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Oznámenie majiteľa účtu

Majiteľ účtu [povinný z exekúcie] [vypĺňa Majiteľ účtu]

suma vo výške  EUR. Túto sumu nepodliehajúcu exekúcii žiadam previesť na účet
č. IBAN: **
VS:         KS:         ŠS: 

Meno, priezvisko, titul

Rodné číslo

Adresa trvalého bydliska, PSČ

Druh a číslo dokladu totožnosti

[ďalej len „Majiteľ účtu“]

Podľa § 104 ods. 2 EP ako Majiteľ účtu 
č. IBAN: [ďalej len „Účet“] 
týmto Poštovej banke, a.s., odštepný závod 365.bank, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 
IČO: 31 340 890 [ďalej len „Banka“] oznamujem, že na Účet vedený v Banke je zasielaná (Majiteľ účtu voľbu 
zaškrtne):

   mzda
   iný príjem
   pravidelný
   jednorazový

1. Za správnosť výšky sumy zo mzdy alebo iného príjmu nepodliehajúcu exekúcii podľa § 104 ods. 2 EP Banka 
nezodpovedá. Majiteľ účtu berie na vedomie, že exekúcii podľa predmetného ustanovenia EP nepodlieha len 
suma, ktorá sa v zmysle osobitných právnych predpisov nesmie zraziť povinnému z mesačnej mzdy alebo z iných 
príjmov.

2. Výška sumy nepodliehajúca exekúcii určená súdnym exekútorom má prednosť pred výškou sumy uvedenou 
Majiteľom účtu.

3. Toto Oznámenie Banka akceptuje na vyplatenie sumy nepodliehajúcej exekúcii v mesiaci, za ktorý je mzda 
alebo iný príjem vyplácaný. O vyplatenie sumy nepodliehajúcej exekúcii za ďalší mesiac musí Majiteľ účtu Banku 
požiadať.

4. Zmenu výšky sumy nepodliehajúcej exekúcii Majiteľ účtu oznamuje novým Oznámením potvrdeným súdnym 
exekútorom.

o uplatnení nároku na sumu zo mzdy alebo iného príjmu nepodliehajúcu exekúcii v zmysle § 104 ods. 2 zákona 
č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti [Exekučný poriadok] a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov [ďalej len „EP“] [ďalej len „Oznámenie“].

Druh iného príjmu [Majiteľ účtu špecifikuje druh príjmu]

Informácie pre Majiteľa účtu
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5. Pre vyplatenie sumy nepodliehajúcej exekúcii je v prípade viacerých exekučných konaní rozhodujúce poradie 
pohľadávok.

6. Majiteľovi účtu môže Banka vyplatiť sumu maximálne do výšky potvrdenej súdnym exekútorom v zmysle 
Oznámenia avšak vždy maximálne do výšky v príslušnom mesiaci skutočne poukázanej v prospech Účtu.

Podpis Majiteľa účtu, miesto, dátum

Vyjadrenie súdneho exekútora 

Vyjadrenie súdneho exekútora v exekučnom konaní č. EX*  
[súdny exekútor zaškrtne príslušnú možnosť a doplní sumu ak je to potrebné] exekúcii žiadam previesť na účet].

   Súhlasím so sumou uvedenou Majiteľom účtu – povinným z exekúcie
   Nesúhlasím so sumou uvedenou Majiteľom účtu – povinným z exekúcie a sumu určujem na  €.

Vysvetlivky 

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky súdneho exekútora, miesto, dátum

* Banka Majiteľovi účtu nezodpovedá, ak prostriedky na účte uvedenom Majiteľom účtu sú v dôsledku vykonávanej 
exekúcie vinkulované a v dôsledku toho nedostupné. 

** Povinné pole.
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