
Zmluva o výkone notárskych cinností

uzatvorená 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((V,zlatellloravce.eu

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

a

súdny exekútor: JUDr. Miloš Chvála, notár
sídlo: Nám. A. Hlinku 11,953 01 Zlaté Moravce
císlo úctu: 31263786/0900
ICO: 34039422
DIC: 1030958753
IC DPH: SK 1030958753
Tel: 037/6424491
E-mail: nlilos.chvala(G)notar.sk

(dalej len ako "notár" v príslušnom gran1atickom tvare)

II.
Predmet zmluvy

Na základe podanej žiadosti Mesta, resp. jeho splnomocneného zástupcu sa notár
zavazuje poskytovat Mestu notárske cinnosti v súlade so zákonom c. 323/1992 Z.z.
o notároch a notárskej cinnosti v znení neskorších predpisov (dalej len "Notársky poriadok"),
a to vyhotovovanie notárskych zápisníc ako titulov pre exekúcie podla § 41 ods. 2 zákona c.
233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekucnej cinnosti v súvislosti so zabezpecením
riadneho platenia nájomného v mestských bytoch.

III.

Úcel zmluvy

Úcelom zmluvy je úprava podmienok vzájomnej spolupráce medzi Mestom a notárom
s cielom zabezpecenia notárskych zápisníc ako exekucných titulov pre vypratanie prenajatého
mestského bytu povinnou osobou v prípade ukoncenia nájtllu najmä z dôvodu nezaplatenia
nájomného riadne a vcas, ak nedôjde k dodržaniu lehoty urcenej na vypratanie bytu.



IV.
Práva a povinnosti notára

1. Povinnosti notára:

notár je povinný na základe žiadosti Mesta vyhotovovat notárske zápisnice obsahujúce
právny záväzok povinnej osoby vypratat prenajatý byt v lehote troch dní od zániku nájmu
v prípade nedodržania lehoty na vypratanie bytu,
notár pri svojej cinnosti je viazaný Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi vztahujúcimi sa na výkon notárskej cinnosti,
notár vykonáva notárske cinnosti podla tejto zmluvy osobne alebo prostredníctvom
svojich zamestnancov v rozsahu ich oprávnení vyplývajúcich zo zákona alebo poverenia
notára,
notár sa zaväzuje, že bude zachovávat mlcanlivost o všetkých skutocnostiach, ktoré by sa
mohli dotknút záujmov Mesta a o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní notárskej cinnosti,
táto povinnost sa vztahuje aj na zamestnancov notára a trvá aj po zániku notárskeho
úradu, ako aj po skoncení pracovného pomeru zamestnancov notára,
notár zodpovedá Mestu za škodu vzniknutÚ v sÚvislosti s notárskou cinnostou, ktorÚ
spôsobil on alebo jeho zamestnanci a rucí zárovei1 za škodu vzniknutÚ v súvislosti
s notárskou cinnostou, ktorÚ spôsobili jeho zamestnanci.

2. Notár je oprávnený:

vyžadovat od Mesta súcinnost pri vyhotovovaní predmetných notárskych zápisníc
(predkladanie listín, oznamovanie údajov o povinnom a pod.),
odmietnut požadovaný úkon, ak odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným
právnym predpisom.

V.

Povinnosti Mesta

Povinnosti Mesta:
poskytnÚt notárovi súcinnost potrebnú pri vykonávaní notárskej cinnosti podla tejto
zmluvy
uhradit notárovi za vykonanú cinnost dohodnutÚ odmenu.

VI.
Odmena notára

1. Notár má nárok na odmenu za výkon cinností podla vyhlášky c. 31/1993 Z.z o odmenách
a náhradách notárov.

2. Mesto sa zaväzuje, že uhradí notárovi odmenu ako náhradu za vykonané notárske
cinnosti, ktoré notár vyhotovuje na žiadost Mesta postupne už od 1.1.2013. Podkladom pre
vyplatenie odmeny bude zoznam vyhotovených notárskych zápisníc s uvedením spisovej
znacky zápisnice. Mesto uhradí notárovi odmenu podla tohto clánku do 15 dní od dorucenia
faktúry, ku ktorej bude priložený zoznam vyhotovených notárskych zápisníc. Faktúru za rok
2013 sa notár zaväzuje predložit Mestu do 15.12.2013.



3. Notár nepožaduje pocas výkonu notárskych cinností od Mesta žiadne preddavky na
odmenu.

VII.

Doba trvania zmluvy - zánik práv a povinností zmluvných strán

I.Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2013. Zmluvu

je oprávnená vypovedat každá zmluvná strana s výpovednou dobou 1 (jeden) mesiac, 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.

VIII.
Záverecné ustanovenia

I.V prípade, že vzájomné vztahy zmluvných strán nepostihujú ustanovenia tejto zmluvy
budú sa riadit ustanoveniami platného právneho poriadku a súvisiacich predpisov
(Notárskeho poriadku).

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 notár obdrží jedno vyhotovenie
a Mesto obdrží dva exempláre.

5. Zmluva nadobúda úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke Mesta.

V Zlatých Moravciach, dna 28.11.2013

JUDF. Miloš Chva,a
notár

.~~~.~.~~ ...~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor

za Mesto Zlaté Moravce


