
Dohoda o poukazovaní finančných prostriedkov 
uzatvorená v zmysle §36, ods. 8, zákona C. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok, v znení účinnom od 01.11.2013 

uzatvorená medzi: r— T"—T] " 7 7 ™ ™ ™ " Mgr. Jozet Deak, sadny em-Mavt 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. EXEKÚTORSKÝ ÚKAI5 S© SÍDLOM 
sídlo: Alexandra Dubčeka 45,965 58 Žiar nad Hronom HORNÁ 23, P O. BOX W ^ 
IČO: 31609651 974 01 BANSKÁ BYSTRICA 
zastúpený: Mgr. Peter Antal, konateľ 
(ďalej len "oprávnený") D o š ) o « 3 - | Q -
a d ň a : 

Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor 
Exekútorský úrad Banská Bystrica 
so sídlom Homá 23,974 01 Banská Bystrica 
IČO: 42196477 
DIČ:1076780342 
IČ DPH: SK1076780342 
(ďalej len "exekútor") 

Mgr. Jozef Deák, sádíiy rmkúu EXEKÚTORSKÝ SO SÍDLOM HORNÁ 23, P O. 80X W 9740! BANSKÁ BYSTRICA 
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od. j. pošio 2 3 -10- z:;3 dna: 

r 
a> 
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Počet rovnopisov: ̂ ^ Poôaí príteb:-|~ 
Kolky: -j Podpjs preteaióssĥ ; 

Preambula: 

Z dôvodu, že s účinnosťou od 01.11.2013 dochádza k doplneniu zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok o nasledujúce ustanovenia: 

§ 36, ods. 8: exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému bezodkladne, najneskôr do 14 dní od ich 
prijatia, ak odsek 9 alebo štvrtá časť tohto zákona neustanovuje inak alebo ak sa exekútor s oprávneným písomne nedohodol inak. Lehota 
na poukázanie peňainých prostriedkov nesmie byť dlhšia ako 90 dni; dohody, podľa ktorých má lehota presiahnuť 90 dní, sú neplatné. Ak 
exekútora zastupuje zástupca alebo ak ide o náhradníka exekútora, uplatní sa povinnosť podľa prvej vety uplynutím 14 dňovej lehoty 
počítanej odo dňa, kedy sa zástupca alebo náhradník ujal exekútorského úradu." 

§ 36, ods. 9: „Lehota na poukázanie plnení podľa odseku 8 sa uplatní, ak prijaté čiastkové plnenie presiahne päť eur a pri platbách 
poukazovaných exekútorom oprávnenému do zahraničia 50 eur", 

strany tejto Dohody s cieľom vzájomne si upraviť vzťahy súvisiace s poukazovaním vymožených finančných prostriedkov sa dohodli tak, 
ako je uvedené v 51.1 tejto Dohody. 

Čl.I 
Poukazovanie vymožených fin. prostriedkov 

1. Oprávnený podpisom tejto Dohody súhlasí stým, aby súdny exekútor poukazoval vymožené finančné 
prostriedky v prospech bankového účtu oprávneného najneskôr do 60 dní od ich prijatia na depozitný účet 
súdneho exekútora. 

2. Zároveň oprávnený berie na vedomie zákonné ustanovenie a vzhľadom na hospodárnosť a účelnosť exekúcie súhlasí s poukazovaním 
finančných prostriedkov pri čiastkovom plnení, ktoré presiahne päť eur a pri platbách poukazovaných exekútorom oprávnenému do 
zahraničia 50 eur. 

ČI. II 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda sa vzťahuje aj na exekučné konania začaté pred podpisom tejto Dohody, ako aj na budúce exekučné konania, v ktorých 
bude podávať návrhy na vykonanie exekúcie oprávnený. 

2. Táto Dohoda je platná aj pre prípadných právnych nástupcov strán tejto Dohody. 

3. Strany dohody vyhlasujú, že Dohode porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne a bez nátlaku. 

4. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú stranu Dohody. 
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5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnoíť k 01.11.2013. 

V Banskej Bystrici, 

y1 o 
V žiari nad Hronom 

Podpísané 

4gr. Peter Antal 
kormíéľ 
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