
Evidenčné číslo zmluvy veriteľa: ZoP 01/2022 

Evidenčné číslo zmluvy dlžníka: TSB-ZoP-01/2022 

 

 

ZMLUVA O PÔŽIČKE 
uzatvorená podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

1)    Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 

sídlo:     Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava  

zastúpenie:   Mgr. Peter Cabrnoch, konateľ 

   Ing. Milan Kresáč, konateľ 

IČO:    35 847 689 

IČ DPH:   SK2021700637 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.,  

IBAN:   SK74 0900 0000 0051 7080 1436 

Zapísaný:   v ORSR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27764/B  

(ďalej len „Veriteľ“) 

 

2)    Technické siete Bratislava, a.s. 

sídlo:   Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 

zastúpenie:  Ing. Juraj Nyulassy, predseda predstavenstva 

Ing. Ivan Peschl, člen predstavenstva 

IČO:    54 302 102 

DIČ:    2121665887 

IČ DPH:   SK2121665887 

bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:    SK44 7500 0000 0002 2506 9033  

Zapísaný:   v ORSR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 7362/B 

(ďalej len „Dlžník“) 

 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Veriteľ sa zaväzuje za podmienok a dojednaní uvedených v tejto Zmluve poskytnúť peňažné 

prostriedky v prospech Dlžníka vo výške uvedenej v bode 1.2 tejto Zmluvy. Dlžník sa zaväzuje 

poskytnuté peňažné prostriedky použiť v súlade s touto Zmluvou a vrátiť ich Veriteľovi spolu  

s dohodnutými úrokmi riadne a včas a dodržiavať podmienky dohodnuté v tejto Zmluve. 

1.2 Celková výška peňažných prostriedkov, ktoré sa Veriteľ zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi na základe 

tejto Zmluvy je 200 000,- EUR (slovom: dvestotisíc eur) (ďalej len „Pôžička“). 

 

II. 

POSKYTNUTIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV 

 

2.1 Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Pôžičku za účelom financovania prevádzkových potrieb Dlžníka. 

2.2 Veriteľ poskytne Dlžníkovi Pôžičku bezhotovostným prevodom na bežný účet Dlžníka uvedený  

v tejto Zmluve v deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

2.3 Veriteľ je oprávnený požadovať splatenie Pôžičky len vo výške, v akej bola Pôžička čerpaná, plus 

jej príslušenstvo. 



2.4 Za deň poskytnutia Pôžičky sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet 

Dlžníka. 

 

III. 

ÚROKY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

 

3.1 Dlžník sa zaväzuje platiť Veriteľovi z výšky poskytnutej a nesplatenej Pôžičky úroky. Úroková 

sadzba pre výpočet úrokov je 3 % p.a. (slovom: tri percentá). Úroky sa vypočítavajú na dennom 

základe, pričom báza úročenia je 365/360 dní. 

3.2 Úroky sú splatné spolu s Požičkou podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom 

na účet Veriteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. 

3.3 V prípade, ak sa Dlžník dostane so splatením akéhokoľvek platobného záväzku vyplývajúceho  

z tejto Zmluvy do omeškania, je Veriteľ oprávnený účtovať Dlžníkovi úrok z omeškania, a to odo dňa 

nasledujúceho po dni splatnosti záväzku do dňa jeho úplného zaplatenia. Sadzba úroku z omeškania je 

5% p.a. (slovom: päť percent). Úroky z omeškania sa vypočítavajú na dennom základe a zo sumy,  

s ktorou je Dlžník v omeškaní. Pre odstránenie pochybností, úroky a úroky z omeškania si Veriteľ 

nemôže súbežne uplatňovať. 

3.4 Veriteľ nie je oprávnený účtovať Dlžníkovi v súvislosti s touto Zmluvou žiadne poplatky, úroky, 

úroky z omeškania a ani iné výdavky, ktoré nie sú dohodnuté v tejto Zmluve. 

 

IV. 

SPLÁCANIE PÔŽIČKY 

 

4.1 Dlžník je povinný splniť svoj záväzok vrátiť Veriteľovi poskytnutú Pôžičku vrátane dohodnutých 

úrokov riadne a včas tak, ako je to uvedené v tomto článku. 

4.2 Dlžník je oprávnený splatiť Pôžičku jednorazovo alebo po častiach. Dlžník sa zaväzuje splatiť 

Pôžičku vrátane jej príslušenstva v mene, v ktorej bola poskytnutá, a to najneskôr do 31.3.2023, 

pričom Dlžník bude môcť splatiť Pôžičku aj skôr, pokiaľ bude mať k dispozícii dostatočné finančné 

prostriedky s ohľadom na investičné a prevádzkové potreby Dlžníka. 

4.3 Splatená Pôžička alebo jej časť nemôže byť Dlžníkom opätovne čerpaná. 

4.4 Poskytnuté peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy sa považujú za splatené dňom, keď bude 

Pôžička spolu s príslušenstvom v celom rozsahu pripísaná na bankový účet Veriteľa. 

 

V. 

OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 

 

5.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť ani previesť na tretiu osobu žiadne práva 

a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany. 

VI. 

DORUČOVANIE 

 

6.1 Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný písomný právny úkon (ďalej len „Korešpondencia“) jednej 

zmluvnej strany (ďalej len „Odosielateľ“) sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane (ďalej len 

„Adresát“), ak bola uskutočnená na adresu Adresáta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na adresu, 

ktorú Adresát naposledy písomne oznámil Odosielateľovi.  

6.2 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa 

ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie práv vyplývajúcich im zo Zmluvy, najmä všetky 

zmeny týkajúce sa tejto Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, zmenu adresy ich sídla 



alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného alebo vyrovnávacieho konania 

alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany.  

 

VII. 

PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV 

 

7.1 Táto Zmluva ako aj vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia slovenským právom a prednostne 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. V prípade rozporu medzi 

ustanoveniami tejto Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 

predpisov platia ustanovenia tejto Zmluvy. 

7.2 Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane 

všetkých otázok týkajúcich sa existencie, platnosti alebo ukončenia Zmluvy bude predložený na 

rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu na území Slovenskej republiky. 

 

VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do úplného vysporiadania všetkých pohľadávok 

Veriteľa, ktoré mu z nej vyplývajú. 

8.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle §47a zákona  

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

8.3 Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len vo forme písomného očíslovaného dodatku 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

8.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží dva 

rovnopisy. 

8.5 Zmluvné strany potvrdzujú, že im je obsah tejto Zmluvy dostatočne známy a že s ním súhlasia a 

podpísali ju na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle. 

 

Za Veriteľa:       Za Dlžníka: 

V Bratislave, dňa       Bratislave, dňa  

 

 

 

................................................     ................................................ 

     Mgr. Peter Cabrnoch             Ing. Juraj Nyulassy 

               konateľ            predseda predstavenstva 

    

 

 

 

 

................................................     ................................................ 

       Ing. Milan Kresáč                Ing. Ivan Peschl 

               Konateľ               člen predstavenstva 


