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Uznesenie č. /2014  

z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 14.08.2014 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o exekučných konaniach a splátkových kalendároch  príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa 
14.08.2014  
p r e r o k o v a l o 
informáciu o exekučných konaniach a splátkových kalendároch príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
informáciu o exekučných konaniach a splátkových kalendároch príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 
 
 

        Mgr. Roman Šíra 
        prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
Informácia 

o exekučných konaniach  a splátkových kalendároch  príspevkovej organizácie  
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 

 
 V súvislosti s kritickou ekonomickou situáciou mestského podniku Záhradnícke 
služby a prebiehajúcimi exekučnými konaniami vedenými voči tomuto podniku bola 
Záhradníckym službám mesta uložená povinnosť informovať primátora mesta Zlaté Moravce 
ako aj hlavného kontrolóra mesta o všetkých prebiehajúcich exekučných konaniach voči 
tomuto podniku a to doručením fotokópií všetkých dokumentov týkajúcich sa prebiehajúcich 
ako aj prípadne novozačatých exekučných konaní a to bezodkladne po doručení akéhokoľvek 
dokumentu súvisiaceho s exekučným konaním podniku Záhradnícke služby. Tieto informácie 
boli vyžiadané dňa 1.7.2013 na základe Príkazného listu primátora č. 22/2013 - Oznamovanie 
informácií o priebehu exekučných konaní.  

Prvý materiál s informáciami o prebiehajúcich exekučných konaniach voči ZSm 
a uzatvorených splátkových kalendároch bola spracovaná a predložená vedeniu mesta dňa 
24.06.2014. 

 

Dňa 4.8.2014 boli doručené na Mestský úrad príkazy na vykonanie exekúcie, ktorými 
exekútor vymáha neuhradené poistné na sociálnom poistení a trovy exekúcie Záhradníckych 
služieb od Mesta Zlaté Moravce a to prikázaním pohľadávky. 

Na základe uvedených exekučných príkazov je celková neuhradená pohľadávka Sociálnej 
poisťovne ku dňu 28.07.2014 vo výške  12.286,59 Eur a trovy exekúcie sú v celkovej výške 
11.051,20 Eur, čo spolu predstavuje sumu 23.337,79 Eur. 

 

Exekučný príkaz  Záhradnícke služby   Rozdiel ‐ uhradené ZSm  Mesto Zlaté Moravce 

   Pohľadávka 
Trovy 

exekúcie  Pohľadávka 
Trovy 

exekúcie  Pohľadávka 
Trovy 

exekúcie 

EX 633/2013‐17  15 394,64 €  4 054,80 € 5 237,74 € 0,00 €  10 156,90 € 4 054,80 €

EX 749/2013‐16  6 144,68 €  1 834,80 € 5 872,45 € 0,00 €  272,23 € 1 834,80 €

EX 823/2013‐19  4 524,05 €  1 446,00 € 2 666,59 € 0,00 €  1 857,46 € 1 446,00 €

EX 1013/2013‐16  4 341,70 €  1 402,20 € 4 341,70 € 0,00 €  0,00 € 1 402,20 €

EX 197/2013‐21  4 637,99 €  1 473,60 € 4 637,99 € 500,00 €  0,00 € 973,60 €

EX 925/2013‐16  4 080,58 €  1 339,80 € 4 080,58 € 0,00 €  0,00 € 1 339,80 €

Spolu  39 123,64 €  11 551,20 € 26 837,05 € 500,00 €  12 286,59 € 11 051,20 €
 

Na základe týchto exekučných príkazov sme od Záhradníckych služieb vyžiadali 
splátkové kalendáre voči Sociálnej poisťovni. Splátkové kalendáre nám boli doručené 
6.8.2014. Z týchto splátkových kalendárov bolo zrejmé že Záhradnícke služby nedodržiavali 
termíny a výšku splátok, ktoré mali dohodnuté v splátkovom kalendári.   
 
  Dohodnuté Splátkové kalendáre ZSm voči Sociálnej poisťovni  

Exekučný príkaz   Začiatok splátok  Koniec splátok  Mesačná suma 
splátok 

EX 633/2013‐11  26.7.2013  26.9.2016 500 Eur 

EX 749/2013‐12   20.9.2013  20.12.2014 500 Eur 

EX 823/2013  25.10.2013  25.9.2014 500 Eur 

EX 1013/2013‐7  ‐   ‐   ‐   

EX 197/2013‐11  30.5.2013  30.5.2014 500 Eur 

EX 925/2013‐11  30.11.2013  30.9.2014 500 Eur 



 
1. Exekučný príkaz: EX 633/2013-17 na základe vykonateľného exekučného titulu na 

peňažné plnenie: rozhodnutia č. 700–1110966513–GC04 zo dňa 24.04.2013 vydaného 
Sociálnou poisťovňou a rozhodnutia č. 700-1110966613-GC04 zo dňa 24.04.2013 
vydaného Sociálnou poisťovňou a rozhodnutia č.  700-1111087913-GC04/13 zo dňa 
07.05.2013 vydaného Sociálnou poisťovňou. Exekučným príkazom EX 633/2013 zo dňa 
7.6.2013 bola uložená povinnosť Záhradníckym službám mesta uhradiť pohľadávky vo 
výške 15.394,64 Eur a príslušenstvo k pohľadávkam a to predbežné trovy exekúcie vo 
výške 4.054,80 Eur. 
Splátkový kalendár: Záhradnícke služby mesta mali dohodnutý splátkový kalendár na 
úhradu tejto pohľadávky od 26.7.2013 - do 26.9.2016. Výška splátok bola určená na 500 
Eur mesačne. Záhradnícke služby nedodržali termíny,  ktoré mali dohodnuté 
v splátkovom kalendári. 

Na základe predložených dokladov zo strany ZSm je zrejmé, že sa jedná o odvody do 
sociálnej poisťovne za mesiace január 2013, február 2013, marec 2013. Na tieto odvody 
zriaďovateľ zaslal príspevok  za hlavnú činnosť nasledovne: 
‐ Príspevok na január bol poslaný 21.1.2013 vo výške 16.700 Eur 
‐ Príspevok na február bol poslaný 7.2.2013, 12.2.2013, 15.2.2013 v celkovej výške 

20.100 Eur 
‐ Príspevok na marec bol poslaný 8.3.2013 vo výške 18.000 Eur 

Dňa 28.7.2014 bol vydaný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky, ktorú 
má povinný dlžník Mesto Zlaté Moravce vo výške 10.156,90  Eur ako aj trovy exekúcie 
vo výške 4.054,80 Eur. 
 

2. Exekučný príkaz: EX 749/2013-16 na základe vykonateľného exekučného titulu na 
peňažné plnenie rozhodnutia č. 700-1111376013-GC04/13 zo dňa 6.6.2013 vydaného 
Sociálnou poisťovňou, ktorým sa ukladá povinnému Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce zaplatiť pohľadávku 6.144,68 Eur a predbežné trovy exekúcie 1.834,80 Eur. 
Splátkový kalendár: Záhradnícke služby mesta mali dohodnutý splátkový kalendár na 
úhradu tejto pohľadávky od 20.9.2013 - do 20.12.2014. Výška splátok bola určená na 500 
Eur mesačne. Záhradnícke služby nedodržali termíny a výšky splátok, ktoré mali 
dohodnuté v splátkovom kalendári. 

Na základe predložených dokladov zo strany ZSm je zrejmé, že sa jedná o odvody do 
sociálnej poisťovne za mesiac apríl 2013. Na tieto odvody zriaďovateľ zaslal príspevok 
na hlavnú činnosť podniku vo výške 4.313,13 Eur dňa 3.5.2013. 

Dňa 28.7.2014 bol vydaný príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky dlžníka 
Mesto Zlaté Moravce na úhradu pohľadávky vo výške 272,23 Eur ako aj trov exekúcie 
vo výške 1.834,80 Eur. 
 

3. Exekučný príkaz:  EX 823/2013-19 na základe vykonateľného exekučného titulu na 
peňažné plnenie rozhodnutia č. 700-1111599513-GC04/13 zo dňa 11.07.2013 vydaného 
Sociálnou poisťovňou , ktorým bola Záhradníckym službám mesta uložená povinnosť 
uhradiť pohľadávku vo výške 4.524,05 Eur a predbežné trovy exekúcie 1.446 Eur. 
Splátkový kalendár: Záhradnícke služby mesta mali dohodnutý splátkový kalendár na 
úhradu tejto pohľadávky od 25.10.2013 - do 25.9.2014. Výška splátok bola určená na 500 
Eur mesačne. Záhradnícke služby nedodržali termíny a výšky splátok, ktoré mali 
dohodnuté v splátkovom kalendári. 



Na základe predložených dokladov zo strany ZSm je zrejmé že sa jedná o odvody do 
sociálnej poisťovne za mesiac máj 2013. Na tieto odvody zriaďovateľ zaslal príspevok na 
hlavnú činnosť podniku vo výške 5.601,83 Eur dňa 23.5.2013. 

Dňa 28.7.2014 bol vydaný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky, 
ktorú má Mesto Zlaté Moravce voči oprávnenému vo výške 1.857,46 Eur ako aj trovy 
exekúcie vo výške 1.446 Eur. 
 

4. Exekučný príkaz: EX 925/2013 – 16 na základe vykonateľného exekučného titulu na 
peňažné plnenie rozhodnutia č. 700-1111841913-GC zo dňa 7.8.2013 vydaného 
Sociálnou poisťovňou, ktorým bola uložená povinnosť Záhradníckym službám mesta 
zaplatiť pohľadávku vo výške 4.080,58 Eur ako aj predbežné trovy exekúcie vo výške 
1.339,80 Eur. 
Splátkový kalendár: Splátkový kalendár bol dohodnutý od 30.11.2013 – do 30.9.2014 
pričom výška splátok bola 500 Eur mesačne. Pohľadávka bola uhradená Záhradníckymi 
službami mesta, pričom trovy exekúcie neboli uhradené. 

Na základe predložených dokladov zo strany ZSm je zrejmé že sa jedná o odvody do 
sociálnej poisťovne za mesiac jún 2013. Na tieto odvody (spolu za mesiace jún a júl) 
zriaďovateľ zaslal príspevok na hlavnú činnosť podniku vo výške 12.563,31 Eur dňa 
08.11.2013. 

Dňa 28.7.2014 bol vydaný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky 
dlžníkovi povinného Mesto Zlaté Moravce na úhradu trov exekúcie vo výške 1.339,80 
Eur. 

 
5. Exekučný príkaz: EX1013/2013 -16 na základe vykonateľného exekučného titulu na 

peňažné plnenie rozhodnutia č. 700-1112133013-GC04/13 zo dňa 16.09.2013 vydaného 
Sociálnou poisťovňou, ktorým bola uložená Záhradníckym službám povinnosť zaplatiť 
pohľadávku 4.341,70 Eur ako aj predbežné trovy exekúcie 1.402,20 Eur. 
Splátkový kalendár: Na úhradu tejto pohľadávky nebol vystavený splátkový kalendár. 
Pohľadávka bola uhradená Záhradníckymi službami mesta, pričom trovy exekúcie ostali 
neuhradené. 

Na základe predložených dokladov zo strany ZSm je zrejmé že sa jedná o odvody do 
sociálnej poisťovne za mesiac júl 2013. Na tieto odvody (spolu za mesiace jún a júl) 
zriaďovateľ zaslal príspevok na hlavnú činnosť podniku vo výške 12.563,31 Eur dňa 
08.11.2013. 

Dňa 28.07.2014 bol vydaný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky 
dlžníkovi Mesto Zlaté Moravce na úhradu trov exekúcie vo výše 1.402,20 Eur. 
 

6. Exekučný príkaz: EX197/2013 – 21 na základe vykonateľného exekučného titulu na 
peňažné plnenie rozhodnutia č. 700-1110431313-GC04/13 zo dňa 13.02.2013 vydaného 
Sociálnou poisťovňou , ktorým bola Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce 
uložená povinnosť zaplatiť pohľadávku vo výške 4.637,99 Eur ako aj predbežné trovy 
exekúcie vo výške 1.473,60 Eur. 
Splátkový kalendár: Splátkový kalendár bol dohodnutý od 30.5.2013 – do 30.5.2014 na 
výšku splátok 500 Eur mesačne. Pohľadávka bola uhradená Záhradníckymi službami 
mesta, pričom trovy exekúcie neboli úplne uhradené. 

Na základe predložených dokladov zo strany ZSm je zrejmé že sa jedná o odvody do 
sociálnej poisťovne za mesiac december 2013. Na tieto odvody zriaďovateľ zaslal 
príspevok na hlavnú činnosť podniku vo výške 20.12.2012 vo výške 8.844,00 eur. 



Dňa 28.7.2014 bol vydaný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky 
dlžníka Mesto Zlaté Moravce na úhradu trov exekúcie vo výške 973,60 Eur. 
 

 
Záhradnícke  služby mesta majú na rok 2014 schválený rozpočet vo výške 220.000 

Eur. Priemerný mesačný príspevok Záhradníckym službám mesta je 18.333 Eur. Od 
mesiaca jún je platné rozpočtové opatrenie na 10% viazanie výdavkov, ktoré je platné do 
31.08.2014 alebo do naplnenia príjmov rozpočtu Mesta Zlaté Moravce. Počas tohto 
obdobia je priemerná výška príspevku pre Záhradnícke služby 16.500 Eur. Do 31.7.2014 
bol poukázaný príspevok ZSm vo výške 119.517,93 Eur.  
Nakoľko voči exekučným príkazom nie je prípustný opravný prostriedok a sú vykonateľné 
po ich obdržaní, po úhrade dlžnej sumy nebude možné poskytnúť ZSm príspevok na 
mesiac august a na mesiac september bude nižší o 6.300 eur. 

 
 
 
 

Zlaté Moravce, 07.08.2014 
 
 
 
Vypracovala: 
Ing Iveta Szobiová 
vedúca oddelenia financií a rozpočtu 

 
 

 


