
Dodatok c. 1 k

Rámcovej zmluve o výkone exekúcie
uzatvorenej dna 30.3.2012 medzi:

l.
Zmluvné strany

obchodné meno: Mesto Zlaté Moravce

sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
ICO: 00308676

bankové spojenie: VÚB Nitra, a.s.
císlo úctu: 33422162/0200

osoby oprávnené konat: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta
Tel: 037/6923925

E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

(dalej len ako "oprávnený" v príslušnom gramatickom tvare)

a

súdny exekútor: Mgr. Tomáš Mamrák, súdny exekútor
sídlo: Exekútorský úrad Nitra - Cabajská 4, 949 01 Nitra
bankové spojenie: TATRA BÄNKA a.s.
císlo úctu: 2920480676015/1100
ICO: 42207690
DIC: 1031550047
Tel: 0911 38 88 81

E-mail: tomas.lnamrak@ske.sk

(dalej len ako "exekútor" v príslušnom gramatickom tvare)

II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová zmluva o výkone exekúcie uzatvorená medzi
zmluvnými stranami dna 30.3.2012 sa z dôvodov zvýšenia nákladov exekútora spojených so
zistovaním a blokovaním majetku povinného ako aj zvýšením poštovného mení nasledovne:

V clánku VI Trovy exekúcie sa mení znenie ods. 3, pricom nový ods. 3 znie:
" 3. Oprávnený sa zaväzuje, že uhradí exekútorovi odmenu vo výške 40,- eur ako náhradu za
vynaložené náklady vexekucnom konaní v prípade, že tieto nie je možné vymôct od
povinného z dôvodu zastavenia exekúcie pre nemajetnost povinného."

2. Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy o výkone exekúcie uzatvorenej medzi zmluvnými
stranami dna 30.3.2012 zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté.



III.
Záverecné ustanovenia

1. Tento Dodatok C. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnostou originálu, z toho 2
vyhotovenia sú urcené pre oprávneného a jedno pre exekútora.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok C. 1 uzatvorili po vzájomnom prerokovaní,
podla svojej slobodnej vôle vážne, urcite a zrozumitelne, bez tiesne a nápadne jednostranne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnorucne podpísali osoby
oprávnené konat v mene zmluvných strán.

3. Dodatok je platný dnom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a tvorí
nedelitelnú súcast Rámcovej zmluvy. Úcinnost nadobúda dnom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na stránke oprávneného .

EXEKÚTORSKÝ ÚRAD NITRACabá'iská 4, 949 01 Nitra
ONY EXEKÚTOR

. Tomáš Mamrák
07690 DlC: 1031550047

V Zlatých Moravciach, dna ....t.~.:..~:...2013

~ .

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor

za Mesto Zlaté Moravce

• v 11. 01 .
V NItre , dna 2O13


