zapísaná

do

systému

súdu

a podaná na okresný súd čo môže
trvať v priemere cca 2 a pol
mesiaca.

Základné kroky:
1. Podanie

formulára

oddlženie

v Centre

o

právnej

pomoci. Pracovník Centra Vám
žiadosť skontroluje.

podpisujete

Zmluvu

o pôžičke

a dohodu o splátkach. Dohodu si
treba

prečítať,

a NESTRATIŤ
obsahuje

!

uschovať

(táto

dôležité

zmluva

informácie

KOMU uhrádzate splátku, KDE ju
treba uhradiť a KEDY ju máte
začať splácať.
3. Po podaní

kompletnej a správne

vyplnenej žiadosti Vám bude do
30

dní

o priznaní
pomoc
Následne

zaslané
nároku
v konaní
musí

má príslušní okresný súd 15 dní na
vydanie

uznesenia

a určenia

správcu

konkurznej

podstaty,

ktorý vás

bude

sprevádzať

celým oddlžením.

2. Pri oddlžení formou konkurzu

rozhodnutie
na

právnu

o oddlžení.
byť

žiadosť

rokov.
Pokiaľ nebudete súčinný, nebudete
splácať

4. Po podaní Vašej žiadosti na súd,

žiadosti

každý mesiac po dobu cca 3

5. Do 7 až 10 dní budú Vaše údaje

a nepreukážete

poctiví

zámer, osobný bankrot Vám môžu
zrušiť a od dlhov sa neoddlžite.
WWW

stránka

v obchodnom

na

vestníku

vyhľadanie
kde

do

vyhľadávača uvediete svoje údaje:

www.justice.gov.sk

vložené do Obchodného vestníka
na internete. Potvrdenie o jeho
zaradení je potrebné vyhľadať
prostredníctvom

internetu,

nakoľko Vám ho súd nepošle

Tráviť zmysluplne voľný čas je

poštou.

veľmi dôležité. Preto sme si pre

6. Pokiaľ sa nájdeme v Obchodnom

Vás milé deti pripravili rôzne

(osoba,

aktivity, ktorých sa môžete

ktorá podala osobný bankrot)

zúčastniť každú stredu od

vestníku

ako

úpadca

viete, že do 15 dňa nasledujúceho
mesiaca

je

potrebné

uhradiť

prvú splátku 14€.Túto splátku
musíte

pravidelne

uhrádzať

14:00 hodiny na Mestskom
úrade v zasadačke č.2.
Tešíme sa na Vašu účasť�

Čo treba so sebou priniesť
na zápis:
Mesto Brezno v zmysle zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní, Vyhlášky č. 230/2008
Z.z. o základnej škole a Všeobecného
záväzného nariadenia mesta Brezno č.
01/2019 o zápise na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základných
školách oznamuje rodičom, ktorých
deti k 01.09.2019 dovŕšia 6 rokov,
že dňa 03 apríla 2019 v čase od
13:00 do 18:00hod., budú
prebiehať na základných školách
v meste Brezne slávnostné zápisy do
1. ročníka pre školský rok 2019/2020.
Zákonný zástupca, ktorý sa nebude
môcť so svojím dieťaťom zúčastniť
slávnostného zápisu, môže tak urobiť
v pracovný deň od 1. apríla do 30.
apríla v čase od 13:00 do 15:00
hod. Zápis sa musí uskutočniť bez
ohľadu na to, či uvažujete napr. o
odklade školskej dochádzky alebo sa u
vášho dieťaťa objavil problém, ktorý
si bude vyžadovať špeciálny prístup.



občiansky preukaz zákonného
zástupcu



rodný list dieťaťa



v prípade zdravotne
postihnutého dieťaťa aj doklad
o jeho zdravotnom postihnutí



vyplnená prihláška(tú si môžete
stiahnuť z webovej stránky
školy, alebo ju vyplníte priamo
na zápise)



finančnú hotovosť na základné
učebné pomôcky, ktoré škola
dieťaťu poskytne

