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Dôvodová správa 

 
Návrh primátora mesta 

 na odvolanie riaditeľa mestského podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 
Mariána Tomajka 

 
 
 

 Mestskému zastupiteľstvu je uvedený návrh na odvolanie predkladaný z nasledovných 
dôvodov: 
 
 Pán Marián Tomajko je ako štatutárny orgán mestskej príspevkovej organizácie 
zodpovedný za nasledovné zistené nedostatky v hospodárení Záhradníckych služieb mesta 
Zlaté Moravce: 

 príspevková organizácia v zastúpení riaditeľom Mariánom Tomajkom podpísala dňa 
04.10.2012 zmluvu o pôžičke, ktorou si požičala 17.000,- Eur. Následne bola snaha 
túto zmluvu premeniť dodatkom zo dňa 05.10.2012 na zmluvu o poskytnutí zálohy za 
nájomné. Žiadny zákon ani zásady hospodárenia neumožňujú príspevkovej organizácii 
brať na seba pôžičky. Takto uzavretá zmluva je neplatná. 

 vyššie uvedená pôžička bola v účtovníctve vedená na účte 321 – dodávatelia napriek 
tomu, že sa jednalo o úver, čím došlo k skresľovaniu údajov hospodárskej a obchodnej 
evidencie – inak povedané Záhradnícke služby vykazujú nulovú výšku úverovej 
zadlženosti, aj keď na seba berú rôzne pôžičky. 

 Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce ako zamestnávateľ opakovane nevyplácajú 
zamestnancom výplatu, neodvádzajú splatné poistné a zamestnancom nepreplácajú 
dovolenku v prípade skončenia pracovného pomeru. 

 Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce dlžia na dani z pridanej hodnoty, ktorú 
vybrali od odberateľov, túto si ponechali a riadne neodviedli štátu. 

 Ku dňu 31.03.2013 Záhradnícke služby celkovo dlžia 332.888,66 Eur (10.028.603,77 
Sk), z čoho 309.715,17 Eur je po lehote splatnosti (t. j. 93,04 %). Dlžné poistné 
a nezaplatené dane tvoria 91.171,45 Eur. 

 Na mestský podnik a teda na mestský majetok je v súčasnosti uvalená exekúcia pre 
nezaplatené poistné do sociálnej poisťovne (súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Steiner, 
PhD. Ex 65/2013). 

 majetok zverený do správy príspevkovej organizácie je devastovaný a organizácia 
neplní predpisy o BOZP ako ani ochrany životného prostredia (divoké skládky 
v uzavretých dvoroch v nájme organizácie). 
 

Vyššie uvedeným konaním, za ktoré je riaditeľ príspevkovej organizácie 
priamo zodpovedný, vznikla a vzniká škoda na majetku mesta (trovy exekúcie, úroky 
z omeškania a pod.).  

Príspevok mesta je vynakladaný nehospodárne a neefektívne – Záhradnícke služby 
neplnia základné funkcie aj keď na to dostávajú peniaze (napr. kosenie musia suplovať 
Technické služby). Za zvyšné služby (pohrebníctvo, pílenie stromov, TIK...). Záhradnícke 
služby vyberajú peniaze od občanov a teda nie sú odkázané na príspevok mesta, pričom 
tieto služby odplatne poskytujú aj občanom z okolitých obcí. Taktiež z anonymných 
podnetov bolo zistené, že v účtovníctve nie sú zachytené všetky príjmy, ktoré občania 
platia v hotovosti pri pohreboch.  



Taktiež na rozdiel od Mestskej nemocnice nemajú Záhradnícke služby dohodnuté 
žiadne splátkové kalendáre a nepodnikajú vôbec žiadne kroky (okrem žiadania peňazí od 
mesta a lamentovania) na zvrátenie tejto kritickej situácie. Treba zdôrazniť, že 
nalievanie peňazí obyvateľov mesta Zlaté Moravce do tejto čiernej diery nie je 
riešením. 

Z vyššie uvedených skutočností existuje značné riziko ďalších škôd na majetku 
mesta, za čo je zodpovedný riaditeľ tejto príspevkovej organizácie. Mesto Zlaté Moravce 
ručí za všetky záväzky tejto príspevkovej organizácie a pri takto napätom rozpočte bude 
ohrozené poskytovanie základných služieb mesta vrátane výplaty miezd zamestnancov. 
Pokračovanie v doterajšom hospodárení Záhradníckych služieb je pre mesto neprípustné. 

Pán Marián Tomajko bola vymenovaný  mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté 
Moravce do funkcie riaditeľa mestského podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce s účinnosťou od 15.2.1992. V tejto riadiacej funkcii teda pôsobí viac ako 21 
rokov a je v plnej miere zodpovedný za situáciu, v akej sa tento podnik pod jeho 
dlhoročným vedením nachádza.  

Na základe uvedených skutočností primátor mesta Zlaté Moravce navrhuje 
mestskému zastupiteľstvu odvolať pána Mariána Tomajka z funkcie riaditeľa 
Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce. Každá škoda, v prípade jeho neodvolania, 
ktorá  vznikne na majetku mesta, bude na pleciach poslancov mestského zastupiteľstva.  

 
 

Podľa § 11 ods. 4 písm l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je 
mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie 
obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), ...“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. /2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh primátora mesta na odvolanie riaditeľa mestského podniku Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce Mariána Tomajka 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh primátora mesta na odvolanie riaditeľa mestského podniku Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce Mariána Tomajka 
  
o d v o l á v a  
na návrh primátora mesta Mariána Tomajka (vymenovaného s účinnosťou od 15.2.1992) 
z funkcie riaditeľa mestského podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský 
podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 
 

      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
                                            Mgr. Mario Lénárt 

                                                                      prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


