
Rámcová zmluva o výkone exekúcie

uzatvorená medzi:

l.

Zmluvné strany

obchodné meno:
sídlo:
ICO:

bankové spojenie:
císlo úctu:
IBAN:

osoby oprávnené konat:
Tel:
E-mail:

Mesto Zlaté Moravce

Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
00308676

VÚB Nitra, a.s.
33422162/0200
SK22 0200 0000 000033422162

Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta
037/6923925

sekretariat@zlatemoravce.eu

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

a

súdny exekútor:
sídlo:

bankové spojenie:
císlo úctu:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Tel:
E-mail:

JUDr. Ing. Jozef Buri LLM MBA, Exekútorský úrad Levice
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
Prima Banka Slovensko, a.s., pobocka Levice
7132402003/5600
42048192
1072285280
SK 1072285280
036/6224021

sekretaria t@buri-exekutor.sk

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

II.

Predmet zmluvy

Na základe podaného návrhu oprávneného sa exekútor zaväzuje 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 (dalej len "zákon alebo Exekucný poriadok") a po vymožení konkrétnej
pohladávky túto poukázat na úcet oprávneného podla vyúctovania v zmysle Exekucného
poriadku, vo všetkých veciach, ktoré budú exekútorovi odovzdané s návrhom na vykonanie
exekúcie.

III.

Úcel zmluvy

I.Súdny exekútor je štátom urcenou a splnomocnenou osobou na vykonanie núteného výkonu
súdnych a iných rozhodnutí.

2.Podla tejto zmluvy je právoplatný a vykonatelný exekucný titul špecifikovaný
v jednotlivom návrhu na vykonanie exekúcie.
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3.Úcelom zmluvy je úprava podmienok vzájomnej spolupráce medzi oprávneným
a exekútorom s cielom zabezpecit vymoženie pohladávok oprávneného priznaných mu
právoplatnými a vykonatelnými súdnymi rozhodnutiami, ako aj pohladávok, ktoré boli
oprávnenému priznané niektorým iným exekucným titulom, ktoré stanovuje Exekucný
poriadok vo svojom § 41.

IV.

Práva a povinnosti exekútora

1. Povinnosti exekútora:

exekútor je povinný na základe oprávneným podaného návrhu na vykonanie exekúcie pre
oprávneného vykonávat exekúciu nestranne a nezávisle,
exekútor pri svojej cinnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím
súdu vydanom v exekucnom konaní,
exekútor vykonáva exekúciu osobne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov
v rozsahu ich oprávnení vyplývajúcich zo zákona alebo poverenia exekútora,
exekútor sa zaväzuje, že bude zachovávat mlcanlivost o všetkých skutocnostiach, ktoré
by sa mohli dotknút záujmov oprávneného a o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní
exekúcie, táto povinnost sa vztahuje aj na zamestnancov exekútora a trvá aj po zániku
exekútorského úradu, ako aj po skoncení pracovného pomeru zamestnancov exekútora,
exekútor zodpovedá oprávnenému za škodu vzniknutú v súvislosti s exekucnou
cinnostou, ktorú spôsobil on alebo jeho zamestnanci a rucí zároven za škodu vzniknutú
v súvislosti s exekucnou cinnostou, ktorú spôsobili jeho zamestnanci,
exekútor od vykonania exekúcie môže upustit len vtedy ak povinný dobrovolne splnil co
mu ukladal exekucný titul,
exekútor neodkladne oznámi oprávnenému, že je z vykonania exekúcie vylúcený;
do 10 pracovných dní po skoncení kalendárneho štvrtroka zašle exekútor oprávnenému
písomnú správu za predchádzajúci štvrtrok o stave ním vykonávaných exekucných
konaní

2. Exekútor je oprávnený:

vyžadovat od oprávneného súcinnost pri vykonávaní exekúcie (predkladanie listín,
oznamovanie údajov o povinnom, o jeho platitelovi mzdy, oznacenie banky - císla úctu,
prípadne fyzickú alebo právnickú osobu, voci ktorým má povinný pohladávku - dôvod
pohladávky apod. ),
odmietnut požadovaný úkon, ak odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným
právnym predpisom,

vymôct trovy exekúcie niektorým zo spôsobov urcených na vymoženie penažnej
pohladávky,
v upovedomení o zacatí exekúcie urcit predbežné trovy exekúcie,
uzatvárat splátkový kalendár bez písomného súhlasu oprávneného na maximálne 3
splátky v prípadoch s vymáhanou istinou nižšou ako 100.- EUR

3. Penažný ústava císlo úctu

Exekútor je povinný zasielat vymožené penažné prostriedky oprávneného na císlo úctu:
33422162/0200, ktorý je vedený vo VÚB, a.s., pobocka Nitra, IBAN: SK22 0200 0000 0000
33422162.
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V.

Práva a povinnosti oprávneného

Oprávnený má právo:
navrhnút exekútorovi najvhodnejší spôsob vykonania exekúcie,
nazerat do spisu exekútora a robit si z neho výpisy.

Povinnosti oprávneného:

k návrhu na vykonanie exekúcie predložit exekucný titul v dvoch vyhotoveniach (1
overená kópia a 1 kópia)

poskytnút exekútorovi súcinnost pri vykonávaní exekúcie a to najmä poskytnutím
informácií, ktoré by mohli prispiet k efektívnemu vykonaniu exekúcie,
na základe požiadavky exekútora poskytnút mu súcinnost pri dorucovaní písomností
týkajúcich sa exekúcie povinným prostredníctvom svojej dorucovatelkyalebo Mestskej
polície,

bezodkladne informovat exekútora o všetkých úhradách, ktoré povinný vykonal
v prospech oprávneného, ako to povinnému ukladá exekucný titul.

VI.
Trovy exekúcie

1.0právnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na úcelné vymoženie svojich
nárokov ..

2.Trovy exekúcie podla tejto zmluvy sa urcujú v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky c. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR c. 405/2006 Z.z .. Trovy exekúcie znáša povinný.

3.0právnen)T sa zaväzuje, že uhradí exekútorovi odmenu vo výške priznanej uznesením
príslušného súdu ako náhradu za vynaložené náklady v exekucnom konaní v prípade, že
tieto nie je možné vymôct od povinného z dôvodu zastavenia exekúcie pre nemajetnost'
povinného.

4.Exekútor nepožaduje od oprávneného žiadne preddavky na odmenu exekútora.

VII.
Spôsob vykonania exekúcie

1. Exekútor použije spôsob (spôsoby) vykonania exekúcie v súlade s ustanovením §63
Exekucného poriadku, ktorý upravuje spôsoby vykonania exekúcie.

2. Ak si spôsob vykonania exekúcie vyžaduje písomný súhlas oprávneného, tento ho
poskytne exekútorovi na základe jeho písomnej žiadosti zaslanej prostredníctvom pošty,
faxom alebo emailom na osobitnom tlacive bez zbytocného odkladu.

3. Ak je k výkonu exekúcie potrebná súcinnost oprávneného, tento ju na písomnú výzvu
exekútora zaslanú prostredníctvom pošty, emailom alebo faxom bezodkladne poskytne.

VIII.
Vyúctovanie exekúcie

1. Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu pohladávky použijú v
tomto poradí:
a) trovy exekútora,
b) istina vymáhanej pohladávky,
c) príslušenstvo vymáhanej pohladávky priznané exekucným titulom,
d) trovy oprávneného.
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2. Z prijatého plnenia sa na trovy exekútora podla predchádzajúceho bodu použije vždy
najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na istinu vymáhanej pohladávky
oprávneného; na príslušenstvo vymáhanej pohladávky priznané exekucným titulom a trovy
oprávneného sa prijaté plnenia použijú až po zániku istiny vymáhanej pohladávky
oprávneného.
3. Ak niektorá z pohladávok podla bodu 1. už skôr zanikla, použije sa prijaté plnenie v
pomere podla bodu 2. na pohladávky, ktoré v case prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie
je možné uplatnit tento pomer z dôvodu, že ostatné pohladávky zanikli, použije sa celé prijaté
plnenie na v poradí poslednú neuspokojenú pohladávku, a to až do okamihu jej zániku.
4. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ak súdny exekútor prijme penažné prostriedky v rámci
vykonávania exekucných konaní v prospech oprávneného, je povinný tieto prostriedky
poukázat oprávnenému najneskôr do 30 dní od ich prijatia. Prijatím penažných prostriedkov
sa rozumie ich prijatie v hotovosti do pokladne súdneho exekútora alebo ich pripísaním na
bankový úcet. Poukázaním sa rozumie zrealizovanie prevodného príkazu v prospech
bankového úctu oprávneného.
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IX.

Doba trvania zmluvy - zánik práva povinností zmluvných strán

1.Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o výkone exekúcie sa uzatvára na dobu
neurcitú. Zmluvu je oprávnená vypovedat každá zmluvná strana s výpovednou dobou 3 (tri)
mesiace, ktorá zacína plynút prvým dnom kalendárneho mesiaca nasledujúcim po dorucení
výpovede druhej zmluvnej strane ..

2.Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa uskutocnia výhradne
písomným a ocíslovaným dodatkom, ktorý sa po podpise obidvoma zmluvnými stranami
stáva jej neoddelitelnou súcastou.

X.
Záverecné ustanovenia

I.V prípade, že vzájomné vztahy zmluvných strán nepostihujú ustanovenia tejto zmluvy
budú sa riadit ustanoveniami platného právneho poriadku a súvisiacich predpisov
(Exekucného poriadku a vyhl. MS SR c.288/1995 Z.z.).

2.Písomnosti adresované niektorej zo zmluvných strán sa dorucujú na jej adresu uvedenú
v tejto zmluve alebo na neskôr písomne oznámenú adresu. Písomnosti sa považujú za
dorucené dnom ich prevzatia adresátom. Na úcely tejto zmluvy sa písomnosti považujú za
dorucené aj dnom odmietnutia ich prevzatia zo strany adresáta alebo po ich uložení na pošte
uplynutím odbernej lehoty, pokial ich dorucenie na oznámenú adresu adresáta nie je
úspešné a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky na pošte nedozvie.

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

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

5. Zmluva nadobúda úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke
oprávneného.
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JUDr. Ing. Jozef Bpri L~~,MBÁJ/ctBurj 0)
súdny exekútor

V Zlatých Moravciach, dna 2014


