Ex 144/11
Exekútorský úrad Bratislava, Sartorisova 21, 821 08 Bratislava
Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor
____________________________________________________________________
Tel/ 02-20902410, Tel., Fax/ 02-20902445, anna.michnicova@ske.sk

ZMLUVA O VYKONANÍ EXEKÚCIE

1. Oprávnený:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. l, 814 99 Bratislava,
IČO:603481
IČ DPH: SK
číslo účtu:
č. tel./mobil:

(ďalej len oprávnený)
Povinný:
ASTORIAPHARM spol. s r.o., Ventúrska 22, 811 01 Bratislava, IČO:17327121
IČ DPH: SK
RČ:
a

2. EXEKÚTORSKÝ ÚRAD B r a t i s l a v a
Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor
Sartorisova 21, 821 08 Bratislava
IČO : 33 76 79 47
Bankové spojenie:
(ďalej len exekútor)

IČ DHP: SK 1020216263
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PREDMET ZMLUVY

1. Exekútor sa zaväzuje na základe návrhu oprávneného vykonať exekúciu v súlade s ustanoveniami
Exekučného poriadku.
2. Podkladom pre vykonanie exekúcie je vykonateľné rozhodnutie: rozsudok, ktorý vydal Okresný súd
Bratislava I, spisová značka:27Cb/283/2007-51 zo dňa 25.11.2010, vymáhaný nárok 18 581,39 EUR
(559 782,96 Sk) s príslušenstvom, proti povinnému: ASTORIAPHARM spol. s r.o., Ventúrska 22,
811 01 Bratislava, IČO:17327121 (ďalej len exekučný titul).
3. Práva a povinnosti exekútora i oprávneného sú prílohou č. 1 tejto zmluvy.
II. ÚČEL ZMLUVY
1. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonanie núteného výkonu súdnych a iných
rozhodnutí.
2. Podľa tejto zmluvy je týmto rozhodnutím exekučný titul podľa časti I. bod. 2.
III. TROVY EXEKÚCIE
1. Trovami exekúcie podľa Exekučného poriadku sa rozumie odmena exekútora, náhrada hotových
výdavkov a náhrada za stratu času. Trovy exekúcie znáša povinný. Výšku trov exekúcie určuje vyhláška
Ministerstva spravodlivosti SR č.288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. K trovám
exekúcie súdny exekútor doúčtuje DPH.
2. Oprávnený sa v súlade s ust. § 197 Exekučného poriadku zaväzuje zaplatiť exekútorovi dohodnutý
preddavok vo výške 300,00 EUR na odmenu a na náhradu hotových výdavkov.
3. Dohodnutý preddavok sa oprávnený zaväzuje zaplatiť na základe tejto zmluvy na účet exekútora
najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania zmluvy o vykonaní exekúcie. Ak tak neurobí, môže to byť
dôvodom na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 2 Exekučného poriadku.
Po uhradení preddavku exekútor vystaví faktúru.
IV. ZMLUVNÁ ODMENA
1. Exekútor a oprávnený sa dohodli na zmluvnej odmene podľa § 17 Vyhl. č. 288/1995 Z.z. a to vo výške:
00 % z vymoženého nároku. Zmluvnú odmenu hradí oprávnený a exekútorovi vzniká nárok na jej
zaplatenie aj pri zastavení exekúcie na návrh oprávneného. Exekútor k zmluvnej odmene účtuje DPH
v príslušnej sadzbe a vystaví faktúru.
2. Nárok na zaplatenie zmluvnej odmeny zostáva aj v prípade, ak povinný po začatí exekúcie splní
dobrovoľne povinnosť, uloženú mu v exekučnom titule podľa časti I. bod 2 tejto zmluvy.
3. Zmluvná odmena je splatná do troch dní od právoplatného zastavenia alebo skončenia exekúcie.
V.

SPÔSOB VYKONANIA EXEKÚCIE

Exekútor určí spôsob vykonania exekúcie podľa exekučného titulu, uvedeného v časti I. bod 2 tejto
zmluvy v súlade s ustanoveniami paragrafu 63 a nasl. Exekučného poriadku. Ak si spôsob vykonania
exekúcie vyžaduje písomný súhlas oprávneného, poskytne ho tento exekútorovi na osobitnom tlačive bez
zbytočného odkladu. Rovnako poskytne oprávnený súčinnosť exekútorovi, ak je táto k vykonaniu exekúcie
potrebná.
VI. UKONČENIE ZMLUVY
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť len dohodou zmluvných strán.
2. Túto zmluvu možno považovať za ukončenú aj zastavením exekúcie podľa § 57 ods. 1 a 2 Exekučného
poriadku.
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1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, čo vyjadrujú vlastnoručnými
podpismi.
2. V ostatných prípadoch sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami platného právneho poriadku, najmä
Exekučným poriadkom a vyhl. č.288/1995 Z.z.
3. Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Súdny exekútor vystaví oprávnenému v prípade dohodnutej zmluvnej odmeny daňový, prípadne
zjednodušený daňový doklad na jemu prislúchajúce zdaniteľné plnenia.
5. Oprávnený súhlasí so započítaním a zrážkou čiastky zmluvnej odmeny, ak je táto dohodnutá, z odvodu
vymáhaného nároku.
6. Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
V Bratislave dňa 29.4.2011

V Bratislave dňa 09.05.2011

---------------------------------Mgr. Anna Michnicová, v. r.
súdny exekútor

-------------------------------------pečiatka a podpis oprávneného, v. r.

P R Í L O H A č.1 k Zmluve o vykonaní exekúcie zo dňa 29.4.2011
I. PRÁVA A POVINNOSTI EXEKÚTORA
1. Exekútor je povinný vykonať exekúciu nestranne a nezávisle.
2. Exekútor je pri svojej činnosti viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom
konaní.
3. Exekútor je povinný vykonávať exekúciu osobne, prostredníctvom svojho zástupcu, alebo exekútorom
splnomocnenej osoby.
4. Exekútor, jeho zástupca alebo splnomocnená osoba sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone exekučnej činnosti. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po
zániku exekútorského úradu a po skončení pracovného pomeru s exekútorským úradom.
5. Všetky informácie, ktoré exekútor získa v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti je povinný zachovať
v tajnosti, okrem prípadov, kedy je to nevyhnutné a účelné v záujme splnenia tejto zmluvy.
6. Exekútor zodpovedá oprávnenému za škodu vzniknutú v súvislosti s exekučnou činnosťou, ktorú
spôsobil on a ručí zároveň aj za škodu, vzniknutú v súvislosti s exekučnou činnosťou, ktorú spôsobili
jeho zamestnanci.
7. Od vykonania exekúcie môže exekútor upustiť len vtedy, ak povinný dobrovoľne splní, čo mu ukladá
exekučný titul, uvedený v časti I. bod 2 tejto zmluvy.
II. PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNENÉHO
1. Oprávnený sa zaväzuje poskytnúť exekútorovi všetky informácie o povinnom, najmä uviesť, akým
spôsobom má vykonať exekúciu, označiť platiteľa mzdy povinného, prípadne fyzickú alebo právnickú
osobu, voči ktorým má povinný pohľadávku a dôvod tejto pohľadávky, ak ide o pohľadávku z účtu v
banke, aby uviedol číslo účtu a označil banku.
2. Oprávnený sa zaväzuje, že bude bezodkladne informovať exekútora o všetkých úhradách, ktoré povinný
poskytol v prospech oprávneného v súvislosti s plnením, uvedeným v exekučnom titule podľa časti I.
bod 2 tejto zmluvy.

V Bratislave dňa 29.4.2011

V Bratislave dňa 09.05.2011

---------------------------------Mgr. Anna Michnicová, v. r.
súdny exekútor

-------------------------------------pečiatka a podpis oprávneného, v. r.

