
Z M L U V A
o vykonaní exekúcie
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EX-1396/2015

Zmluvné strany:

oprávnený : Krasbyt, s.r.o.
Struhy 83
023 02 Krásno nad Kysucou

právne zast.: AK JUDr. Silvia Tatarková 
E. B. Lukáča 2 
036 01 Martin

súdny exekútor : JUDr.Ing. Pavol Malík, súdny exekútor 
Exekútorský úrad Žilina 
ul. l.mája č. 22

Na základe exekučného titulu -  platobný rozkaz č. 4C/68/2015 zo dňa 12.3.2015 vydaného 
Okresným súdom Čadca, ktorým sa ukladá povinnému:

Marián Chiebek, Kalinov 1407, Krásno nad Kysucou

zaplatiť:
- pohľadávky 126,13 EUR
- príslušenstva pohľadávky, a to
- úroky z omeškania 18,29 EUR 
-trovy konania 16,50 EUR
- trovy právneho zastúpenia 59,98 EUR
- trovy právneho zastúpenia pri exekúcii 40,06 EUR
- úroky z omeškania vo výške 0, 5 promile denne odo dňa 23.10.2015 zo sumy 126,13 EUR do 

zaplatenia,
- súdny poplatok za vydanie poverenia 16,50 EUR

uzatvárajú zmluvu o vykonaní exekúcie 

Ľ
1.1.Súdny exekútor vykoná exekúciu niektorým so spôsobov ust.v par.63 zák.č. 233/95 Z.z. v 
prospech oprávneného.
1.2.0právnený ak má vedomosť písomne oznámi súdnemu exekútorovi platiteľa mzdy povinného, 
právnickú alebo fyzickú osobu, voči ktorým má povinný pohľadávku a dôvod tejto pohľadávky, 
označí banku a čísla účtov povinného, zoznam hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktoré má povinný vo 
vlastníctve ako aj iné skutočnosti, ktoré sú postrebné k vymoženiu pohľadávky.
1.3.Oprávnený po podpísaní tejto zmluvy nebude jednať s povinným bez súhlasu súdneho exekútora 
vo veci vyplatenia vymáhanej pohľadávky, v prípade, ak sa tak stane okamžite vyrozumie súdneho 
exekútora.
1.4. Ak povinný vyplatí vymáhanú pohľadávku alebo jej časť na účet oprávneného, oprávnený bude o 
tom bezodkladne informovať súdneho exekútora a podľa vyúčtovania poukáže na účet trovy exekúcie 
a dohodnutú zmluvnú odmenu, aj z časti vymoženej pohľadávky.
1.5. Vprípade, že bude vykonávaná exekúcia spôsobom zrážkami zo mzdy, zrážkami z iných príjmov, 
prikázaním pohľadávky z účtu, prikázaním iných peňažných pohľadávok oprávnený súhlasí, aby 
finančné prostriedky boli poukázané na účet súdneho exekútora, ktorý ich po odpočítaní trov exekúcie 
poukáže oprávnenému.

II.

2.1.Oprávnený zloží preddavok na odmenu súdneho exekútora a na náhradu jeho hotových 
výdavkov za výkon exekučnej činnosti vo výške 0,- EUR v zmysle zák. 233/95 Z.z. Na účet súdneho 
exekútora Č.SK23 0900 0000 0004 2005 5470 , VS 1396/2015, vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.



pob. Žilina do 3 dní od podpísania zmluvy.
2.2. V prípade, ak oprávnený nezloží dohodnutý preddavok na náhradu hotových výdavkov 

súdneho exekútora v dohodnutej lehote, zmluvné strany sa dohodli, že súdny exekútor podá návrh na 
zastavenie exekúcie v zmysle par.31 ods.2 zák. 233/95 Z.z. Oprávnený sa zaväzuje uhradiť hotové 
výdavky, náhradu za stratu času a odmenu za výkon exekučnej činnosti v zmyslepar. 14 Vyhl. 288/95 
Z.z. do 5 dní od doručenia vyúčtovania trov exekúcie oprávnenému.Lehota je splatná ak sa posledný 
deň príslušného ústavu doručí príkaz na platbu.

2.3. Vymožené finančné prostriedky sa poukážu na účet oprávneného v súlade s jednotlivými 
ust.zák.233/95 Z.z.Prípady, ktoré nie sú upravené zákonom č.233/95 Z.z. sa zmluvne upravujú tak, že 
exekútor poukáže vymožené finančné prostriedky oprávnenému ihneď, najneskôr do 20 dní od 
vymoženia a to na účet oprávneného č.

2.4.0právnený súhlasí uhradiť okrem vyhláškou stanovenej odmeny aj zmluvnú odmenu vo 
výške % z vymoženej čiastky.

2.5.Vprípade, že pohľadávka s prísl. bude uhradená na účet súdneho exekútora, oprávnený 
súhlasí so znížením vymoženej čiastky o zmluvnú odmenu.

III.

V prípadoch o ktorých sa v tejto zmluve nehovorí sa postupuje podľa príslušných zákonov.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali.

Zmluva nadobúda účinnosť podpisom zmluvných strán.
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KRASBVT, s.r.o,

S t ru h y  83
023 02 K rá s n o  nad Kysucou  
ICO: 36779806 IČ DPH; SK20223gflgro
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Oprávi

V Žiline dňa 23.10.2015

súdny exekútor 
JUDr.Ing. Pavol Malík

TavoS Maífli
súúzy cxskťtor
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Oprávnený lx  zmluvu po podpísaní a uhradení preddavku vráti súdnemu exekútorovi.


