Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcie
uzatvorená podľ ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:
Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329
925 21 Sládkovičovo
zastúpené primátorom mesta Ing. Anton Szabó
IČO: 00306177
bankové spojenie: 18028132/0200
č. účtu: 2021006746
(ďalej len "oprávnený")
a
JUDr. Viera Kučerová, súdny exekútor
Exekútorský úrad
Nám. Sv. Martina 9
90851 Holíč
IČO: 37 851 390
DIČ: 1026806517
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Holíč
Číslo účtu: 1886689453/0200
(ďalej len "súdny exekútor")

Čl. l
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy o spolupráci pri vykonávaní exekúcií (ďalej len "zmluva") je
úprava práv a povinností oprávneného a súdneho exekútora pri· výkone výkone činností
smerujúcich k uspokojovaniu pohľadávok oprávneného podľa zákona č. 233/1995 Z.z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďaľších zákonov
(Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "Exekučný poriadok").

Čl. II
Práva a povinnosti súdneho exekútora
1. Súdny exekútor sa zaväzuje vykonávať exekúcie nestranne a nezávisle niektorým zo
spôsobov uvedených v ust. § 63 ods. 1 Exekučného poriadku tak, aby sa dosiahol účel
exekúcie čo najskôr a oprávnený bol čo najskôr uspokojený. Súdny exekútor je
povinný exekučnú činnosť vykonávať osobne alebo prostredníctvom
svojich
zamestnancov v rozsahu
ich oprávnení vyplývajúcich z Exekučného poriadku,
a v súlade s Exekučným poriadkom.
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2. Súdny exekútor ajeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone exekučnej činnosti, a ktoré by sa
mohli dotknúť záujmov oprávneného. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po
zániku výkonu exekútorského úradu a po skončení pracovného pomeru zamestnanca
u súdneho exekútora.
3. Súdny exekútor je povinný doručené návrhy spolu s relevantným exekučným titulom
do 15 dní predložiť súdu a požiadať ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.
4. Súdny exekútor je povinný neodkladne oznámiť oprávnenému, že je z vykonávania
exekúcie vylúčený.
5. Súdny exekútor je povinný vymožené finančné prostriedky od povinného resp. tretích
osôb, vrátane čiastkových úhrad, poukazovať na účet oprávneného s označením
variabilného symbolu do siedmich dní od ich vymoženia, t.j. od pripísania na účet
súdneho exekútora.

Čl. 1111
Práva a povinosti oprávneného
1. Oprávnený je povinný odovzdať s návrhom na vykonanie exekúcie exekučné tituly
v dvoch vyhotoveniach (1x originál alebo osvedčená fotokópia, Ix fotokópia).
2. Oprávnený je povinný poskytovať exekútorovi súčinnosť pri vykonávaní exekúcie,
a to najmä tým, že mu poskytne všetky dostupné informácie týkajúce sa osoby
a majetku povinného, ktoré by mohli prispieť k úspešnému uskutočneniu exekúcie.
3. Oprávnený je povinný bezodkladne oznámiť exekútorovi všetky skutočnosti, ktoré
môžu mať vplyv na zmenu výkonu exekúcie.
4. Oprávnený je povinný bezodkladne informovať exekútora o všetkých úhradách, príp.
čiastočných úhradách pohľadávky zo strany povinného.
5. Oprávnený je povinný na základe písomnej výzvy súdneho exekútora pri výkone
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť a pri výkonaní
exekúcie predajom nehnuteľností udeliť súdnemu exekútorovi písomný súhlas s týmto
spôsobom vykonania exekúcie.
6. Oprávnený má právo vyžadovať od súdneho exekútora informáciu o úkonoch, ktoré
vykonal pri vykonávaní exekúcie, nazerať do spisu súdneho exekútora a robiť z neho
výpisy.

