamestnanosti a v súlade so Záväznou metodikou pre prípravu , vypracovanie a realizáciu projektov
obcí v rámci prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR
2011 ( ďalej len ako l.RP 2011) vydanou Úradom vlády SR , z dôvodu vybudovania vodozádržných opatrení v
katastri obce Kojatice spolu pre desať zamestnancov po 502,- €/osoba/mesiac
tj. vo výške 10 040,- €, slovom: desaťtisícštyridsat'C / 502,-€ x 10 osôb x 2 mesiace /.
2.Veriteľ požičiava na dohodnutý účel dlžníkovi dohodnutú výšku finančných prostriedkov vo výške 10 040€
na základe tejto zmluvy .
3.Dlžník sa zaväzuje požičané finančné prostriedky vo výške 10 040,-€ veriteľovi vrátiť poukázaním na jeho
účet / vyššieuvedený/ v lehote do 30.11.2011.
V prípade, že na refundáciu mzdy dlžník obdrží z ÚP finančné prostriedky skôr , zaväzuje sa veriteľovi
požičané finančné prostriedky vo výške 10 040,-€ vrátiť do 5 dní od ich obdržania z Úradu práce .
4. Záväzok dlžníka sa považuje za splnený - splatený, dňom pripísania celej požičanej sumy na účet veriteľa.
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5. V prípade, že dlžník bude v omeškaní s vrátením pôžičky , zaplatí dlžník veriteľovi úrok z omeškania
vo výške v súlade s § 369 a 502 Obchodného zákonníka.
6.Za deň poskytnutia pôžičky veriteľom dlžníkovi sa považuje deň jej pripísania na účet/ vyššie uvedený /
dlžníka, a za požičanú sumu, suma požičaná veriteľom, ktorá je pripísaná na účet dlžníka na základe tejto
zmluvy.
7.Za deň vrátenia požičanej sumy veriteľovi, sa považuje deň pripísania jej vrátenia v plnej výške na účet
veriteľa.
8.Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
9.Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán po ich podpise
dostane po jednom vyhotovení.
10.V prípade , že dlžník v dohodnutej lehote požičané financie nevráti, veriteľ uplatní svoje právo na súde,
resp. pristúpi k exekúcii.
11.Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
12. Veriteľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia tu dohodnutých zmluvných
povinností dlžníkom. V prípade odstúpenia veriteľa od tejto zmluvy, dlžník je povinný veriteľovi ihned
vrátiť to ,čo mu bolo na základe tejto zmluvy požičané a dovtedy vyučtované úroky z omeškania.
13. V prípade zmeny, doplnenia, úpravy tejto zmluvy, tieto možno urobiť len písomne, formou dodatku
odsúhlaseného a podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
14. Pre túto zmluvu platia súvisiace ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka a súvisiace
právne predpisy platné v SR.

V Prešove, 13.06.2011

V Kojaticiach 21.6.2011

Veriteľ

Dlžník

Ing. František Kočiško
konateľ

Anton Aštary
starosta

