
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA 
So sídlom Za stanicou 5, 830 00 Bratislava 3 P.O.BOX 79 

JUDr. Július Petík – súdny exekútor 

Zmluva o výkone exekúcie 
004/15/07 

uzatvorená medzi : 

Obchodné meno/Názov oprávneného : Mesto Senec 
Sídlo : Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
V zastúpení : Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
IČO : 00 305 065 
IČ DPH : 2020662237 
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. – Pezinok 
Číslo účtu : 6602827002/5600 

IBAN SK9456000000006602827002 
( ďalej len oprávnený ) 

a 

JUDr. Július Petík – súdny exekútor 
Sídlo : Za stanicou 5, 830 00 Bratislava 3, P.O.BOX 79 
IČO : 31 803 121 
DIČ : 1040611583 
Bankové spojenie :Tatrabanka, a.s. Bratislava 

č.ú. 2624708313/1100 
IBAN SK4111000000002624708313 

( ďalej len exekútor ) 

I. 
Predmet zmluvy 

Na základe podaného návrhu oprávneného sa exekútor zaväzuje uskutočňovať pre 
oprávneného exekúcie v súlade so zákonom č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch 
a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov ( 
ďalej len ako Exekučný poriadok ), a po vymožení konkrétnej pohľadávky túto poukázať na 
účet oprávneného, vo všetkých veciach, ktoré budú exekútorovi odovzdané s návrhom na 
vykonanie exekúcie. 
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II. 
Účel zmluvy 

1. Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonanie núteného 
výkonu súdnych a iných rozhodnutí. 

2. Podľa tejto Zmluvy je právoplatný a vykonateľný exekučný titul špecifikovaný 
v jednotlivom návrhu na vykonanie exekúcie. 

3. Účelom Zmluvy je úprava podmienok vzájomnej spolupráce medzi oprávneným 
a exekútorom s cieľom zabezpečiť vymoženie pohľadávok oprávneného priznaných 
mu právoplatnými a vykonateľnými súdnymi rozhodnutiami, ako aj pohľadávok, ktoré 
boli oprávnenému priznané niektorým iným exekučným titulom, ktoré ustanovuje 
exekučný poriadok v § 41. 

III. 
Povinnosti a práva exekútora 

1. Povinnosti exekútora : 
- exekútor je povinný pre oprávneného vykonať exekúciu nestranne a nezávisle, 
- exekútor pri svojej činnosti je viazaný len Ústavou SR, zákonmi a inými všeobecne 

záväznými predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutí súdu vydanom 
v exekučnom konaní, 

- exekútor vykoná exekúciu osobne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov v rozsahu 
ich oprávnení vyplývajúcich zo zákona alebo poverenia exekútora, 

- exekútor sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré 
by sa mohli dotknúť záujmov oprávneného, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní 
exekúcie, táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnancov exekútora, 

- exekútor zodpovedá oprávnenému za škodu vzniknutú v súvislosti s exekučnou 
činnosťou, ktorú spôsobil on a ručí zároveň za škodu vzniknutú v súvislosti s exekučnou 
činnosťou, ktorú spôsobili jeho zamestnanci, 

- exekútor od vykonania exekúcie môže upustiť len vtedy, ak povinný dobrovoľne splnil, čo 
mu ukladá exekučný titul alebo sa na exekúciu vzťahuje ustanovenie § 57 exekučného 
poriadku, 

- exekútor neodkladne oznámi oprávnenému, že je z vykonávania exekúcie vylúčený, 
- návrhy na exekúcie si exekútor bude preberať osobne, alebo prostredníctvom svojho 

zamestnanca v sídle oprávneného po predchádzajúcej telefonickej výzve, 

2. Exekútor je oprávnený : 
- vyžadovať od oprávneného súčinnosť pri vykonávaní exekúcie ( predkladanie listín, 

oznamovanie údajov o povinnom, ktoré sú potrebné na výkon exekúcie a pod. ), 
- odmietnuť požadovaný úkon, ak odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným 

právnym predpisom, 
- vymôcť trovy exekúcie niektorým zo spôsobov určených na vymoženie peňažnej 

pohľadávky, 
- v upovedomení o začatí exekúcie určiť predbežné trovy exekúcie. 
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IV. 
Práva a povinnosti oprávneného 

1. Oprávnený má právo : 
- navrhovať exekútorovi najvhodnejší spôsob vykonania exekúcie, 
- vyžadovať od exekútora informáciu o úkonoch, ktoré vykonal pri vykonávaní exekúcie, 
- nazerať do spisu exekútora a urobiť si z neho výpisy. 
2. Oprávnený berie na vedomie svoju povinnosť : 
- poskytnúť exekútorovi súčinnosť pri vykonávaní exekúcie, a to najmä tým, že mu 

poskytne všetky informácie, ktoré by mohli prispieť k efektívnemu vykonaniu exekúcie, 
- bezodkladne informovať exekútora o všetkých úhradách, ktoré povinný vykonal 

v prospech oprávneného, ako to povinnému ukladá exekučný titul ( aj čiastočnom plnení ). 

V. 
Trovy exekúcie 

1. Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie 
nároku. Trovy exekúcie podľa tejto zmluvy sa určujú v zmysle vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych 
exekútorov. Trovy exekúcie znáša povinný. 

2. Oprávnený sa zaväzuje, že uhradí exekútorovi všetky vynaložené náklady v exekučnom 
konaní podľa tejto zmluvy v tom prípade, ak tieto náklady nebude možné vymôcť od 
povinného žiadnym spôsobom. Ide o náhradu hotových výdavkov exekútora a náhradu za 
stratu času. 

3. Trovy exekúcie vymôže exekútor niektorým zo spôsobov určených na vymoženie 
peňažnej pohľadávky vydaním príkazu na úhradu trov exekúcie. 

4. Exekútor určuje najskôr predbežné trovy exekúcie v upovedomení o začatí exekúcie. 

5. Ak počas vykonávania exekúcie vzniknú ďalšie trovy exekúcie, upovedomí o nich 
exekútor oprávneného a povinného. Ďalšie trovy exekúcie vymôže exekútor niektorým zo 
spôsobov určených na vymáhanie peňažných pohľadávok vydaním príkazu na úhradu 
ďalších trov exekúcie. 

6. Oprávnený súhlasí s tým, aby povinný vymáhanú čiastku ( aj prostredníctvom banky, kde 
má vedený účet ) uhradil na účet exekútora. 

7. Ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie ( § 30 exekučného poriadku ) 
alebo ak exekúciu súd zastaví ( § 57 exekučného poriadku ) tak sa odmena súdneho 
exekútora za výkon exekučnej činnosti určuje podľa platných právnych predpisov. 

VI. 
Spôsob výkonu exekúcie 

1. Exekútor použije spôsob ( spôsoby ) vykonania exekúcie v súlade s ustanoveniami § 63 
exekučného poriadku, ktoré upravujú spôsoby vykonania exekúcie. Ak si spôsob 
vykonania exekúcie vyžaduje písomný súhlas oprávneného, poskytne mu ho na osobitnom 
tlačive bez zbytočného odkladu. 
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2. Ak je k výkonu exekúcie potrebná súčinnosť oprávneného, tento ju na výzvu exekútora 
bezodkladne poskytne. 

3. Exekútor vykoná exekúciu podľa možnosti v čo najkratšom čase, pričom však oprávnený 
berie na vedomie, že podľa § 46 ods. 2 exekučného poriadku exekútor je povinný 
vykonávať exekúcie v poradí, v akom mu boli doručené návrhy na vykonanie exekúcie. 

VII. 
Doba trvania zmluvy – zánik práv a povinností zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o výkone exekúcie sa uzatvára na dobu 
neurčitú. 

2. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán ako aj jednostrannou výpoveďou 
zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 

3. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť odo dňa doručenia písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že zmeny a doplnenia zmluvy sa uskutočnia 
dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou. 

VIII. 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 
jednom exemplári. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že tejto zmluve porozumeli a uzatvorili ju vážne, slobodne 
a bez nátlaku. 

3. V prípade, že vzájomné vzťahy zmluvných strán nepostihujú ustanovenia tejto zmluvy, 
budú sa riadiť ustanoveniami platného právneho poriadku a súvisiacich predpisov ( 
Exekučného poriadku a vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z. ). 

V Bratislave dňa 22.1.2015 

Oprávnený : Súdny exekútor : 

„podpísané“ „podpísané“ 

Ing. Karol K v á l JUDr. Július P e t í k 
primátor 


