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Vybavuje: 

Zlaté Moravce, dňa 15.08.2014 

Mesto Zlaté Moravce 
Odd. financií a rozpočtu 
Ul. 1. Mája 2 
953 01 Zlaté Moravce 

VEC: Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov na základe správy nezávislého audítora 
z vykonania auditu v účtovne j jednotke Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
m.p., v zmysle uznesenia č. 784/2014 z 35. Zasadnutia MZ v Zlatých Moravciach, 
konaného dňa 25.06.2014. 

V mesiaci máj vykonala na základe rozhodnutia Mesta Zlaté Moravce audítorská spoločnosť 
GEMER AUDIT s.r.o. Rožňava audit. Uviedla záporné stanovisko. Uvádzajú, že základ pre záporný 
názor tvorí stav materiálu na sklade k 31.12.2013 vo výške 108.027,-€ s prírastkami za rok vo výške 
30.034,-€ a úbytkami vo výške 44.563,-€, ku ktorému nebola predložená veková štruktúra zásob. 

Okrem toho sa správe uvádza že na verejnej zeleni vykazujeme zeleň od roku 1992 vo výške 
105.500,-€ a nebola k nej vykázaná amortizácia. 

Zároveň, že evidujeme záväzky voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a Finančnej 
správe vo výške 87 .028,-€, na ktoré ale máme uzavreté splátkové kalendáre. 

K týmto skutočnostiam uvádzame nasledovné: 

l Na ich požiadanie sme vekovú štruktúru zásob väčšiny materiálu spracovali a odovzdali na 
Mestský úrad na Finančný odbor. Samozrejme, že organizácia má na sklade materiál vykázaný sta rší 
ako jeden rok. Veď dreviny sa postupne pestujú a vekom sa ich hodnota zvyšuje. 

Záhradnícke služby evidujú verejnú zeleň obstarávanú postupne od roku 1992 vo výške 105.500,-€. 
Vytýkajú, že v účtovnej uzávierke nebola vykázaná amortizácia uvedeného majetku a riziko zo 
zníženia hodnoty majetku. Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva a primátora mesta Ing. 
Petra Orbána sme postupne v Zlatých Moravciach prevzali všetky zelené plochy v Zlatých Moravciach 
a postupne ich revitalizovali a osádzal i drevinami. My zato nemôžeme, že uvedené dreviny neboli 
nikdy preplatené a mali by byť zahrnuté do kapitálových výdavkov, my ich jednoducho odpísať 
nemôžeme, lebo existujú, robí sa ich pravidelná inventarizácia, ktorá bola robená aj v mesiaci júl 
2013 a decembri 2013. 

Na základe vyjadrenia súdneho znalca, ktoré prikladáme, hodnota drevín sa neznižuje, ale 
naopak zvyšuje . Ale my ich cenu nenavyšujeme. 

Záväzky voči dodávateľom, poisťovniam a Finančnej správe postupne uhrádzame, avšak všetko 
záleží od financií. Platobná neschopnosť vznikla z dôvodu nižšieho rozpočtu až o SO.OOO,- €, oproti 
rokom 2008, 2009, 2010 a nevyplatenia príspevku zriaďovateľom za jún až október 2013. 

Poistné sme uhrádzali priebežne každý mesiac podľa našich možností a dohôd 



. . 

Stav poisťovní a finančnej správy k 31.12.2013 -
Stav poisťovní a finančnej správy k 30.06.2014 -

Stav všetkých záväzkov k 31.12.2013 -
Stav všetkých záväzkov k 30.06.2014 -

87.028,- € 

77.079,01 € 

289.029,54 € 
285.174,85 € 

Z uvedeného vyplýva, že postupne znižujeme tieto záväzky. 

Finančné zaťaženie na PHM opravy, a náhradné diely neustále stúpa a rozpočet, ktorý sme mali 
k dispozícii bol. Takže veľmi ťažko sa zabezpečujú tieto úlohy. 

V Záhradníckych službách sa vykonával audit aj po minulé roky, aj keď zo zákona sme ho nemuseli 
mať, avšak vždy dali audítori podmienené alebo pozitívne stanovisko, hoci uvedenými položkami sa 
t iež aj vtedy zaoberali. Audítorská spoločnosť v závere uvádza, že podľa ich stanoviska s výnimkou 
účinkov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor konštatujú, že nezistili vo 
všetkých významných súvislostiach skutočnost i, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky 
rozpočtového hospodárenia. 

Návrh na konkrétne opatrenie: 

Na základe uvedených skutočností predkladám nasledovný návrh - z nedokončenej výroby, 
nachádzajúcej sa v našom meste, budeme nútený účtovať opravné položky, ktoré sú nákladovou 
položkou a vytvoria účtovnú stratu. 

Termín odstránenia nedostatku: 

September- December 2014. 

S pozdravom 

Z[\ hr::.u:t :riu:<c'„te s.h:d~ ~y 
m.esta Zfa··;:é Mon1vce 

~est !;1'~Ý p <~dľnl·~ 

H c. bnt~1ir.ka l 
953 01 ZL/d'J'<: M ORAVCE 



Doc. Ing. Gabriela Juhásová,CSc., Moskovská 32, 949 01 Nitra, znalec v odbore 
poľnohospodárstvo, odvetvie záhradníctvo. 

Marián Tomajko 
riaditeľ 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 
Mestský podnik 
Robotnícka 1 
953 01 Zlaté Moravce 

Vyjadrenie sa k cene drevín 

Hodnota drevín podľa zákona 543/2002 a jeho novelizácie sa vyjadruje spoločenská hodnota 
stromov. Základným údajom je obvod kmeňa vo výške 130cm nad zemou. Čím.je strom starší 
tým sa základná spoločenská hodnota zvyšuje. Podľa ďalších ·indexov - vek, stupeň 
poškodenia, stanovište a iné sa výsledná spoločenská hodnota zvyšuje, alebo Znižuje. 

Hodnota.drevín od nákupu a ich výsadby sa rokmi zvyšuje. 
Pri výpočte sa postupuje nasledovne .... 
Základná cena je nákupná cena 

• Pripočítajú sa náklady na : dovoz dreviny 
o výsadba 

· o povýsadbové ošetrenie 
ošetrenie v nasledujúcich rokoch: kontrola 

zdravotného stavu 
polievanie 
vyhrabávanie 
óšefrenfo voči pôvodcom pqškodenia 
mechanická ochrana, odstraňovane 
a poškodených častí drevín a iné 

Všetky tieto pestovateľské zásahy.zvyšujú cenu drevín. 

suchých. 

Konzultovala som túto otázku s pracovníkmi životného prostredia v Nitre a vo Zvolene . . 
Vyslovili súhlasné stanovisko, že cena drevín vo verejnej zeleni rokmi stúpa. 

Takto pustupujemaj pri vyčíslení hodnoty stromov ako znalec. 

,_ ·,VNitredňa 16.5.2014 do~LCSc. 
znalec v odbore poľnohospodárstvo 
odvetvie záhradníctvo 


