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ZMLUVA O VYKONÁVANí EXEKÚCií
uzatvorená v zmysle ust.§ 51 zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník

v znení neskorších predpisov

medzi

Oprávnený: Obvodný úrad Pieštany
Sosídlom: Krajinskácesta5053/13, 921 25
ICO: 45013683
DIC: 2022449506

Bankovéspojenie: Štátnapokladnica
Císloúctu: 7000295576/8180
Zastúpené: Ing. František Hoos, prednosta
(dalej len "oprávnený")

Pieštany

a

Súdny exekútor: JUDr. Peter Kliment

Exekútorský úrad Topol'cany
Sv.Cyrila a Metoda 4647/1,95501 Topol'cany
43985840
1042989277
SK1042989277
Tatra banka, a.s.
2620013127/1100

Sosídlom:
ICO:
DIC:
ICDPH:
Bankové spojenie:
Císloúctu:

(dalej len "exekútor")

CI. I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je výkon exekucnej cinnosti v zmysle zákona C. 233/1999 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekucnej cinnosti v znení neskorších predpisov - Exekucný poriadok
(dalej len "EP) v prospech oprávneného, na základe právoplatných a vykonatel'ných exekucných
titulova návrhov na vykonanie exekúcie vymožením penažnej pohl'adávky alebo uspokojením
práv na nepenažné plnenie (dalej len "návrh") a úpravu právnych vztahov vznikajúcich pri
vykonávaní exekucnej cinnosti medzi zmluvnými stranami pred podaním návrhu, ako aj po jeho
podaní.

Cl. II

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Oprávnený sa zaväzuje, že exekútorovi dorucí originál alebo úradne overenú kópiu
právoplatného a vykonatel'ného exekucného titulu spolu so všetkými údajmi povinného (meno,
bydlisko, dátum narodenia, rodné císlo, údaj o štátnom obcianstve), potrebnými na spísanie
návrhu na vykonanie exekúcie. V prípade existencie výziev, tieto oprávnený doloží k výkonu. Vo
veciach, pri ktorých oprávnený nie je oslobodený od súdneho poplatku v zmysle zákona C.
71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch, priloží kolkovú známku urcenú na žiadost o vydanie
poverenia na vykonanie exekúcie.

2. Exekútor sa zaväzuje, že na základe dorucených exekucných titulov bezodplatne pripraví návrhy
na vykonanie exekúcie a predloží ich oprávnenému na podpis do 7 dní od ich dorucenia. Po
podpísaní návrhov exekútor požiada o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie príslušný súd.



3. Exekútor sa zaväzuje, že si nebude uplatnovat preddavky na odmenu a náhradu hotových
výdavkov na vykonanie exekúcie.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytocného odkladu vzájomne sa informovat o všetkých
skutocnostiach majúcich vplyv na plnenie tejto zmluvy a poskytovat si vzájomnú súcinnost vo
všetkých úkonoch a krokoch vedúcich k naplneniu úcelu tejto zmluvy.

5. Exekútor je povinný postupovat pri vykonávaní exekúcií s odbornou starostlivostou a v súlade
s Exekucným poriadkom. Na žiadost oprávneného je povinný podávat mu prehl'adné a vcasné
informácie o vykonávaných exekúciách, o úkonoch, ktoré exekútor vykonal v záujme vymoženia
vymáhanej pohl'adávky, vyúctovanie trov exekúcie, vrátane ich špecifikácie.

6. Oprávnený vyjadruje svoj súhlas, aby na uspokojenie jeho pohl'adávky bol v prípade potreby
realizovaný i predaj nehnutel'nosti. V prípade, že oprávnený požaduje výkon exekúcie zriadením
exekucného záložného práva na nehnutel'nost, písomne o to exekútora požiada.

7. Splátky dlžnej ciastky môže exekútor umožnit povinnému, pokial'oprávnený už pri podaní návrhu
na vykonanie exekúcie túto možnost výslovne nezamietol.

8. V záujme efektívneho výkonu exekúcie, všetky platby, ktoré by inak mali byt vyplácané
oprávnenému (pri zrážkach zo mzdy, pri prikázaní iných pohl'adávok a pod.), budú vyplácané
priamo exekútorovi a bude sa s nimi nakladat v súlade s cl. III tejto zmluvy.

9. Oprávnený bezodkladne, najneskôr však do 15 (pätnástich) pracovných dní písomne oznámi
súdnemu exekútorovi všetky platby, ktoré prijal od povinného a ktoré súvisia s exekúciou.

CI. III

Nakladanie sfinancnýmiprostriedkami

1. Exekútor sa zaväzuje, že z vymoženej ciastky z jednotlivých exekucných vecí bude uhrádzat
financné prostriedky oprávnenému najneskôr v lehote 7 (siedmich) dní od ich vymoženia
nasledovným postupom:
a) v prvom rade sa z vymoženej sumy uspokoja predbežné trovy exekúcie (hotové výdavky)

exekútora,
b) v druhom rade sa zo zvyškuvymoženej ciastky uspokojí pohl'adávka oprávneného,
c) v tretom rade sa zo zvyšku uspokojí odmena exekútora.

2. Exekútor je povinný vymožené financné prostriedky poukazovat na úcet oprávneného, len co
suma vymožených prostriedkov presiahne 10 Eur. V prípade ukoncenia exekucného konania je
exekútor povinný najneskôr do 7 (siedmich) dní poukázat na úcet oprávneného všetky vymožené
prostriedky, aj ked ich hodnota nepresiahne 10 Eur.

3. Ciastky pre oprávneného bude exekútor vyplácat bezhotovostne na úcet oprávneného, c.ú.
7000295533/8180 /Pokuty a penále/ a c.ú. 7000295568/8180 /Iné nedanové príjmy-trovy
konania/ ak neskôr oprávnený písomne neoznámi exekútorovi iné císlo úctu.

4. Pri každej platbe exekútor uvedie variabilný symbol, ktorým je císlo exekucného titulu alebo iné
identifikacné císlo oprávneného.

CI. IV

Trovy exekúcie

1. Trovami exekúcie sú odmena súdneho exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za

stratu casu pri vykonávaní exekúcie. Ich výška sa riadi ustanoveniami vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SRc. 288/1995 Z.z. Tieto náklady uhrádza povinný.

2. Oprávnený neposkytuje súdnemu exekútorovi žiadne preddavky na trovy exekúcie a nehradí mu
ani trovy konania pri zastavení exekúcie súdom.

3. Ak oprávnený vezme po zacatí exekúcie svoj návrh spät napriek stanovisku exekútora, že
pohl'adávka je vymožitel'ná, zaväzuje sa zaplatit exekútorovi vynaložené náklady a hotové
výdavky, ktoré exekútorovi vznikli v súvislosti svymáhaním pohl'adávky oprávneného, ako aj
paušálnu odmenu exekútora za vykonané úkony do spät vzatia návrhu.



CI.V

Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú.

2. Zmluvu je možné ukoncit:
a) písomnou výpovedou ktorejkol'vek zmluvnej strany, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná

lehota je 30 dní a zacína plynút prvým dnom nasledujúceho mesiaca po dorucení výpovede
druhej zmluvnej strane,

b) dohodou zmluvných strán.
3. Exekútor je po zániku tejto zmluvy povinný nadalej vykonávat tie exekucné konania, ktoré boli

zacaté pred zánikom tejto zmluvy, pokia l'oprávnený nepodá návrh na zastavenie exekúcie alebo
vykonaním exekúcie nebol poverený iný súdny exekútor.

CI.VI
Záverecnéustanovenia

1. Zmluvné strany sú si vedomé, že na ich vzájomné práva a povinnosti sa primerane vztahujú
najmä ustanovenia Exekucného poriadku a vyhlášky MS SRc. 288/1995 Z. z.

2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2
vyhotovenia.

3. Ustanovenia tejto zmluvy je možné menit a dopínat písomne vo forme dodatkov, po vzájomnej
dohode zmluvných strán.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu precítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutocnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Pieštanoch,dna ..A~:.1~:t9dA....... V Topol'canoch, dna ..t/?:.I!.!:.~f-1.....
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921 25 Piešt'any I
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In0antišek Hoos
~nosta ObÚ Pieštany

(oprávnený)

JUDr. Peter Kliment

súdny exekútor


