
Vyhlásenie o prostriedkoch nepodliehajúcich exekúcii1,2 
 

Majiteľ účtu (meno a priezvisko/názov spoločnosti)  .............................................................................. 
Rodné číslo / IČO               .............................................................................. 
Číslo exekučného konania              .............................................................................. 
 
týmto vyhlasujem a oznamujem banke, že na účte  číslo  
(IBAN) .........................................................................  sú/budú pripísané peňažné prostriedky: 
      vo výške, ktorá je stanovená zákonom1 

         ktoré nepodliehajú exekúcii2 vo výške ................. EUR. 

 
Tieto prostriedky žiadam vyplatiť v      hotovosti3 /       previesť na účet číslo: 
(IBAN): ................................................................................................. 
 

Informácia pre príjemcu4:  .......................................................................................... 
 
Toto vyhlásenie platí pre: 

jednorázové vyhlásenie, 
opakované vyhlásenie pre vyššie uvedenú sumu mesačne počas trvania dotknutých 

exekúcií5 
  
 
Dňa ..................................    ................................................ 
        podpis žiadateľa 
 
6  Vyjadrenie  exekútora v exekučnom konaní č.  Ex……………........... 
 

Súhlasím s výškou sumy, ktorú uviedol povinný. 
 
 Nesúhlasím s výškou sumy, ktorú uviedol povinný. Súhlasím, aby banka uvoľnila 
povinnému sumu vo výške _____________ EUR. 
 
 
Dátum :      ………………………………….. 
       Pečiatka  a podpis exekútora  
Vysvetlivky:  
1 napr. 99,58 EUR alebo 165 EUR v zmysle §104 ods. 1 Exekučného poriadku, §109 Daňového 
poriadku, alebo §225k Zákona o sociálnom poistení, pričom klient vyhlasuje, že si neuplatnil nárok na 
tieto prostriedky v inej banke. 
2 napr. v zmysle §104 ods. 2 Exekučného poriadku, §109 Daňového poriadku, alebo §225k Zákona 
o sociálnom poistení. 
3 Iba na pobočke s pokladňou 
4 Nepovinné pole 
5 V prípade opakovaného mesačného vyhlásenia Majiteľ účtu oznámi banke požiadavku na výber 
v hotovosti (iba na pobočke s pokladňou) alebo bezhotovostný prevod na vyššie uvedený účet vždy 
osobne, s odvolaním sa na toto vyhlásenie s vyššie uvedenými platobnými inštrukciami opakovane, 
každý mesiac (raz mesačne);  pri bezhotovostnom prevode vždy jeden bankový pracovný deň vopred 
pred požadovaným prevodom. Žiadosť o bezhotovostný, opakovaný prevod je možné urobiť aj 
prostredníctvom služby DIALOG Live. Opakované vyhlásenie neplatí pre vyhlásenie podľa §104 ods. 1 
Exekučného poriadku. 
6 Pre uvoľnenie prostriedkov v zmysle §104 ods. 2 Exekučného poriadku.  

 
 
Pečiatka a podpis pracovníka pobočky banky: ..................................... 
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