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VYHLÁSENIE POVINNÉHO
PODĽA § 104 ODS. 2 EXEKUČNÉHO PORIADKU O ZASIELANÍ MZDY A INÝCH PRÍJMOV
NA ÚČET BLOKOVANÝ EXEKÚCIOU
(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Majiteľ účtu (meno, priezvisko, adresa):*
týmto oznamujem mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, že na účet č.*
je mi zasielaná mzda/iný príjem z ktorej/ktorého sa podľa zákona
nesmie zraziť suma vo výškea *
Sumu žiadam po potvrdení exekútorom previesť na účet č.*
VS:

KS:

SS:

(účet, ktorý nie je zablokovaný exekučným konaním)

V prípade uvedenia nepravdivých údajov som si vedomý trestnoprávnych následkov z titulu trestného činu
poškodzovania veriteľa. Zároveň týmto ako sľubujúci dávam Banke ako príjemcovi sľubu sľub odškodnenia
v zmysle § 725 Obchodného zákonníka, spočívajúci v záväzku nahradiť Banke všetku škodu, ktorá vznikne
Banke z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov definovaných v tomto Vyhlásení alebo z dôvodu, že sa
moje vyhlásenia ukážu ako nepravdivé, a všetky náklady, ktoré by Banka musela vynaložiť na riešenie sporov,
súdnych alebo mimosúdnych, vyplývajúcich z uvoľnenia finančných prostriedkov definovaných v tomto
vyhlásení mojej osobe, vrátane všetkých nákladov, ktoré by Banka musela vynaložiť z dôvodu vykonania
opatrenia na odvrátenie škody alebo jeho obmedzenia na najnutnejšiu mieru, a to v lehote 7 dní odo dňa, keď
ma Banka písomne vyzve na plnenie.

podpis klienta
Vyjadrenie súdneho exekútora v exekučnom konaní č. EX*
Súhlasím s výškou, ktorú uviedol povinný.
Suma uvoľnená jednorázovo
Suma uvoľnená do skončenia exekučného konania
Nesúhlasím s výškou, ktorú uviedol povinný. Súhlasím, aby banka uvoľnila sumu
(§ 104 ods. 2 Exekučného poriadku)
Suma uvoľnená jednorázovo
Suma uvoľnená do skončenia exekučného konania
Iné
Dňa*
pečiatka a podpis exekútora*
alebo ním poverenej osoby – uviesť meno
* Povinné pole
a

§ 104 ods. 2 Exekučného poriadku: „Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie
povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke
oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú
uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.“
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