Príloha č. 1a)

MESTO TRENČÍN
Mierové námestie č.2, PSČ 911 64

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Trenčín

VEC
Odpustenie pohľadávky

Dňa ................ bola na Mestský úrad v Trenčíne doručená žiadosť dlžníka
..................................................................1,
trvale
bytom:
........................................................................................................,
o odpustenie
pohľadávky, ktorej fotokópiu Vám zasielame v prílohe.
Výška
pohľadávky,
ktorej
odpustenie
dlžník
žiada
predstavuje
.................................... Sk. Z toho istina pohľadávky je .................................Sk 2
a príslušenstvo
pozostávajúce
z ......................................................................... 3
predstavuje sumu vo výške ................................... SK.
Pohľadávky vznikla z titulu ......................................................................4.
Podľa čl. .... ods. ..... písm. .....) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Trenčín primátor mesta schvaľuje odpustenie, prípadne zníženie pohľadávky mesta
do hodnoty ...................,- Sk, povolenie splátok ako aj odklad plnenia.

S pozdravom

tel. 032/ 6504 111, 7434314 fax. 032/ 7432 836 e-mail: msu@trencin.sk IČO: 00312037
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............................................... 5

1 doplniť

meno a priezvisko
je suma, ktorú dlhuje mestu, bez príslušenstvo
3 príslušenstvom sú napr. úroky z omeškania, poplatky z omeškania, súdne trovy
4 titulom môže byť napr. nezaplatenie nájomného, kúpnej ceny za byt, nezaplatenie daní...
5 doplniť meno a priezvisko príslušného zamestnanca
2 istina

ROZHODNUTIE
PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN

Na základe uvedeného, ako primátor mesta Trenčín, vo veci odpustenia pohľadávky
dlžníkovi .................................................................., vo výške ...................................,- Sk:
a) som rozhodol o odpustení pohľadávky v plnej výške a ukladám útvaru právnemu
a matriky, aby vypracoval dohodu o odpustení dlhu podľa § 574 Občianskeho
zákonníka

b) som rozhodol o čiastočnom odpustení pohľadávky a to vo výške .........................,Sk a ukladám útvaru právnemu a matriky, aby vypracoval dohodu o čiastočnom
odpustení dlhu podľa § 574 Občianskeho zákonníka

c) som rozhodol, že dlh neodpustím a Mesto Trenčín bude naďalej vymáhať dlh
v plnej výške. Príslušný útvar nech oznámi túto skutočnosť dlžníkovi

d) som rozhodol inak: .....................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

e) pred samotným rozhodnutím žiadam predložiť: ..........................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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S pozdravom

................................................
Ing. Branislav Celler
primátor mesta Trenčín

Primátor zakrúžkuje možnosť, s ktorou súhlasí alebo napíše iné svoje rozhodnutie a pripojí svoj podpis.

