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ZMLUVA O PÔŽIČKE 
Uzavretá v zmysle ustanovenia §657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Zmluva“) medzi 

 

Veriteľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja  

so sídlom:   Jesenná 14, 080 05 Prešov 

Štatutárny orgán:                Ing. Marcel Horváth, riaditeľ  

Osoba oprávnená rokovať vo  

veciach realizačných:                   Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku     

e-mail:                                             harcarik.stanislav@sucpsk.sk 

IČO:    37 936 859 

Právna forma:    rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom 

Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej neskorších zmien a 

doplnení 

(ďalej v texte aj ako „veriteľ“) 

a 

 

Dlžník: Správa ciest Košického samosprávneho kraja                  

so sídlom:   Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

pracovisko:   Ostrovského 2, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán:                doc. Ing. Anton Trišč, PhD. MBA, generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená rokovať vo  

veciach realizačných:                      Ing. Juraj Gubík 

e-mail:                                             Juraj.Gubik@scksk.sk 

IČO:    35 555 777 

Právna forma:    príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom v zmysle 

Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU6/40617 zo dňa 23.12.2010 

(ďalej v texte aj ako „dlžník“) 

(veriteľ a dlžník ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 24.07.2020 Zmluvu o budúcej zmluve o pôžičke (ďalej v texte aj  

ako „ZoBZ“), predmetom ktorej bol záväzok uzatvoriť Zmluvu o pôžičke týkajúcej sa chemického posypového 

materiálu za podmienok v nej uvedených. 

2. Na základe písomnej výzvy dlžníka zaslanej veriteľovi v súlade so ZoBZ sa Zmluvné strany dohodli na 

uzatvorení Zmluvy, ktorej účelom je bezodplatné poskytnutie pomoci dlžníkovi veriteľom, spočívajúce 

v zapožičaní chemického posypového materiálu za podmienok dojednaných v Zmluve. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Veriteľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje, že zapožičia dlžníkovi chemický posypový materiál na báze NaCl, t. j. 

technickú soľ s protispekacou prísadou s rozmrazujúcim účinkom do - 6 ºC, voľne loženú so zníženým 

obsahom prachových častíc spĺňajúcu technické požiadavky v zmysle technického predpisu TP 09/2010 

Technické podmienky – používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných 

komunikáciách (ďalej aj ako „predmet pôžičky“) v celkovom množstve 5.000 ton. 

2. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že dlžník vráti veriteľovi predmet pôžičky určený podľa druhu a podľa 

svojich prevádzkových možností, avšak najneskôr do termínu 30.11.2021, a to vrátením rovnakého množstva 

chemického posypového materiálu s rovnakými kvalitatívnymi vlastnosťami, a to na miesto, ktoré na základe 

výzvy dlžníka určí veriteľ. 

 

Článok III. 

 Spôsob a termín poskytnutia predmetu pôžičky  

1. Veriteľ sa zaväzuje umožniť dlžníkovi prevziať predmet pôžičky z miesta, ktoré pre tento účel označí 

postupom podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy ako miesto určenia, ktorým sú pre účely Zmluvy všetky strediská 

údržby ciest dlžníka a to v predpokladanom množstve 1.000 ton do 01.02.2021, v predpokladanom množstve 

2.000 ton do 26.02.2021 a v predpokladanom množstve 2.000 ton do 31.03.2021. Zmluvné strany prehlasujú, 
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že termíny a predpokladané množstvá majú len orientačný charakter a v prípade potreby dlžníka sa môžu čo 

do rozsahu a termínu meniť postupom podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy. 

2. Presný časový, priestorový a množstevný harmonogram bude vopred dohodnutý osobami oprávnenými konať 

vo veciach realizačných za obidve Zmluvné strany, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že dlžník vyzve veriteľa na plnenie z tejto Zmluvy prostredníctvom 

písomnej výzvy adresovanej oprávnenej osobe veriteľa uvedenej v záhlaví Zmluvy s uvedením požadovaného 

množstva predmetu pôžičky. Na podklade takejto výzvy sa veriteľ zaväzuje umožniť dlžníkovi prevzatie 

požadovaného predmetu pôžičky z miesta, ktoré pre tento účel označí a to vo vzájomne dohodnutých 

termínoch, rešpektujúc pritom bod 1 tohto článku.    

4. Veriteľ vystaví dlžníkovi pri každej čiastkovej dodávke doklad (dodací list a pod.) preukazujúci dodané 

množstvo posypového materiálu NaCl (čo do objemu a hmotnosti) za každé odberné miesto. Zároveň obe 

Zmluvné strany zabezpečia v súvislosti s predmetom pôžičky štandardné a vzájomne odsúhlasené účtovné 

úkony v súlade s platnou účtovnou legislatívou SR.  

5. Ak množstvo nebude môcť byť určené spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, každé dopravované 

množstvo musí byť dokladované vážením na náklady dlžníka.  

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. V prípade 

rozdielnosti dátumov sa za deň platnosti považuje neskorší dátum. Účinnosť nadobudne, podľa §47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na 

webových sídlach Zmluvných strán. 

2. Práva a povinnosti Zmluvných Strán, výslovne neupravené Zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v platnom znení, ak nie je ustanovené inak.  

3. Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode Zmluvných Strán, a to formou písomných dodatkov.  

4. Zmluvné strany po prečítaní Zmluvy konštatujú, že vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, nie sú im známe 

žiadne okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.  

5. Zmluva je uzatvorená v štyroch (4) rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu, pričom dva (2) 

rovnopisy sú určené pre každú Zmluvnú stranu.  

 

Veriteľ:                                                                                      Dlžník:  

 

 

  

V Prešove, dňa 27.1.2021                                                          V  Košiciach, dňa 27.1.2021             

      

 

                 v.r.                                                                                                v.r.  

_____________________________        _____________________________ 

Ing. Marcel Horváth                                                                 doc. Ing. Anton Trišč, PhD. MBA 

riaditeľ                                                                                        generálny riaditeľ   

  

 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňa: 27.1.2021 

Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 28.1.2021 

Zmluva bola zverejnená dňa :            27.1.2021 

 

 


