
ZMLUVA
o vykonaní exekúcii podl'a zákona c. 233/1995 Z. z. v znenÍ neskoršÍch

predpisov uzatvorená medzi

Oprávnený: Mesto Prievidza
zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháckovou
Námestie slobody 14
971 O1 Prievidza
ICO 318 442
DIC 2021162814

Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza - 16626-382/0200
(d'alej len "oprávnený")

Súdny exekútor: Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Sídlo: A. Hlinku21, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Bank. spojenie: Slovenská sporitel'na Bánovce nad Bebravou
C. úctu: 261 920235/0900
ICO: 36 182619

(d'alej len "exekútor")

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vykonávanie vymáhania penažných pohl'adávok pre
oprávneného na základe návrhov, ku ktorým budú priložené exekucné tituly.

2. Súdny exekútor sa zavazuje v súlade s zákonom c. 233/1995 Z.z. o súdnych
exekútoroch a exekucnej cinnosti (EXEKUCNÝ PORIADOK) a o zmene a doplnení
d'alších zákonov vymoct v prospech oprávneného pohl'adávky priznané exekucnými
titulmi najma: rozhodnutiami súdov Slovenskej republiky, notárskymi zápisnicami,
platobnými výmermi; výmermi nedoplatkov, výkazmi danových nedoplatkov v
každom jednotlivom exekucnom konaní, vrátane úrokov oprávneného, trov súdneho
konania a právneho zastúpenia, tiež trov exekúCÍe v zákonom stanovenej výške od
povinných v zmysle predmetných exekucných titulov a návrhov na vykonanie
exekúcií.

3. Oprávnený ponecháva sposob vykonávania exekúcií na vol'bu exekútora.

II.
Práva a povinnostiexekútora

1. Povinnosti exekútora:
a) vykonávat exekúciu nezávisle a nestranne tak, aby sa úcel exekúcie dostavil co

najrýchlejšie,
b) vykonávat exekúciu osobne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov v rozsahu

ich oprávnení vyplývajúcich zo zákona alebo poverenia exekútora,
c) vymožené penažné pohl'adávky poukazovat na úcet oprávneného uvedeného v návrhu

na vykonanie exekúcie, ako aj identifikáciu jednotlivých úhrad podl'a císla
exekucného spisu.

d) exekútor a jeho zástupca sú povinní zachovávat mlcanlivost o všetkých
skutocnostiach o ktorých sa dozvedeli pri výkone exekucnej cinnosti. Povinnost



zachovávat' mlcanlivost' podl'a uvedeného trvá aj po zániku exekútorského Úfadua po
skoncení pracovného pomeru zamestnanca,

e) informácie a údaje súvisiace splnením práva závazkov podl'a tejto zmluvy si budú
zmluvné strany vymienat' písomnou formou a v prípade potreby v digitálnej forme s
dohodnutou štruktúrou,

f) zmluvné strany sa zavazujú vzájomne sa bez zbytocného odkladu informovat' o
všetkých skutocnostiach majúcich vplyv na plnenie tejto zmluvy li poskytovat' si
vzájomnú súcinnost' vo všetkých úkonoch a krokoch vedúcich k naplneniu úcelu tejto
zmluvy,

g) súdny exekútor je povinný postupovat' pri vykonávaní exekúcií s odbornou
starostlivost'ou a bez zbytocného odkladu v súlade s Exekucným poriadkom,

h) súdny exekútor je povinný podávat' oprávnenému na jeho žiadost' správy o postupe pri
vykonávaní exekúcií. Na požiadanie oprávneného súdnym exekútor do 10 dní od
požiadania oprávneného vyhotoví preW'ad o výt'ažku z exekúcií a úcelne
vynaložených nákladov súdneho exekútora, pre každý exekucný titul, pricom súdny
exekútor si nebude uplatnovat' od oprávneného odmenu ani inú náhradu prípadných
výdavkov za poskytnutie prehl'adov v listinnej forme.

2. Oprávnenia exekútora:
a) vyžadovat' od oprávneného súcinnost' pri vykonávaní exekúcie,
b) odmietnut' vykonat' požadovaný úkon ak odporuje zákonu alebo iným všeobecne

závazným právnym predpisom,
c) požadovat' od povinného úhradu pohl'adávky na úcet súdneho exekútora.

III.
Práva a povinnosti oprávneného

1. Povinnosti oprávneného :
a) poskytovat' exekútorovi súcinnost' pri vykonávaní exekúcie, a to najma tým, že mu

poskytne všetky informácie, ktoré by mohli prispiet' k uskutocneniu exekúcie v súlade
so všeobecne závaznými právnYmipredpismi,

b) v prípade zaplatenia vymáhanej pohl'adávky povinným na úcet oprávneného po zacatí
exekucného konania bezodkladne písomne oznámi túto skutocnost' exekútorovi
(dátum a výška úhrady).

2. Oprávnenia oprávneného:
a) možnost' navrhnút' exekútorovi najvhodnejší sposob vykonávania exekúcie,
b) vyžadovat' od exekútora informáciu o úkonoch, ktoré vykonal pri vykonávaní

exekúcie,
c) nazerat' do spisu exekútora a robit' si z neho výpisky.

IV.
Spósoby výkonu exekúcie

1. Exekútor použije sposob (sposoby) výkonu exekúcie podl'a exekucného titulu, v
súlade s ustanoveniami § 62 a nasl. zák. c. 233/1995 Z.Z . Exekucného poriadku.

2. Ak je k exekúcii potrebná súcinnost' oprávneného, tento ju na výzvu exekútora
bezodkladne poskytne.

V.
Vykonanieexekúcie

1. Exekútor vykoná jednotlivé exekúcie podl'a možnosti v co najkratšom case.
Ustanovenia § 46 ods. 2 zák. C. 233/1995 Z.z. pritom nesmú byt' porušené.



2. Exekútor je povinný oprávneného informovat' o vykonaných úkonoch v súlade s
ustanoveniarni zák. c. 233/1995 Z.z. Exekucného poriadku.

,
VI.

Trovy exekúcie a penažné prostriedky

1. Trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za
stratu casu pri vykonávaní exekúcie a 20 % dan z pridanej hodnoty.

2. Exekútor sa zavazuje, že na vykonanie exekúcie nebude požadovat' od oprávneného
žiadne preddavky na trovy exekúcie a nebude sa domáhat' zmluvnej odmeny.

VII.

Sposob úhrady vymožených pohl'adávok oprávnenému

1. Exekútor poukáže zexekuované financné prostriedky a1ebo financné prostriedky z
dražieb vecí povinných v priebehu exekucných konaní na svoj úcet.

2. Po ukoncení exekúcie predloží exekútor oprávnenému do 7 dní vyúctovanie
exekucného konania a v tejto lehote mu poukáže exekúciou získané financné
prostriedky do výšky vymoženej pohl'adávky.

3. Zákonom stanovenú odmenu v zmysle § 200 Exekucného poriadktÍ si podl'a
vyúctovania ponechá na svojom úcte.

VIII.
Záverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, urcite a zrozumitel'ne,
bez nátlaku, v úplnom súlade s prejavmi zmluvných strán, zmluva nebola uzavretá v
tiesni a za nevýhodných podmienok a po precítaní na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnorucne podpísa1i.

2. V ostatných prípadoch sa budú zmluvné strany riadit' ustanoveniarni platného
právneho poriadku, najma ustanoveniami zák. C. 233/1995 Z.z. a vyhl. MS SR C.
288/1995 Z.Z. a ustanoveniami o príkaznej zmluve v zmysle § 724 a nas!.
Obcianskeho zákonníka.

3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú.
4. Zmluvu možno menit' iba so súhlasom zmluvných strán, formou ocíslovaných

písomných dodatkov.
5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany si túto zmluvu precítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej

obsahom ju podpísali

V Prievidzi, dna 21.2.2011

EXEKÚTORSK'i"ÚRAl)
Mgr.IClaudllBOON Dzurllwv,

A.Hlinku 21
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Podpis a peciatka súdneho exeKútora


