
Názov materiálu:  Splátkový kalendár – Martina Lörincová 

Predkladateľ:  Ing. Denis Kristek, prednosta MsÚ 

Dátum spracovania:  18.09.2019 

Určenie pre orgán mesta:   finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo 

 

Dôvodová správa: 

Žiadosť p. Lorincovej o splátkový kalendár 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Dňa 1.8.2019 p. Martina Lörincová požiadala Mesto Leopoldov o schválenie splátkového 

kalendára z neuhradenej pohľadávky voči Mestu Leopoldov v celkovej výške 805,59 Eur, ktorá 

vznikla neuhradením nájomného a energií v týchto sumách: 

Nájomné: 

II. štvrťrok 2018  - 115,03 Eur 

III. štvrťrok 2018 -  115,03 Eur 

IV. štvrťrok 2018 - 38,34 Eur 

 

Energie: 

fa. č. 07/2018, splatná 22.2.2018  - 43,77 Eur 

fa. č 66/2018, splatná 17.12.2018 -  493,42 Eur 

 

 

Žiadateľka mala uzatvorenú Zmluvu o prenájme nebytových priestorov. Jedná sa o dve 

miestnosti vo výmere 21 m2 v dome služieb na Nám. sv. Ignáca v Leopoldove.  Zmluva bola 

uzavretá 13.9.2006 na dobu neurčitú. Na základe uznesenia č. C/42/2018/7 bola nájomníčke 

doručená výpoveď z nájmu ku dňu 31.10.2018. 

 

 

P. Lörincová bola niekoľkokrát telefonicky i osobne vyzývaná na zaplatenie daných 

pohľadávok. Bola jej zaslaná upomienka dňa 31.5.2019, ktorú prevzala 4.6.2019. P. Lörincová 

následne zaslala žiadosť o splátkový kalendár na sumu 805,59 € a to mesačnými splátkami 30,- 

€. Svoju žiadosť odôvodňuje nástupom na materskú dovolenku ako jediným príjmom v rodine. 

 

 

 

Právny základ: 

Postupuje sa v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Leopoldov 

a s majetkom štátu ktorý mesto užíva, ktoré bolo platné v čase podania žiadosti.  

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Leopoldov a s majetkom štátu, 

ktorý mesto užíva - výňatok 

 

Čl. II. Vymedzenie kompetencií primátora mesta a mestského zastupiteľstva 

§ 4 

(3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vždy: 

. 

. 

m) nakladanie s majetkovými právami mesta na hodnotu 0,- € 

 

Čl. VII. 



§ 15 

Pohľadávky a iné majetkové práva mesta 

Dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie od vymáhania majetkových práv mesta 

 

(1) subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s po hľadávkami a majetkovými 

právami, sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať. 

(2) Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné na žiadosť dlžníka pohľadávku celkom 

alebo sčasti odpustiť. 

(3) Dlžníkovi, ak je ním občan, možno povoliť splátky alebo povoliť odklad zaplatenia 

pohľadávky dlžníkom písomne uznanej, čo do dôvodu a výšky, prípadne priznanej 

právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak tento bez svojho zavinenia nemôže 

pohľadávku, alebo splátku zaplatiť v čase splatnosti. 

 

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame poslancom prerokovať poskytnutie splátkového kalendára nájomníčke p. 

Lorincovej. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Leopoldov 

a) schvaľuje splatenie dlhu p. Martiny Lörincovej formou splátkového kalendára na sumu 

805,59 Eur na dobu ....  mesiacov nasledovne:  

1. splátka vo výške .... Eur do 25.10.2019 

2. splátka vo výške .... Eur do 25.11.2019 

3. splátka vo výške .... Eur do 25.12.2019 

4. splátka vo výške .... Eur do 25.01.2020 

5. splátka vo výške .... Eur do 25.02.2020 

6. splátka vo výške .... Eur do 25.03.2020 

7. splátka vo výške .... Eur do 25.04.2020 

8. splátka vo výške .... Eur do 25.05.2020 

9. splátka vo výške .... Eur do 25.06.2020 

10. splátka vo výške .... Eur do 25.07.2020 

11. splátka vo výške .... Eur do 25.08.2020 

12. splátka vo výške .... Eur do 25.09.2020 

13. splátka vo výške .... Eur do 25.10.2020 

14. splátka vo výške .... Eur do 25.11.2020 

15.  
. 

. 

. 

b) odporúča primátorke mesta podpísať Uznanie dlhu a dohodu o splátkach za prenájom 

nebytových priestorov a spotrebu energií v celkovej výške 805,59 Eur. 

 

 

 

 

 

 


