
Zmluva o pôžičke  
uzatvorená podľa  §657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 v znení neskorších predpisov 
 
 

I. Zmluvné strany 
 
Veriteľ: 
 

 
 
(ďalej len veriteľ) 
 
 
Dlžník 
 
 
(ďalej len dlžník) 
 

čl. II  
Predmet zmluvy 

 
     Veriteľ a dlžník sa slobodne a vážne dohodli na nasledujúcom predmete zmluvy o pôžičke: 
 
1. Veriteľ touto zmluvou prenecháva dlžníkovi peňažnú sumu vo výške ...................... Sk (slovom ................ 

slovenských korún). Strany si dohodli úrok z pôžičky vo výške  10 % p.a. 
2. Dlžník svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie peňažnej sumy vo výške uvedenej 

v predchádzajúcom bode, ktoré boli  dlžníkovi odovzdané v hotovosti pri podpise zmluvy. O odovzdaní a prevzatí 
pôžičky si strany nevyhotovujú osobitný doklad, ako potvrdenie o prevzatí slúži ich podpis na zmluve. 

3. Dlžník sa zaväzuje poskytnutú pôžičku veriteľovi splácať riadne a včas, v lehotách a spôsobom dohodnutým 
v tejto zmluve.  

4. Ak sú dohodnuté úroky z pôžičky, tieto sú splatné spolu s so splátkami istiny. Dlžník sa zaväzuje pôžičku splácať 
na účet veriteľa uvedený v záhlaví zmluvy alebo v hotovosti, a to v nasledovných splátkach: 

 
- 1. splátka vo výške ................ Sk do ................. 
- 2. splátka vo výške ................ Sk do ................. 
- 3. splátka vo výške ................ Sk do ................. 
- 4. splátka vo výške ................ Sk do ................. 
- 5. splátka vo výške ................ Sk do ................. 
 

5. Pri omeškaní dlžníka so zaplatením ktorejkoľvek splátky pôžičky o viac ako 7 dní sa stáva splatným celý dlh aj 
s príslušenstvom.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania dlžníka s ktoroukoľvek, čo len jednou splátkou peňažného 
dlhu je veriteľ oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy ako celku titulom jej podstatného porušenia.   

 
 
 

čl. III 
Ďalšie dohodnuté podmienky zmluvy 

 
1. Peňažný záväzok platený prostredníctvom banky je splnený pripísaním sumy na účet veriteľa v jeho banke.  
2. Zmluvné strany si môžu dohodnúť písomne aj inú menu, v ktorej dlh dlžník vráti. Dohoda o zmene meny bude 

tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
3. Účastníci si dohodli úroky z omeškania s platením peňažného dlhu vo výške 0,5 % p. a. z dlžnej sumy za každý 

deň omeškania.  



4. Pre prípad porušenia povinnosti splatiť riadne a včas pôžičku alebo jej časť je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % za každý deň omeškania, a to od dňa porušenia povinnosti až do jej riadneho 
splnenia. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvnú pokutu považujú za obvyklú a primeranú povahe 
zabezpečovaného záväzku. 

 
čl. IV 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve ako aj práva, povinnosti a právne vzťahy, 
ktoré z tejto zmluvy vyplývajú a s touto zmluvou súvisia sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako aj ďalšími všeobecne záväznými platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

2. Strany sa podľa § 3 zákona č. 244/2002 Z. z. (ZRK) dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi z tejto zmluvy 
alebo v súvislosti s ňou vzniknú (vrátane sporov o jej platnosť a výklad) rozhodne Slovenský rozhodcovský súd – 
stály rozhodcovský súd zriadený pri EQUILIBRIUM z.z.p.o., IČO 37 888 307, Kollárova č. 46, Banská Bystrica 
(ďalej SRS), a to podľa slovenského právneho poriadku. Strany sa ďalej dohodli, že a) vylučujú podanie žaloby 
podľa § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody na obnovu konania), b) konkrétneho rozhodcu (senát) menuje 
predsedníctvo SRS, c) ak sa jedná o obchodnoprávny spor, môže SRS rozhodnúť aj podľa zásad spravodlivosti. 
Strany prehlasujú, že sa oboznámili a súhlasia s platným štatútom a rokovacím poriadkom SRS, ktorý je k 
dispozícii na http://www.rozsudok.sk. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej je možné robiť len formou písomných 
dodatkov podpísaných všetkými účastníkmi tejto zmluvy. 

4. Účastníci vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnení 
s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré 
by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá 
vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každý účastník zmluvy.  
6. Účastníci prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto podpisujú ako prejav 

svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle. 
 
V ................................ dňa ................................. 
 
 
 
 
 

..........................................................                         ................................................................... 
                       veriteľ                                    dlžník 


