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Exekučné konania a dohody o splátkach Záhradníckych služieb 

  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.  

 

  Na základe doteraz poskytnutých  informácií zo strany ZSm a informácií, ktoré má mestský úrad 

k dispozícii sme zostavili nasledovné prehľady: 

Exekučné konania 

1. Upozornenie o začatí exekúcie – JUDr.  Ing. Jozef Buri, súdny exekútor upovedomil záhradnícke služby 

že  dňa  17.12.2012  začalo  exekučné  konanie  pre  vymoženie  sumy  4358,34  Eur  od  Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne. Predbežné trovy exekúcie boli vyčíslené na 687,62 Eur. 

 

2. Upozornenie o začatí exekúcie – JUDr. Ing.  Jozef Buri, LLM, súdny exekútor začal exekúciu na základe 

návrhu oprávneného – Všeobecnej  zdravotnej poisťovne  zo dňa 27.2.2013. Poverenie na vykonanie 

exekúcie č. 5403*130775 vydal Okresný súd Nitra dňa 11.3.2013. Týmto rozhodnutím vznikla povinnosť 

Záhradníckym  službám  uhradiť  sumu  3382,70  Eur  a 570,62  Eur  –  predbežné  trovy  exekúcie.  Toto 

upozornenie bolo doručené na Záhradnícke služby dňa 28.3.2013. 

 

3. Dňa 30.4.2013 boli Záhradnícke  služby  informované o začatí exekúcie upozornením EX 197/2013  ‐ 6 

v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa. Okresný súd Nitra vydal rozhodnutie na začatie exekúcie 

dňa 26.3.2013 pre vymoženie pohľadávky 4 637,99 Eur. Trovy exekúcie boli vyčíslené na 628,80 Eur. Na 

vymoženie tejto pohľadávky bol vytvorený splátkový kalendár  po 500 Eur mesačne. 

 

4. Dňa  12.4.2013  bola  na  Mestský  úrad  doručená  Žiadosť  o poskytnutie  súčinnosti  pri  vykonávaní 

exekúcie  voči  Záhradníckym  službám  na  základe  exekučného  titulu  zo  dňa  3.1.2013  vydaného 

Sociálnou poisťovňou a poverenia na vykonanie exekúcie č. 5403/129912 zo dňa 22.2.2013 vydaného 

Okresným súdom Nitra. Na vymoženie uloženej povinnosti zaplatiť sumu 4 664,47 Eur a trovy exekúcie 

bol poverený súdny exekútor  Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. Dňa 16.5.2013 bol doručený na Mestský úrad 

Exekučný  príkaz  návrhu  oprávneného  na  vykonanie  exekúcie  č.    EX  65/2013  zo  dňa  1.2.2013  na 

vymoženie pohľadávky 4664,47 Eur, príslušenstva pohľadávky a to predbežné a ďalšie  trovy exekúcie 

1 219,60 Eur vrátane DPH. 23.5.2013 uhradené: 470 Eur. 

Dňa 3.9.2013  ‐ Výzva na zaplatenie sumy 4080,58€ zo Sociálnej poisťovne. 

 

5. Dňa 16.7.2012 bolo doručené Záhradníckym  službám upovedomenie o začatí exekúcie 633/2013 – 7 

vydané  Okresným  súdom  Nitra  26.6.2013  na  vymoženie  pohľadávky  Sociálnej  poisťovni  vo  výške 

15 394,64  Eur.  Trovy  exekúcie  sú  1919,40  Eur.  Súčasťou  upozornenia  o začatí  exekúcie  bola  aj 

informácia, že v prípade neuhradenia pohľadávky a jej príslušenstva, ako aj trov exekúcie do 14. dní sa 

trovy exekúcie zvýšia na 4054,80 Eur. 

 



2 | S t r a n a  

 

6. Dňa 5.novembra 2013 bol doručený na Mestský úrad Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie od JUDr. 

Ing. Jozef Buri, LLM, súdny exekútor pre vymoženie pohľadávky oprávneného Vlasta Sasáková – D.J.‐ka 

MIMA. Dňa 11.11.2013 bol vydaný od Mesta Zlaté Moravce príkaz na úhradu sumy 4 386,14 Eur z toho 

pohľadávka  oprávneného  Vlasta  Sasáková  D.J.‐ka  MIMA  s príslušenstvom  vo  výške  2 603,36  Eur, 

príslušenstvo  pohľadávky  –  predbežné  a ďalšie  trovy  exekúcie  boli  vo  výške  1 782,78  Eur.  Úhrada 

exekúcie  dňa  8.11.2013  (výpis  z Prima  banky).  Dňa  14.  novembra  2013  bolo  doručené  zrušenie 

exekučného príkazu EX 5751/13. 

 

7. Národný inšpektorát práce – dňa 9.1.2014 číslo S/2013/00514 O‐286/2013. Národný inšpektorát práce 

uložil  Záhradníckym  službám  pokutu  vo  výške  3000  Eur  za  nevyplatenie miezd  zamestnancom. Dňa 

4.3.2014  bola  Inšpektorátom  práce  Nitra  uložená  pokuta  1000  Eur  za  neodstránenie  zistených 

nedostatkov, ktoré  Inšpektorát práce vytkol Záhradníckym  službám dňa 22.8.2013. Na celkovú  sumu 

4000 Eur bol vystavený splátkový kalendár od 31.5.2014 do 31.3.2017 v 35 splátkach z toho  34 splátok 

– 114 Eur a 1 splátka – 124 Eur. Úhrada prvej splátky 2.6.2014 vo výške 114 Eur. 

 

8. Daňový  úrad Nitra  –  Zápisnica  o ústnom  pojednávaní  zo  dňa  30.3.2011 Obe  strany  sa  dohodli,  že 

nedoplatok Záhradníckych služieb vo výške 35 304,88 Eur na DPH bude splácaný v splátkach vo výške 

1000 Eur od apríla 2011. Dňa 7.10.2011 nedoplatok voči daňovému úradu bol vo výške 37 735,88 Eur. 

Ku dňu 30.4.2014 Záhradnícke služby vykazujú neuhradené záväzky na daňovom úrade za neodvedenú 

DPH vo výške 44 143,94 Eur. Z toho 42 838,82 je po lehote splatnosti.  

 

Ďalšie exekučné konania vedené voči ZSm v roku 2013 pre dlhy voči sociálnej poisťovni: 

Rok 2013  ‐  Číslo exekučného konania Ex 586/13 

Celková istina: 3 382,70 Eur 

Istina + trovy exekúcie : 4 479, 52 Eur 

Rok 2013 – Číslo exekučného konania EX 1723/13 

Celková istina: 3 637,46 Eur 

Istina + trovy exekúcie :  4238,68 Eur 

Rok 2013 – Číslo exekučného konania EX 167/13  

Celková istina: 1 651,66 Eur 

Istina + trovy exekúcie: 2 014,68 Eur 

Istiny súčet celkom: 115 887,20 Eur 

Trovy exekúcie celkom: 11 005,28 Eur 

Spolu: 126 892,48 Eur 
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Doručený dokument 
dátum začatia 

konania 
Veriteľ  suma 

Upozornenie o začatí exekúcie  17.12.2012  Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.  4 358,34 €

      trovy exekúcie  687,62 €

   27.2.2013  Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.  3 953,32 €

Exekučný príkaz  22.2.2013  Sociálna poisťovňa pobočka Nitra  4 664,47 €

      ďalšie trovy exekúcie  1 319,60 €

Upozornenie o začatí exekúcie  26.3.2013  Sociálna poisťovňa pobočka Nitra  4 637,99 €

      ďalšie trovy exekúcie  628,80 €

Upovedomenie o začatí exekúcie  26.6.2013  Sociálna poisťovňa pobočka Nitra  15 394,64 €

      ďalšie trovy exekúcie  1 919,40 €

      trovy exekúcie sa môžu zvýšiť na sumu  4 054,80 €
Výzva na zaplatenie   3.9.2013  Sociálna poisťovňa pobočka Nitra  4 080,58 €

Exekučný príkaz  24.6.2013  Vlasta Sasáková ‐ D.J. ‐ka MIMA  2 311,25 €

      ročný úrok z omeškania   53,17 €

      ročný úrok z omeškania  27,33 €

      ročný úrok z omeškania  35,89 €

      ročný úrok z omeškania  36,40 €

      ročný úrok z omeškania  27,58 €

      ročný úrok z omeškania  27,36 €

      ročný úrok z omeškania  22,97 €

      ročný úrok z omeškania  31,08 €

      ročný úrok z omeškania  30,33 €

      paušálna úhrada nákladov  40,00 €

      trovy konania  495,26 €

      súdny poplatok za vydanie poverenia  16,50 €

      trovy právneho zastúpenia  152,20 €

      trovy exekúcie  1 078,82 €

Zápisnica o ústnom pojednávaní  zo dňa 30.3.2011  Daňový úrad Zlaté Moravce  35 304,88 €

Rozhodnutie  zo dňa 9.1.2014  Národný inšpektorát práce  3 000,00 €

    zo dňa 4.3.2014  Inšpektorát práce Nitra  1 000,00 €

 

Splátkové kalendáre 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA 

1. Splátkový kalendár zo dňa 14.5.2013, vydaný JUDr. Milošom Kabáčom, súdnym exekútorom na základe 

žiadosti ZSm, na sumu vo výške 4 637,99 Eur ako aj trovy konania vo výške 1473,60 Eur za dlžné poistné 

voči Sociálnej poisťovni. Splátky majú byť realizované od 30.5.2013 do 30.5.2014 v 13 splátkach z toho 

12 splátok po 500 Eur a 1 splátka 111,59 Eur. 

2. Splátkový  kalendár  zo  dňa  17.07.2013  vydaný  JUDr.  Milošom  Kobáčom,  súdnym  exekútorom  na 

základe  žiadosti ZSM na  sumu vo výške 15 394,64 Eur ako aj  trovy konania vo výške 4054,80 Eur  za 

dlžné  poistné  voči  Sociálnej  poisťovni.  Splátky  majú  byť  realizované  od  26.07.2013  do  26.9.2016 

v splátkach po 500 Eur. 
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ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ 

3. Uznanie  záväzku  a  dohoda  o  splátkach  ‐  Veriteľ:  Západoslovenská  vodárenská  spoločnosť  a.s. 

a dlžník: Záhradnícke  služby mesta Zlaté Moravce  sa dohodli na  tom, že dlžník  je oprávnený  svoj dlh 

v celkovej  výške  5 761,92  Eur  splatiť  v dohodnutých mesačných  splátkach  vo  výške  960,  32  EUR  od 

25.5.2013 do 25.10.2013. 

DREVOCOM S.R.O. 

4. Uznanie dlhu zo dňa 23.4.2014‐ Záhradnícke služby mesta ako dlžník sa zaväzuje uhradiť dlh veriteľovi 

Drevocom s.r.o. v pravidelných mesačných splátkach vo výške 1000 Eur (suma nečitateľná ‐  prepísaná 

na  500  Eur)  vždy  do  10.  dňa  v mesiaci.  Prvá  splátka  bola  splatná  10.5.2014.  V prípade  omeškania 

úhrady  čo i len jednej splátky sa stáva splatný celý dlh. 

RWE GAS Slovensko 

5. Splátkový kalendár od spoločnosti RWE GAS Slovensko – celková suma 7 996,54 Eur sa má uhradiť v 9 

splátkach od 13.12.2013 do 13.8.2014 prvá splátka vo výške 897,20 Eur a ostatných 8 splátok vo výške 

890 Eur. Prvá splátka vo výške 897,20 Eur bola uhradená 28.1.2014 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA 

6. Ku dňu 26.8.2013 Všeobecná zdravotná poisťovňa evidovala nedoplatok po splatnosti v celkovej výške 

1488,82  Eur. Nedoplatok  bolo  treba  uhradiť  do  5  dní  od  doručenia  tejto  výzvy.  Záhradnícke  služby 

uhradili nedoplatok 11.11.2013 

7. Dňa 01.10.2013 bolo od Všeobecnej zdravotnej poisťovni na Záhradnícke služby doručené oznámenie 

o zrušení splátkového kalendára z dôvodu neplatenia.  Celková výška dlhu, ktorý zostal neuhradený po 

zrušení  splátkového  kalendára  je 1619,16  Eur.  Zároveň Všeobecná  zdravotná poisťovňa  informovala 

o nehradených bežných preddavkoch na poistné po  splatnosti k 26.09.2013 v celkovej  sume 3054,03 

Eur. 

8. Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach zo dňa 10.12.2013 voči Všeobecne zdravotnej poisťovni a.s.  

v celkovej  výške  3383,29  Eur.  Záhradnícke  služby majú  uhradiť  uvedenú  sumu  v 6  splátkach  vopred 

stanovených splátkach od 16.12.2013 do 15.5.2014. Posledná splátka uhradená 28.5.2014. 

DREVAN S.R.O. PREŠOV 

9. Uznanie záväzku zo dňa 4.4.2014 voči spoločnosti DREVAN s.r.o., Prešov vo výške 9 995 Eur, ktorým sa 

ZSm zaväzujú uhrádzať dlh v splátkovom kalendári mesačne po 1.000 €. 

INŠPEKTORÁT PRÁCE 

10.   Záhradníckym  službám  bola  uložená  pokuta  vo  výške  4000  Eur.  Splátky  sa  budú  realizovať  od 

31.5.2014 do 31.3.2017 v 35 mesačných splátkach.  
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Veriteľ 
Suma 
záväzku 

Splátky   Výška splátky 

Sociálna poisťovňa   4 637,99 €  mesačné splátky od mesiaca máj 2013 ‐ EX197/2013‐11 

   1 473,60 €    
500 Eur 

Sociálna poisťovňa   4 404,51 €  500 Eur 

   1 094,89 € 

mesačné splátky od 26.7.2013 do 26.9.2016 ‐ EX 
633/2013‐11    

   9 895,24 €       

   4 054,80 €  trovy exekúcie     

Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, 
a.s. 

5 761,92 €  mesačné splátky do 25. dňa v mesiaci od mája 2013  960,32 Eur 

Drevocom s.r.o.  12 369,62 €  mesačná splátka do 10 dňa v mesiaci od mája 2014 
1000 Eur 

(nečitateľné) 

RWE GAS Slovensko  7 996,54 €  mesačná splátka od 12/2013 ‐ 08/2014  890 Eur 

Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, a.s. 

  Oznámenie o zrušení splátkového kalendára z dôvodu 
neplatenia výška neuhradeného dlhu 1619,16 € 

  

   3 383,29 €  mesačná splátka od 12/2013 ‐ 05/2014  cca 560 Eur 

Daňový úrad Zlaté 
Moravce  35 304,88 €  mesačné splátky od apríla 2011 

1000 Eur 

Inšpektorát práce 
4 000,00 € 

mesačné splátky od 31.5.2014 do 31.3.2017 v mesačných 
splátkach 

114 Eur 

 

Zlaté Moravce 24.6.2014 

Vypracovala: 
Ing. Iveta Szobiová 
vedúca oddelenia financií a rozpočtu 


