
Dôvodová správa 

 

Mesto Prievidza pri nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, pri správe 
majetku, nakladaní s pohľadávkami a inými majetkovými právami postupuje podľa svojich 
interných predpisov, konkrétne IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza.  
Mestské organizácie mesta Prievidza, pri správe majetku mesta v rámci uzavretých 
nájomných vzťahov (osobitne k bytom) veľmi často vymáhajú pohľadávky vzniknuté 
omeškaním úhrad nájomného, alebo služieb súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti. V procese 
vymáhania dlžník obvykle predkladá návrh na úhradu dlhu formou splátok. V zmysle platnej 
právnej úpravy IS-80 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Prievidza,  bod 7.5.3. o 
povolení splátok, odklade platenia, o dočasnom upustení od vymáhania alebo o odpustení 
pohľadávky rozhoduje: 
a) do 1 000 eur vrátane primátor mesta, 
b) od 1001 eur do 3 000 eur vrátane primátor mesta po prerokovaní v mestskej rade,  
c) nad 3 000 eur mestské zastupiteľstvo. 

 
Na účel dosiahnutia operatívnejšieho a časovo menej náročného postupu pri uzatváraní 
dohôd o splátkach medzi mestskou organizáciou a dlžníkmi je potrebná úprava znenia písm. 
a) do 1 000 eur vrátane primátor mesta, doplnením textu „a s výnimkou odpustenia 
pohľadávky štatutár mestskej organizácie“. 
Na základe podnetu spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. predkladá právna 
kancelária tento návrh Doplnku č. 2 k IS 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza.  
 

Návrh na uznesenie  

 
 
Mestská rada  
 
I.   berie na vedomie  
návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Prievidza 

II.  odporú ča – neodporú ča MsZ 
schváliť Doplnok č. 2 k Internej smernici IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Prievidza 

 
 
Mestské zastupite ľstvo   
 
I. berie na vedomie  
návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Prievidza 

II. schva ľuje – neschva ľuje  
Doplnok č. 2 k Internej smernici IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 

 



               
 

Doplnok č. 2 
k internej smernici IS – 80 Zásady hospodárenia s m ajetkom mesta Prievidza 

 

1. V časti 7.5. Odpustenie poh ľadávky, povolenie splátok a odkladu plnenia bod 
7.5.3. písm. a) znie:  

do 1000 eur primátor mesta a s výnimkou odpustenia pohľadávky štatutár mestskej 
organizácie 

2. V časti 8. Závere čné ustanovenia sa dop ĺňajú body 8.9. a 8.10., ktoré znejú: 

8.9. Doplnok č. 2 k IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.    /16 zo dňa  22.03.2016. 

8.10. Smernica IS – 80 v znení jej Doplnku č. 2 nadobúda účinnosť dňom jeho 
schválenia Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi.  

 

 

 

   

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 
         primátorka mesta 


