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S M E R N I C A 
 

Pravidlá poskytovania pôžičiek Slovenským rybárskym 
zväzom – Rada Žilina 

základným organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rada  Slovenského rybárskeho zväzu vydáva nasledovnú smernicu:  
 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia a definícia pojmov 

 
1. Táto smernica je vnútorná organizačná a riadiaca norma, ktorá stanovuje jednotné pravidlá a  postupy pri 

poskytovaní pôžičiek základným organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu ( ďalej len ZO SRZ ). 
2. Účelom tejto smernice je zabezpečiť efektívne, racionálne a hospodárne používanie finančných 

prostriedkov Rady SRZ. 
3. Táto smernica upravuje práva, povinnosti a zodpovednosť ZO SRZ v prípade poskytnutia pôžičky Radou 

Slovenského rybárskeho zväzu ( ďalej len Rada ) ZO SRZ. 
4. Na účely tejto smernice: 

a) Pôžička – je návratná finančná výpomoc poskytnutá Radou ZO SRZ. 
b) Návrh zmluvy o pôžičke – je podpísaný prejav vôle poskytnúť pôžičku za dohodnutých podmienok 

a súčasne záväzok pôžičku vrátiť. 
c) Veriteľ – je právne samostatná Rada, ktorá poskytuje pôžičku právne samostatnej ZO SRZ. 
d) Dlžník – je právne  samostatná ZO SRZ, ktorej bola veriteľom poskytnutá pôžička a ktorá je povinná 

pôžičku dohodnutým spôsobom a v dohodnutej lehote vrátiť veriteľovi. 
 
 

Článok II. 
Podmienky a spôsob poskytnutia pôžičky 

 
1. Pôžička môže byť poskytnutá na základe zmluvy o pôžičke a musí obsahovať všetky povinné náležitosti 

uvedené v článku III. tejto smernice.  
2. Návrh zmluvy o pôžičke musí byť prerokovaný a schválený Radou. 
3. Maximálna výška poskytnutej pôžičky pre jednu ZO SRZ predstavuje čiastku 10 000 €.  
4. V období podania žiadosti o pôžičku nesmie ZO SRZ deponovať žiadne finančné prostriedky na 

terminovanom účte. 
5. Každá pôžička poskytnutá ZO SRZ musí mať nastavenú dobu splatnosti tak, že posledná splátka musí byť 

splatná v  termíne pred konaním Snemu Slovenského rybárskeho zväzu. 
 

Článok III. 
Návrh zmluvy o pôžičke 

 
1. Návrh zmluvy o pôžičke je vypracovaný na základe písomnej žiadosti ZO SRZ o poskytnutie pôžičky. 
2. Každý návrh zmluvy o pôžičke, ako i písomnosti s ňou spojené, musia mať písomnú formu, inak sú 

neplatné. 
3. Povinné náležitosti návrhu zmluvy o pôžičke sú nasledovné: 
 a) identifikácia veriteľa a dlžníka  
 b) účel pôžičky 
 c) výška pôžičky v eurách ( aj slovom) 
 d) doba na ktorú sa pôžička poskytuje, pričom posledný deň dohodnutej doby sa považuje za 

dobu splatnosti pôžičky, ak nie je v zmluve o pôžičke dohodnuté jej postupné splácanie 
 e) spôsob a termín, v  ktorom bude pôžička poskytnutá, pričom pôžička môže byť poskytnutá 

len bezhotovostným spôsobom 
 f) záväzok dlžníka pôžičku vrátiť 
 g) spôsob a termíny ako sa bude pôžička splácať 
 h) postup v prípade, ak dlžník nevráti veriteľovi pôžičku v  plnom rozsahu alebo  v lehote 

splatnosti a  tiež ak neplní svoje záväzky podľa splátkového kalendára uvedeného v návrhu 
zmluvy o pôžičke. 

 ch) čestné prehlásenie podpísané  štatutárnymi zástupcami ZO SRZ, že ich organizácia  nemá 
deponované finančné prostriedky na termínovanom účte. 

4. V prípade ak je v návrhu zmluvy o pôžičke dohodnuté postupné splácanie pôžičky, súčasťou zmluvy 
o pôžičke musí byť i splátkový kalendár. 

5. V návrhu zmluvy o pôžičke nesmú byť dohodnuté úroky z pôžičky. 
6. Návrh zmluvy o pôžičke môže obsahovať aj iné ustanovenia, ktoré však nemôžu byť v rozpore, prípadne 

nemôžu minimalizovať účinok povinných náležitostí  zmluvy o pôžičke ustanovených v bode 3 a 4 tohto 
článku. 



 
 

Článok IV. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
 
Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť schválením Radou SRZ dňa 14.2.2015 
 
 
 
 
 
 
RSDr. Rudolf Boroš      Ing. Ľuboš Javor  
        prezident             tajomník 
 
 
 
 
 


