
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií 

č. ObU-SK-OE/2011/01419 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Oprávnený         :                  Slovenská republika 

                                                Obvodný úrad Svidník 

                                                Sov. hrdinov 102 

                                                089 01 Svidník  

                                                Zastúpený : MVDr. Bohumilom Kačmárom  

                                                                                   prednostom 

                                                IČO : 42077672 

                                                DIČ : 2020785283 

                                                Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

                                                Číslo účtu : 7000299032/8180 

                                                (ďalej len oprávnený)   

a 

Exekútor           :                   Mgr. Juraj Voloch, súdny exekútor 

                                                Sov. hrdinov 200 

                                                089 01 Svidník 

                                                IČO : 35511745 

                                                Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. 

                                                Číslo účtu :  010466784/0900 

                                                Vymenovanie za exek.: Rozhodnutie č. 5122/1995-30/81 

                                                (ďalej len exekútor)        

           

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práva a povinností oprávneného a exekútora pri  

výkone činností smerujúcich k uspokojovaniu pohľadávok oprávneného voči 

povinným, t.j. dlžníkom oprávneného podľa zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. 

o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len Exekučný poriadok) na základe právoplatných 

a vykonateľných rozhodnutí.  

 

2. Oprávnený sa zaväzuje, že podľa svojej voľnej úvahy a potrieb bude exekútorovi 

predkladať písomné návrhy na vykonanie exekúcie (v troch výtlačkoch), ku ktorým (v 

dvoch vyhotoveniach) doloží úradne overené fotokópie exekučných titulov opatrených 

doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, pričom voľbu spôsobu vykonávania 

exekúcií ponechá na exekútora.  
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3. Oprávnený splnomocňuje exekútora, najmä za účelom lepšieho prehľadu a kontroly 

o prípadných postupne vymáhaných čiastkach jeho pohľadávky voči oprávnenému, 

prijímať vymáhané finančné prostriedky od povinného, prípadne tretích osôb, na jeho 

účet vedený v peňažnom ústave a v snahe predísť prípadným škodám, ktoré by mohli 

byť spôsobené povinnému pri súbežnej realizácii viacerých spôsobov exekúcie (§ 63 

Exekučného poriadku) žiada, aby v prípade vykonávania exekúcie zrážkami zo mzdy 

(v zmysle § 66 a nasl. Exekučného poriadku), resp. z iných príjmov, prikázaním inej 

peňažnej pohľadávky a exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (v zmysle § 

93 a nasl. Exekučného poriadku), výplata vykonaných zrážok zaslala na účet súdneho 

exekútora. Výplatu zrazenej sumy, ktorá predstavuje vymáhanú pohľadávku, resp. jej 

časť, exekútor vyplatí oprávnenému do 7 dní odo dňa jej prijatia.   

 

4. Oprávnený je povinný oznámiť exekútorovi všetky zmeny týkajúce sa prebiehajúcich 

exekučných konaní, najmä skutočnosti o úplnom alebo čiastočnom splnení povinnosti 

povinným.  

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Exekútor je povinný pre oprávneného vykonávať exekúciu nestranne a nezávisle a tak, 

aby sa účel exekúcie dosiahol čo najrýchlejšie.   

 

2. Exekútor je povinný dohodnutú činnosť vykonávať na základe svojich vedomostí 

a schopností a pri svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, 

zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich 

vykonávanie a rozhodnutiami súdu vydanými v exekučnom konaní.  

 

3. Exekútor je povinný exekučnú činnosť vykonávať osobne alebo prostredníctvom 

svojich zamestnancov v rozsahu ich oprávnení vyplývajúcich zo zákona alebo  

poverenia exekútora.  

 

4. Exekútor, jeho zástupca alebo splnomocnená osoba sú povinní zachovávať 

mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré by sa mohli dotknúť záujmov 

oprávneného, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní exekúcie. Táto povinnosť sa týka 

aj zamestnancov exekútora a trvá aj po zániku exekútorského úradu a po skončení 

pracovného pomeru zamestnanca u exekútora.  

 

5. Exekútor je povinný bezodkladne oznámiť oprávnenému, že je z vykonávania 

exekúcie vylúčený.  
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6. Exekútor je povinný na základe písomnej žiadosti oprávneného poskytnúť mu 

písomnú informáciu o stave a vykonaných opatreniach v exekučnom konaní.  

 

7. Exekútor je oprávnený odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak odporuje zákonu 

alebo iným všeobecne záväznými predpisom.  

 

8. Oprávnený je povinný poskytovať exekútorovi súčinnosť pri vykonávaní exekúcie, 

najmä poskytnúť informácie, ktoré by mohli prispieť k zdarnému uskutočneniu 

exekúcie.  

 

9. Oprávnený je povinný bezodkladne oznámiť exekútorovi všetky skutočnosti, ktoré 

môžu mať vplyv na zmenu výkonu exekučnej činnosti, a to najmä ak dôjde zo strany 

oprávneného k postúpeniu predmetnej pohľadávky.  

 

10. Oprávnený sa  zaväzuje, že bude exekútora bezodkladne informovať o všetkých 

úhradách, ktoré boli povinným poukázané v prospech oprávneného v súvislosti 

s vymáhanou pohľadávkou.  

 

Čl.  IV 

Trovy exekúcie 

 

1. Exekútor sa zaväzuje, že na vykonávanie exekúcií v prospech oprávneného nebude 

požadovať zloženie preddavku a nebude sa domáhať dojednania zmluvnej 

odmeny. Odplatu za vykonávanie exekúcií si exekútor obstará sám vymáhaním 

trov exekúcie.  V prípade zastavenie exekúcie si exekútor voči oprávnenému môže 

účtovať vyčíslené poštovné.  

 

2. Oprávnený osvedčuje vedomosť,  že trovami exekúcie sú odmena exekútora, 

náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonávaní exekúcie. 

Oprávnený neposkytuje exekútorovi žiadne preddavky na trovy exekúcie a nie je 

povinný nahradiť trovy exekúcie ani v prípade zastavenia exekúcie, mimo 

vyčísleného poštovného.  

 

3. Exekútor sa zaväzuje, že si nebude vyčísľovať trovy exekúcie ani v prípade 

zastavenia z dôvodov na strane oprávneného, mimo poštovného.  

 

 

Čl. V 

Ukončenie zmluvy   

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou alebo 

výpoveďou. 
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2. Výpovedná lehota pre obe strany je jeden mesiac a táto začína plynúť prvým dňom 

v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď jednej zo strán. 

Všetky rozpracované exekúcie ostávajú až do úplného vybavenia u exekútora. Ostatné 

exekučné tituly nebudú odstupované.  

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Exekučného poriadku 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne a bez 

nátlaku. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami. 

 

4. Zmluvu možno meniť len dodatkom v písomnej forme a podpísaním obidvomi 

zmluvnými stranami. 

 

5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre oprávneného 

a dve vyhotovenia pre exekútora. 

 

Vo Svidníku,  01.02.2011 

 

 

 

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

   MVDr. Bohumil Kačmár                                                          Mgr. Juraj Voloch 

              Prednosta                                                                            súdny exekútor                                                            

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 


