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l.

Mesto Zlaté Moravce

sídlo: Ul. l. mája 2, 953 Ol 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@zlaten10ravce.eu

(dalej len ako "oprávnený" v príslušnom gran1atickon1 tvare)

a

Mgr. Tomáš Mamrák, súdny exekútor
sídlo: Exekútorský úrad Nitra - Cabajská 4, 949 Ol Nitra
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. , pobocka Nitra
císlo úctu: 2924867615/1100
ICO: 42207690
DIC: 1031550047

Tel: +421 (O) 911 38 88 81
E-mail: tomas.mamrak@ske.sk

(dalej len ako "exekútor" v príslušnom gramatickol11 tvare)

II.

Zmluvné strany uzatvorili dna 30.3.2012 Rál11covú zmluvu o výkone exekúcií, ktorou sa
exekútor zaviazal uskutocnovat pre oprávneného exekúcie v súlade so zákonom c. 233/1995
Z.z. o súdnych exekútoroch a exekucnej cinnosti (Exekucný poriadok) a o zmene a doplnení
dalších zákonov v znení neskorších predpisov apo vymožení konkrétnej pohladávky túto
poukázat na úcet oprávneného, vo všetkých veciach, ktoré budú exekútorovi odovzdané
s návrhom na vykonanie exekúcie.

III.

1. Zn1luvné strany sa dohodli, že Rámcová zmluva špecifikovaná v cl. II v znení jej Dodatku
c. 1 sa ukoncuje dohodou zmluvných strán ku dnu 31.1.2014.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky exekucné konania neukoncené ku dnu 31.1.2014,
dokoncí exekútor za podmienok a v zmysle predmetnej Rán1covej zmluvy.



IV.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom dohody sa oboznámili s jej obsahom, jej
obsahu porozumeli, uzatvorili ju slobodne a vážne, na znak coho ju vlastnorucne podpisujú.

2. Táto dohoda je vyhotovená v troch exemplároch, pricom exekútor obdrží jedno
vyhotovenie a oprávnený obdrží dva exempláre.

3. Dohoda nadobúda úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke
oprávneného.

V Zlatých Moravciach, dna 30.1.2014

.....G?~~.~....
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor
za Mesto Zlaté Moravce
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SÚDNY EXEKUTOR
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