
ZMLUVA č. ................../2021 
o pôžičke  

podľa § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“) uzavretá medzi: 

 
 
Obchodné meno:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Sídlo:   Partizánska cesta 5, 974 00  Banská Bystrica 
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s. 

                                   Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s. 
Registrácia:   obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vl. č. 705/S 
IČO:   36 056 006 
IČ DPH:   SK 2020095726 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK27 7500 0000 0000 2578 1093, VS: 2016 

(ďalej aj len „Veriteľ“) 

a 

Meno a priezvisko: Marcela Mesíková 
Dátum narodenia:  
Rodné číslo:    
Bydlisko:  Ku Strelnici 7, 976 11 Selce  

(ďalej aj len „Dlžník“) 

(Veriteľ a Dlžník ďalej spoločne pre účely tejto Zmluvy označovaní aj ako „zmluvné strany“ a/alebo „účastníci 
zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

Čl. I. 
Predmet Zmluvy 

1. Veriteľ touto Zmluvou prenecháva Dlžníkovi peňažné prostriedky vo výške 1 000,00 Eur (slovom: jedentisíc 
eur) a Dlžník sa zaväzuje vrátiť uvedené peňažné prostriedky v zmysle ustanovení tejto Zmluvy. 

2. Dlžník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje prevzatie peňažných prostriedkov uvedených v bode 1. tohto 
článku Zmluvy v hotovosti od referenta oddelenia účtovníctva v pokladni Veriteľa. 

 
Čl. II. 

Podmienky Zmluvy 

1. Zmluvné strany sa vzhľadom na skutočnosť, že Dlžník je zamestnancom Veriteľa dohodli, že Dlžník vráti 
Veriteľovi prenechané peňažné prostriedky uvedené v čl. I. bode 1. tejto Zmluvy bezúročne. 

2. Veriteľ prenechal Dlžníkovi peňažné prostriedky uvedené v čl. I. bode 1. tejto Zmluvy na dobu 20 mesiacov, 
s účinnosťou odo dňa podpisu tejto Zmluvy zmluvnými stranami, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru Dlžníka z akéhokoľvek dôvodu 
podľa § 59 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov pred uplynutím 
podľa bodu 2. tohto článku, stane sa splatnou celá pôžička podľa čl. I. bodu 1. tejto Zmluvy a Dlžníkovi budú 
zostatkové peňažné prostriedky stiahnuté z príslušnej mzdy alebo odstupného. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník vráti Veriteľovi peňažné prostriedky uvedené v čl. I. bod 1. tejto Zmluvy 
v splátkach. Dlžník sa zaväzuje uhradiť peňažné prostriedky uvedené v čl. I. bod 1. tejto Zmluvy Veriteľovi v 
pravidelných mesačných splátkach vo výške 50,00 Eur, vždy ako zrážku zo mzdy podľa výplatných 
termínoch uvedených v Kolektívnej zmluvy platnej na príslušný kalendárny rok. Prvá splátka je splatná 
v mesiaci nasledujúcom po dni nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

5. Výška splátok podľa bodu 4. tejto Zmluvy bola stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 
Dlžník súhlasí so stratou výhody splátok s tým, že nezaplatením čo i len jednej splátky v dohodnutej lehote 
splatnosti podľa bodu 4. tejto Zmluvy sa stane splatnou celá pôžička podľa čl. I. bodu 1. tejto Zmluvy. 
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6. Dlžník berie na vedomie, že ak bude v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek splátky podľa bodu 4. tejto Zmluvy 
bude si Veriteľ, bez osobitného upomínania, uplatňovať právo na zaplatenie celej pôžičky podľa čl. I. bodu 1. 
tejto Zmluvy s jej príslušenstvom cestou vecne a miestne príslušného súdu. 
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy Zmluvou bližšie neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej Republiky. 

2. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Zmeny tejto Zmluvy vykonané ináč ako formou písomných dodatkov 
sú neplatné. 

3. V prípade ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, nespôsobuje to neplatnosť celej Zmluvy 
a zmluvné strany sa zaväzujú neplatné ustanovenia odstrániť písomným dodatkom k tejto Zmluve na 
základe vzájomnej dohody. 

4. Zmluvné strany svojimi podpismi tejto Zmluvy potvrdzujú, že sú s jej obsahom oboznámené a že túto Zmluvu 
uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a 
že záväzky z nej vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť. 

5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s určením jedno vyhotovenie pre Dlžníka a dve vyhotovenia pre 
Veriteľa. 

 
 V Banskej Bystrici, dňa .............   V Banskej Bystrici, dňa ............. 
 
 Za Veriteľa:       Za Dlžníka: 
 
 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  Marcela Mesíková 
 Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  Ku Strelnici 7, 976 11 Selce 
 
 
 
                                                                                  
 ....................................    ............................................. 
 Ing. Vladimír Svrbický                            Marcela Mesíková 
 predseda predstavenstva a.s.       
 
 
 
 
 .................................. 
 Ing. Lucia Harachová 
 podpredseda predstavenstva a.s. 
 
 
 
 
 


