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Zmluva o pomoci a spolupráci č. 2/2016/Ex
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Č1.I
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
IČO: 00316075
DIČ:2021115052
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
SWIFT: OTPVSKBX
Zastúpené: Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta
(ďalej len „poskytovateľ“)
Príjemca:
Exekútorský úrad Rožňava
zastúpený: JUDR. Peter Hodermarský, súdny exekútor
sídlo: Akad. Hronca č. 3, 048 01 Rožňava
IČO: 31958095
IBAN: SK9211110000006609800005
BIC: : UNCRSKBX
(ďalej len „príjemca “)
ČI. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je pomoc a spolupráca poskytovateľa príjemcovi v oblasti exekučného
konania pri doručovaní zásielok a to najmä:
1. Vyhľadávanie adresy trvalého/prechodného pobytu/poštovej adresy povinného v exekučnom
konaní.
2. Doručovanie exekútorských zásielok povinnému prostredníctvom mestskej polície vo Fiľakove.
ČI. III
Spoločné ustanovenia
1. Predmet zmluvy podľa ČI. II bod 2 poskytovateľ uskutočňuje denne v čase od 7.30 hod. do 18.00
hod.
2. Poskytovanie pomoci a spolupráce sa uskutočňuje denne na základe písomných podkladov,
príp. počas osobných stretnutí zástupcov zmluvných strán v sídle poskytovateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli o hradení nákladov súvisiacich s poskytovaním pomoci a spolupráce
vo výške 10,00 €/zásielka, slovom: desať eur za doručovanú zásielku s možnosťou následnej
úpravy v súvislosti so všeobecnou zmenou úrovne výšky cien za poskytované služby.
4. Poskytovateľ bude príjemcovi za poskytnutú pomoc a spoluprácu štvrťročne fakturovať sumu vo
výške, ktorá priamo závisí od počtu doručovaných zásielok. Evidenciu doručovaných zásielok
vedie mestská polícia vo Fiľakove.
5. Príjemca - exekútorský úrad sa zaväzuje vykonať úhradu vystavenej faktúry v lehote do 15 dní
odo dňa j ej vystavenia.
6. V prípade nedodržania termínu platby sa exekútorský úrad zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý kalendárny deň omeškania.

ČI. IV
Rozsah mlčanlivosti
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré si navzájom poskytli
pri rokovaní o uzavretí Zmluvy o pomoci a spolupráci (ďalej len „Zmluva o spolupráci“), ako
i všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v Zmluve o spolupráci, resp. ktoré
budú uvedené v jej dodatkoch, prílohách a iných súčastiach, sú aj v prípade neuzavretia Zmluvy
o spolupráci považované za dôverné informácie v zmysle § 271 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“), o ktorých sú obe zmluvné
strany povinné zachovávať mlčanlivosť.
2. Za dôverné informácie sa považujú aj všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých sa
zmluvné strany dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy o spolupráci.
3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým
pre utajovanie takýchto informácií, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zmluvné
strany sú povinné zaistiť tajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, ako aj iných
spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takého informácie boli oprávnene poskytnuté.
4. Zmluvné strany sú povinné dôverné informácie chrániť pre ich zneužitím, poškodením, zničením,
znehodnotením, stratou a odcudzením.
5. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany dôverné informácie tretej strane sprístupniť, poskytnúť akýmkoľvek spôsobom, ani použiť
inak než na účely plnenia predmetu Zmluvy o spolupráci.
ČI. V
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa v ostatnom riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.
2. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcom po
dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle poskytovateľa.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je dva mesiace
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.
5. Meniť zmluvu je možné iba písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, alebo v súvislosti
s ňou, budú prednostne riešené dohodou.
7. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s charakterom originálu. Každá zmluvná strana
dostane dve vyhotovenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je pre nich dostatočne určitá, jej obsahu porozumeli,
uzatvárajú ju slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok.

Vo Fiľakove, 2 6 . 5 . 2 0 1 6

V Rožňave, dňa 20.5.2016

Poskytovateľ:

Príjemca:

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

JUDr. Peter Hodermarský
súdny exekútor

