
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta. 

     Bezplatná dlhová poradňa Veľký Krtíš si Vás, ako aj občanov Vašich obcí touto cestou dovoľuje 
informovať, že bola zriadená v rámci Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo „NP BDP“ 
s podporou Európskej únie Operačný program Ľudské zdroje. Bezplatná dlhová poradňa Veľký Krtíš 
začala svoju činnosť dňom 18.07.2022 s nasledovným zameraním : 

 

Bezplatné dlhové poradenstvo 

Rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete. 
Dlhoví poradcovia Vám poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre Vašu konkrétnu situáciu. 

Pre koho 

Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť práve Vám a ostatným ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa 
nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo              s odborníkmi Vám pomôže pochopiť Vašu zložitú 
situáciu a nájsť možnosti riešenia. 

Posúdime oprávnenosť nárokov vašich veriteľov voči Vám. 

Zanalyzujeme možnosti v súlade s platnou legislatívou. 

Navrhneme pre vás najvýhodnejšie riešenia. 

Poradíme, aké kroky je potrebné vykonať na dosiahnutie cieľa. 

 

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ 

Nepriaznivá dlhová situácia neznamená len finančné problémy. Vaše dlhy vyplývajú    z rôznych zmluvných 
záväzkov. Postupne sa Vám doma hromadia upomienky, výzvy na zaplatenie dlhov či exekučné príkazy. To 
vytvára veľký psychický nátlak a stres. Preto sa v dlhových poradniach venujeme Vašim problémom komplexne, 
integrovaním ekonomického, právneho aj psychologického poradenstva. Spolu s dlhovým poradcom vyhodnotíte, 
aké poradenstvo potrebujete. 

Ekonomické poradenstvo – poradca ekonóm 
analýza dlhov spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním optimalizácie rozpočtu. 

Právne poradenstvo – poradca právnik 
analýza zmluvných záväzkov, vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení. 

Psychologické poradenstvo – poradca psychológ 
analýza dopadov zadlženia na psychické zdravie, pomoc so zvládaním ťažkej životnej situácie. 

 

Adresa : 

Bezplatná dlhová poradňa, ul. J. A. Komenského č. 1,  990 01 Veľký Krtíš 

( nachádzame sa na 2. poschodí, vchod, kde sídli Mestská polícia ) 

Telefonický kontakt :   0918 658 200 

 



Stránkové hodiny 

Pondelok: 8:00-12:00    13:00-15:00 

Utorok:     8:00-12:00    13:00-15:00 

Streda:      8:00-12:00    13:00-17:00 

Štvrtok:     8:00-12:00    13:00-15:00 

Piatok:       8:00-12:00 

 

Internetová stránka : www.pomahamedlznikom.sk 

Facebook : Bezplatné Dlhové Poradne 

     V prílohe emailu je priložený Informačný leták, ktorý by sme radi dostali do povedomia Vašich 
občanov prostredníctvom Vašich obecných stránok na internete, resp. aj vyvesením na tabuľu oznamov 
obce. 

 

S úctou a pozdravom 

                                                    pracovníci Bezplatnej dlhovej poradne Veľký Krtíš 

 

http://www.pomahamedlznikom.sk/

