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Uznesenie č. /2013 
z 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 31.10.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Riešenie situácie mestského podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce - 
Zrušenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby  mesta Zlaté Moravce 
k 31.12.2013 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 27. zasadnutí MZ konanom dňa 
31.10.2013 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce a to ku dňu 31.12.2013 bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti 
prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa 
 
z r u š u j e 
príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, 
Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529 tak, že táto 
príspevková organizácia sa zrušuje dňom 31.12.2013 bez právneho nástupcu, pričom všetok 
majetok, všetky práva a povinnosti, ak z ich  povahy  vyplýva, že sa vzťahujú na zrušovanú 
príspevkovú organizáciu, všetky pohľadávky a záväzky, prejdú dňom jej zrušenia na 
zriaďovateľa Mesto Zlaté Moravce 
 
o d v o l á v a 
riaditeľa príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
Mariána Tomajka z funkcie dňom 31.12.2013  
 
s c h v a ľ u j e 

a) Dodatok č.  8 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00587168 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu 

b) Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine  príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté 
Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 18047343 v predloženom znení uvedenom v prílohe č. 2 k tomuto uzneseniu 
 

o d n í m a 
s účinnosťou k 31.12.2013 zo správy príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik, Robotnícka 1, so sídlom: Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 31410529 všetok majetok v rozsahu vykonanej inventarizácie k 31.12.2013 
z dôvodu podľa čl. 6 ods. 2 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 
v platnom znení 
 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1.1.2014 do správy mestskej príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, so sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00587168 
nasledovný majetok mesta: 

1. Účet 013 ‐ Softvér 

Názov  Obstarávacia cena  Oprávky  Zostatková cena 



      k 31. 12. 2013  k 31. 12. 2013 

Softvér WinCITY cintorín                    16 468,86                12 353,20                     4 115,66    

Spolu                    16 468,86                12 353,20                     4 115,66    

 
Účet 032 ‐ Umelecké diela a zbierky 

Názov  Obstarávacia cena  Oprávky  Zostatková cena 

      k 31. 12. 2013  k 31. 12. 2013 

Božské srdce Ježišovo (socha)                      6 270,80                              ‐                     6 270,80   

Spolu                      6 270,80                       6 270,80   

 
Účet 021 ‐ Stavby 

Názov  Obstarávacia cena  Oprávky  Zostatková cena 

      k 31. 12. 2013  k 31. 12. 2013 

Oplotenie LIPI PARK                      7 634,60                  5 261,11                    2 373,49   

Dom smútku Prílepy                    14 960,70               11 312,86                    3 647,84   

Stará márnica Zlaté Moravce                          434,51                    331,88                       102,63   

Dom smútku Zlaté Moravce                      8 936,93                  6 619,55                    2 317,38   

Dom smútku Chyzerovce                    13 886,71               10 445,18                    3 441,53   

Ohrada cintorín ZM                      5 876,65                  3 814,53                    2 062,12   

Okná, dvere ‐ zvonica                      2 582,62                  1 660,23                       922,39   

Dlažba cin. ZM                          331,21                    216,40                       114,81   

Chodníky Chyzerovce                          259,18                    162,08                         97,10   

Prístrešok Dom smútku ZM                    10 230,37                 6 127,39                    4 102,98   

Budova Pohreb. ZM                    39 832,70               23 860,89                 15 971,81   

Mauz. Migazzi                      8 668,59                  3 469,21                    5 199,38   

Spolu                  113 634,77               73 281,31                 40 353,46   

 
Účet 022 ‐Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

Názov  Obstarávacia cena  Oprávky  Zostatková cena 

      k 31. 12. 2013  k 31. 12. 2013 

Žací stroj AJ24HP                      3 598,80                    899,76                    2 699,04   

Kosačka Starjet AJ 102/22H                      2 402,00                    583,80                    1 818,20   

Kosa BOR                      1 179,61                 1 179,61                                ‐     

Kosačka BOR                          828,52                    828,52                                ‐     

Mraziaci pult Zl. Moravce                      1 042,29                 1 042,29                                ‐     

Mraziaci pult Prílepy                      1 072,16                 1 072,16                                ‐     

Mraziaci pult Prílepy                      1 072,16                 1 072,16                                ‐     

Mraziaci pult Chyzerovce                      1 072,16                 1 072,16                                ‐     

Súprava svietidiel Zl. Moravce                      1 455,89                 1 455,89                                ‐     

Chladiaci katafalk Z.M.                      1 889,07                 1 889,07                                ‐     

Chladiaci katafalk Z.M.                      2 045,61                 2 045,61                                ‐     

Ozvučenie Chyzerovce                          724,76                    724,76                                ‐     

Bunka drevená                      2 286,40                 2 286,40                                ‐     

Chladiaca vitrína                      2 652,19                 2 652,19                                ‐     

Katafalk                      3 269,60                 3 269,60                                ‐     



Ozvučenie Zl. Moravce                      4 526,42                 4 526,42                                ‐     

Mikrofón s reprod.                      1 865,38                 1 865,38                                ‐     

Detská hojdačka veľká                      3 800,70                 3 800,70                                ‐     

Detská hojdačka veľká                      3 784,11                 3 784,11                                ‐     

Detská hojdačka veľká                      3 784,11                 3 784,11                                ‐     

Kosa bub. OTAVA PERLA                          780,75                    780,75                                ‐     

Detské ihrisko pri kláštore                      1 187,35                 1 187,35                                ‐     

Osvetlenie cintorína zl. Mor.                      1 114,00                 1 114,00                                ‐     

Signal. Zar. Cintorína Zl. Mor.                      1 097,39                 1 097,39                                ‐     

Detské ihrisko Tekovská                      1 033,33                 1 033,33                                ‐     

Basketbal. Ihrisko                      1 656,38                 1 656,38                                ‐     

Detské ihrisko MINIMARS                      3 651,33                 3 651,33                                ‐     

Detské ihrisko Hviez. Ul.                      3 122,05                 3 122,05                                ‐     

Kosa bubnová OTAVA                      1 014,07                 1 014,07                                ‐     

Detské ihrisko ALADIN XA 202                      6 703,28                 6 703,28                                ‐     

Detské ihrisko ALADIN XA 202                      6 691,55                 6 691,55                                ‐     

Píla krovinorez                          995,49                    995,49                                ‐     

Preliezačka so šmykľavkou                          826,53                    826,53                                ‐     

Preliezka so šmykľavkou                          826,53                    826,53                                ‐     

Spolu                    75 051,97               70 534,73                    4 517,24   

 
Účet 042 ‐ Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

Názov  Obstarávacia cena  Oprávky  Zostatková cena 

      k 31. 12. 2013  k 31. 12. 2013 

Cintorín ‐ Zlaté Moravce "štúdia"                      3 000,00                              ‐                   3 000,00   

Spolu                      3 000,00                      3 000,00   

 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena

k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013

Multikára cisterna 1 035,65                    1 035,65                ‐                       

VARI kosačka 806,81                       806,81                   ‐                       

Kosačka DINO 5 249,75                    5 249,75                ‐                       

Žací stroj MT8 2 350,36                    2 350,36                ‐                       

Krovinorez STIHL FS 400 765,62                       765,62                   ‐                       

Kosačka DINO 1 951,94                    1 951,94                ‐                       

Žací stroj  STARJET 3 829,85                    3 829,85                ‐                       

Mot. Voz. VW TRANSPOR. ZM691AS 10 809,87                 10 809,87             ‐                       

Multikára  4 136,36                    4 136,36                ‐                       

30 936,21                 30 936,21             ‐                       

Účet 023 ‐ Dopravné prostriedky

 
 



Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena

k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013

Tabuľa LIPI PARK 1 427,34                    1 427,34                ‐                       

Smerové tabule Z.M. 3 ks 1 646,42                    1 646,42                ‐                       

Kríž zvonítkko Z.M. 1 892,05                    1 892,05                ‐                       

Informačná tabuľa MIGAZI 1 623,18                    1 623,18                ‐                       

Kovový kríž 331,94                       331,94                   ‐                       

GOLGOTA 1 636,46                    1 636,46                ‐                       

8 557,39                    8 557,39                ‐                       

Účet 028 ‐ Drobný dlhodobý hmotný majetok

 
Celkom 253 920,00      195 662,84   58 257,16     
 
 
z v e r u j e 
s účinnosťou od 1.1.2014 do správy mestskej príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté 
Moravce, mestský podnik, so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 18047343 
nasledovný majetok mesta: 
 

Účet Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena

k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013

022 ‐ Samostatné hnuteľné veci a súb.

           Voliéra pre psa 20 913,89                 18 995,61             1 918,28            

Spolu 20 913,89                 18 995,61             1 918,28              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto Zlaté Moravce 
                               1.  mája 2 , 953 33 Zlaté Moravce 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

DODATOK č. 8 
 

k  
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

 
Technické služby mesta Zlaté Moravce 

So sídlom: Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
 
 

 
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce Technické služby mesta 
Zlaté Moravce zo dňa 1.10.2004 v znení jej dodatkov sa dopĺňa na základe uznesenia 
mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce č............ zo dňa ...................... s účinnosťou od 
01.01.2014 nasledovne: 
 
 
2. V článku 7 I. Základný predmet činnosti sa za písm l) dopĺňajú nové písm m) až p), ktoré 

znejú: 
 

„m) starostlivosť o verejnú zeleň a zelené plochy v meste (výsadba, údržba, revitalizácia) 
 n) prevádzkovanie pohrebiska (mesto Zlaté Moravce, m.č. Prílepy a m.č. Chyzerovce) 
 o) starostlivosť o detské ihriská (údržba a obnova) 
  p) starostlivosť o pomníky a mestské kultúrne pamiatky (údržba a obnova).“ 

 
3. Vecné a finančné vymedzenie majetku v správe Technických služieb mesta sa dopĺňa 

o nasledovný majetok: 
4. Účet 013 ‐ Softvér 

Názov  Obstarávacia cena  Oprávky  Zostatková cena 

      k 31. 12. 2013  k 31. 12. 2013 

Softvér WinCITY cintorín                    16 468,86                12 353,20                     4 115,66    

Spolu                    16 468,86                12 353,20                     4 115,66    

 
Účet 032 ‐ Umelecké diela a zbierky 

Názov  Obstarávacia cena  Oprávky  Zostatková cena 

      k 31. 12. 2013  k 31. 12. 2013 

Božské srdce Ježišovo (socha)                      6 270,80                              ‐                     6 270,80   

Spolu                      6 270,80                       6 270,80   

 
Účet 021 ‐ Stavby 

Názov  Obstarávacia cena  Oprávky  Zostatková cena 

      k 31. 12. 2013  k 31. 12. 2013 

Oplotenie LIPI PARK                      7 634,60                  5 261,11                    2 373,49   

Dom smútku Prílepy                    14 960,70               11 312,86                    3 647,84   



Stará márnica Zlaté Moravce                          434,51                    331,88                       102,63   

Dom smútku Zlaté Moravce                      8 936,93                  6 619,55                    2 317,38   

Dom smútku Chyzerovce                    13 886,71               10 445,18                    3 441,53   

Ohrada cintorín ZM                      5 876,65                  3 814,53                    2 062,12   

Okná, dvere ‐ zvonica                      2 582,62                  1 660,23                       922,39   

Dlažba cin. ZM                          331,21                    216,40                       114,81   

Chodníky Chyzerovce                          259,18                    162,08                         97,10   

Prístrešok Dom smútku ZM                    10 230,37                 6 127,39                    4 102,98   

Budova Pohreb. ZM                    39 832,70               23 860,89                 15 971,81   

Mauz. Migazzi                      8 668,59                  3 469,21                    5 199,38   

Spolu                  113 634,77               73 281,31                 40 353,46   

 
Účet 022 ‐Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

Názov  Obstarávacia cena  Oprávky  Zostatková cena 

      k 31. 12. 2013  k 31. 12. 2013 

Žací stroj AJ24HP                      3 598,80                    899,76                    2 699,04   

Kosačka Starjet AJ 102/22H                      2 402,00                    583,80                    1 818,20   

Kosa BOR                      1 179,61                 1 179,61                                ‐     

Kosačka BOR                          828,52                    828,52                                ‐     

Mraziaci pult Zl. Moravce                      1 042,29                 1 042,29                                ‐     

Mraziaci pult Prílepy                      1 072,16                 1 072,16                                ‐     

Mraziaci pult Prílepy                      1 072,16                 1 072,16                                ‐     

Mraziaci pult Chyzerovce                      1 072,16                 1 072,16                                ‐     

Súprava svietidiel Zl. Moravce                      1 455,89                 1 455,89                                ‐     

Chladiaci katafalk Z.M.                      1 889,07                 1 889,07                                ‐     

Chladiaci katafalk Z.M.                      2 045,61                 2 045,61                                ‐     

Ozvučenie Chyzerovce                          724,76                    724,76                                ‐     

Bunka drevená                      2 286,40                 2 286,40                                ‐     

Chladiaca vitrína                      2 652,19                 2 652,19                                ‐     

Katafalk                      3 269,60                 3 269,60                                ‐     

Ozvučenie Zl. Moravce                      4 526,42                 4 526,42                                ‐     

Mikrofón s reprod.                      1 865,38                 1 865,38                                ‐     

Detská hojdačka veľká                      3 800,70                 3 800,70                                ‐     

Detská hojdačka veľká                      3 784,11                 3 784,11                                ‐     

Detská hojdačka veľká                      3 784,11                 3 784,11                                ‐     

Kosa bub. OTAVA PERLA                          780,75                    780,75                                ‐     

Detské ihrisko pri kláštore                      1 187,35                 1 187,35                                ‐     

Osvetlenie cintorína zl. Mor.                      1 114,00                 1 114,00                                ‐     

Signal. Zar. Cintorína Zl. Mor.                      1 097,39                 1 097,39                                ‐     

Detské ihrisko Tekovská                      1 033,33                 1 033,33                                ‐     

Basketbal. Ihrisko                      1 656,38                 1 656,38                                ‐     

Detské ihrisko MINIMARS                      3 651,33                 3 651,33                                ‐     

Detské ihrisko Hviez. Ul.                      3 122,05                 3 122,05                                ‐     

Kosa bubnová OTAVA                      1 014,07                 1 014,07                                ‐     

Detské ihrisko ALADIN XA 202                      6 703,28                 6 703,28                                ‐     



Detské ihrisko ALADIN XA 202                      6 691,55                 6 691,55                                ‐     

Píla krovinorez                          995,49                    995,49                                ‐     

Preliezačka so šmykľavkou                          826,53                    826,53                                ‐     

Preliezka so šmykľavkou                          826,53                    826,53                                ‐     

Spolu                    75 051,97               70 534,73                    4 517,24   

 
Účet 042 ‐ Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

Názov  Obstarávacia cena  Oprávky  Zostatková cena 

      k 31. 12. 2013  k 31. 12. 2013 

Cintorín ‐ Zlaté Moravce "štúdia"                      3 000,00                              ‐                   3 000,00   

Spolu                      3 000,00                      3 000,00   

 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena

k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013

Multikára cisterna 1 035,65                    1 035,65                ‐                       

VARI kosačka 806,81                       806,81                   ‐                       

Kosačka DINO 5 249,75                    5 249,75                ‐                       

Žací stroj MT8 2 350,36                    2 350,36                ‐                       

Krovinorez STIHL FS 400 765,62                       765,62                   ‐                       

Kosačka DINO 1 951,94                    1 951,94                ‐                       

Žací stroj  STARJET 3 829,85                    3 829,85                ‐                       

Mot. Voz. VW TRANSPOR. ZM691AS 10 809,87                 10 809,87             ‐                       

Multikára  4 136,36                    4 136,36                ‐                       

30 936,21                 30 936,21             ‐                       

Účet 023 ‐ Dopravné prostriedky

 
 

Názov Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena

k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013

Tabuľa LIPI PARK 1 427,34                    1 427,34                ‐                       

Smerové tabule Z.M. 3 ks 1 646,42                    1 646,42                ‐                       

Kríž zvonítkko Z.M. 1 892,05                    1 892,05                ‐                       

Informačná tabuľa MIGAZI 1 623,18                    1 623,18                ‐                       

Kovový kríž 331,94                       331,94                   ‐                       

GOLGOTA 1 636,46                    1 636,46                ‐                       

8 557,39                    8 557,39                ‐                       

Účet 028 ‐ Drobný dlhodobý hmotný majetok

 
Celkom 253 920,00      195 662,84   58 257,16     
 
3. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené.  
 
Tento dodatok č. 8 tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedenej zriaďovacej listiny. 
 
V Zlatých Moravciach dňa          
                                                                                          Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      Primátor mesta 
 



DODATOK č. 5 
 

k 
Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

 
SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, 

so sídlom: Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce 
 
 
 
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce SLUŽBYT Zlaté Moravce, 
mestský podnik, sa mení na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce 
č............ zo dňa ......................s účinnosťou od 01.01.2014 nasledovne: 
 
1. V článku 7) I. Základný predmet hlavnej činnosti sa za písm e) dopĺňa nové písmeno f), 
ktoré znie:  

 
„f) prevádzkovanie útulku pre psov.“ 

 
2. Vecné a finančné vymedzenie majetku v správe Službytu sa dopĺňa o nasledovný majetok: 
 

Účet Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena

k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013

022 ‐ Samostatné hnuteľné veci a súb.

           Voliéra pre psa 20 913,89                 18 995,61             1 918,28            

Spolu 20 913,89                 18 995,61             1 918,28              
 
3. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené.  
 
Tento dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedenej zriaďovacej listiny. 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa  
 
 
     
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
                      Primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa  
 

       Riešenie situácie mestského podniku Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 
-  

Zrušenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby  mesta Zlaté Moravce 
k 31.12.2013 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
1/ Úvod 
  

Zriaďovacou listinou  bola s účinnosťou od 1.1.1994 na dobu neurčitú zriadená 
príspevková organizácia Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik. 
Zriaďovateľom tejto organizácie je Mesto Zlaté Moravce. 
 
  
2/ Právny základ  
 

V súčasnosti je činnosť príspevkových organizácií determinovaná predovšetkým 
základným právnym predpisom, t.j. zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý upravuje zriaďovanie rozpočtových organizácií 
a príspevkových organizácií a hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových 
organizácií. 

 
Podľa § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách príspevková organizácia je 

právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 % výrobných 
nákladov je pokrytých tržbami a je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet 
vyššieho územného celku zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené 
zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. 

 
Podľa § 21 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách rozpočtové organizácie a 

príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného 
celku vyplývajúcich z osobitných predpisov. 

 
Podľa § 21 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách, rozpočtové organizácie alebo 

príspevkové organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej 
správy, obec alebo vyšší územný celok možno zrušiť, zmeniť ich podriadenosť alebo spôsob 
financovania z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu alebo naopak 
rozhodnutím zriaďovateľa. 

 
Podľa § 21 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách, ak rozpočtová organizácia 

alebo príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti 
prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

 
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení, mestskému zastupiteľstvu je vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové 
a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich 
(riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať 
zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú 
účasť obce v právnickej osobe. 



 
 

3/ Dôvody zrušenia organizácie 
 
 Záhradnícke služby dlhodobo vykazujú neuspokojivé  hospodárske výsledky, pričom 
v takomto stave ozdravenie podniku nevidíme ako ekonomicky reálne. Stav hospodárenia 
podniku k 30.6.2013 je nasledovný: 
 
Pohľadávky voči odberateľom: 16.985,42 eur 
 
Dlhy voči dodávateľom: 215.137,70 eur 
Dlhy voči Sociálnej poisťovni: 37.258,83 eur 
Dlhy voči zdravotným poisťovaniam: 6.480,54 eur 
Dlhy voči daňovému úradu: 56.549,44 eur 
Dlhy voči ostatným mestským podnikom: 31.239,05 eur  
Dlhy spolu: 346.665,56 eur 
 
Ročný príspevok podľa rozpočtu zriaďovateľa: 217.000,- eur 
 
(kompletný prehľad dlhov a pohľadávok k 30.6.2013 tvorí prílohu tohto materiálu) 
 
(pozn.: Pokiaľ budú zo strany mestského podniku Záhradnícke služby do rokovania MsZ 
o tomto návrhu predložené údaje o stave hospodárenia k 30.9.2013, budú tieto údaje následne 
k materiálu doplnené.) 
 

Okrem neúmernej dlhovej zaťaženosti, je voči tejto organizácii vedených od začiatku 
roka 2013 viacero exekučných konaní. A to: 

- Exekúcia vedená JUDr. Ing. Jozefom Burrim na uspokojenie pohľadávky 
oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa vo výške: 3637,45 eur + trovy exekúcie 

- Exekúcia vedená Mgr. Ing. Ivanom Šteinerom na uspokojenie pohľadávky 
oprávneného: Sociálna poisťovňa vo výške: 4664,47 eur + trovy exekúcie 

- Exekúcia vedená JUDr. Ing. Jozefom Burrim na uspokojenie pohľadávky 
oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa vo výške: 3382,70 eur + trovy exekúcie 

- Exekúcia vedená JUDr. Milošom Kabáčom na uspokojenie pohľadávky oprávneného: 
Sociálna poisťovňa vo výške: 4637,99 eur + trovy exekúcie. 

Navyše na tieto nezaplatené odvody do sociálnej i zdravotných poisťovní boli tomuto podniku 
poskytované pravidelne príspevky z rozpočtu zriaďovateľa. Odvedené však neboli. 
 

Toto zlé hospodárenie v mestskom podniku v konečnom dôsledku neúmerne zaťažuje 
mestský rozpočet. Vzhľadom na stav vo verejných financiách a nedostatku finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta je neefektívne a nehospodárne „živiť“ až 5 príspevkových 
organizácií. Preto aj z tohto dôvodu navrhujeme zrušiť tento podnik a vytvoriť  priestor na 
zníženie nákladov na zabezpečovanie činností, ktoré tento podnik vykonáva. 
 

Dlhy podniku enormne prevyšujú jeho ročný príspevok. Tieto dlhy pochádzajú 
predovšetkým z podnikateľskej činnosti (napr. dlhy za neuhradené truhly vo výške 101.395,-
eur) a ich vyrovnanie príjmami z podnikateľskej činnosti je nereálne. Použitie príspevku 
zriaďovateľa na úhradu dlhov vzniknutých z podnikateľskej činnosti je nezákonné. V zmysle 
ustanovenia § 28 zákona o rozpočtových pravidlách môže príspevková organizácia vykonávať 
so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola 



zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia 
byť kryté výnosmi z nej.  

Ďalšie dlhy vo výške cca 100.000,- eur sú voči  sociálnej poisťovni, zdravotným 
poisťovaniam i daňovému úradu (neodvedená DPH, iné dane). Tieto dlhy v konečnom 
dôsledku bude znášať zriaďovateľ  a bude ich musieť uhradiť zo svojho rozpočtu. 

 
 Navyše financovanie príspevkovej organizácie, ktorá hospodári v rozpore so zákonom 
o rozpočtových pravidlách je porušovaním finančnej disciplíny a nehospodárnym nakladaním 
s verejnými financiami. 

Podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách porušením finančnej disciplíny je: 
 i) použitie verejných prostriedkov na financovanie, založenie alebo zriadenie 

právnickej osoby v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, 
  j) nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. 
 

Predmetný návrh je predkladaný Mestskému zastupiteľstvu nielen na základe 
zlého výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie  Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce a nemožnosti jeho ozdravenia, ale aj na základe odporúčania kontrolnej komisie 
NKÚ riešiť súčasnú situáciu v mestských podnikoch a stanoviska hlavného kontrolóra 
mesta, ktorý opakovane odporúčal znížiť počet mestských podnikov. 
 

V dôsledku neefektívneho a zlého hospodárenia v mestskom podniku ako aj z dôvodu 
opakovaných sťažností verejnosti na kvalitu poskytovaných služieb  máme za to, že presunom 
činností, ktoré v súčasnosti tento podnik vykonáva, na iné naše príspevkové organizácie, resp. 
zabezpečenie poskytovania niektorých služieb externe, dôjde k skvalitneniu ako aj 
k zefektívneniu vykonávaných  činností.  
 
 Zriaďovateľ musí pri zrušení príspevkovej organizácie postupovať v súlade s platnou 
právnou úpravou výberom niektorého z nasledovných spôsobov: 

a) zrušiť príspevkovú organizáciu s právnym nástupcom, t.j. zlúčením, rozdelením alebo 
splynutím príspevkovej organizácie s inou rozpočtovou alebo príspevkovou 
organizáciou, 

b) zrušiť príspevkovú organizáciu bez právneho nástupcu prechodom všetkých práv 
a povinností na zriaďovateľa. 

 
Vzhľadom na dlhovú zaťaženosť podniku nie je vhodné jeho zlúčenie, resp. 

splynutie s iným podnikom, ktorý by musel prevziať všetky dlhy, čo by bolo pre neho 
likvidačné, ale je racionálne  a efektívne pristúpiť k zrušeniu príspevkovej organizácie 
bez právneho nástupcu, pričom všetky práva a povinnosti prejdú na zriaďovateľa. 
Mesto ako zriaďovateľ je v ekonomicky i technicky silnejšom postavení a teda má 
prostriedky (finančné i personálne) na vysporiadanie sa s  pohľadávkami a dlhmi, ktoré 
na neho prejdú.  

Podľa § 21 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách, ak príspevková organizácia 
zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na 
zriaďovateľa.  

 
 
Základnými prínosmi vykonaného procesu zrušenia príspevkovej organizácie 

bude: 
a) zvýšená  kvalita v poskytovaní služieb pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce, 
b) šetrenie verejných financií a zefektívnenie hospodárenia, 



c) postupné zníženie výdavkov  rozpočtu mesta na zabezpečenie poskytovania služieb, 
d) vysporiadanie sa s dlhmi vytvorenými zlým hospodárením podniku. 
 

 
 

4/ Charakteristika príspevkovej organizácie – Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 
 
Názov organizácie:  Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik  
Sídlo:    Sládkovičova 1, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO:    31410529 
Dátum zriadenia:  01.01.1994 
 
 
Predmet činnosti:   

a) základný   
-     starostlivosť o zeleň, 
- výsadba, údržba zelených plôch, 
- prevádzkovanie a starostlivosť o údržbu mestských cintorínov 
- starostlivosť o detské ihriská 
- starostlivosť o pomníky padlých a mestské kultúrne pamiatky 
- prevádzkovanie TIK 
- prevádzkovanie útulku pre psov 

 
b) podnikateľská činnosť 
- výroba vencov, kvetov a ich aranžovanie 
- poradenská činnosť pre záhradkárov 
- inzertné služby 
- pohrebná služby – preprava zosnulých, kopanie hrobov 
- stavebná činnosť 
- úprava priestorov, zakladanie trávnikov, výsadba stromov, kvetov, kríkov 

 
 
5/ Postup pri zrušení príspevkovej organizácie bez právneho nástupcu 
 
 Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ zruší príspevkovú organizáciu – Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce bez právneho nástupcu dňom 31.12.2013. Práva a povinnosti 
príspevkovej organizácie prechádzajú podľa § 21 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách 
dňom jej zrušenia bez právneho nástupcu na zriaďovateľa, t.j. Mesto Zlaté Moravce.  
 
 Prechod práv a povinností bude mať za následok, že Mesto Zlaté Moravce „prevezme“ 
do svojho účtovníctva všetky dlhy i pohľadávky zrušovaného podniku. Riziká vyplývajúce 
z neznámych záväzkov alebo rizík tiež znáša Mesto, keďže podľa zákona o rozpočtových 
pravidlách, ak príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva 
a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa. Právnym nástupcom príspevkovej 
organizácie aj v súdnych sporoch sa stane Mesto Zlaté Moravce. 
 

Majetok zverený do správy príspevkovej organizácie sa  zo správy odníme a vráti späť 
Mestu Zlaté Moravce. Nájomná zmluva na prenajatý majetok bola zriaďovateľom 
vypovedaná.   
 



 Vo vzťahu k zamestnancom dôjde k nevyhnutnosti riešiť ich pracovno-právne vzťahy. 
 Technické služby a Službyt,  ktorí prevezmú hlavné činnosti po Záhradníckych 
službách, budú potrebovať  prijať  nových zamestnancov na výkon uvedených činností. Preto 
na základe dohody s riaditeľmi týchto podnikov budú prijatí na tieto miesta súčasní 
zamestnanci Záhradníckych služieb tak, aby bola zachovaná zamestnanosť a kontinuita pri 
výkone týchto činností.    
 
  
 Zrušenie príspevkovej organizácie predpokladá prijatie rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva vo forme uznesenia.  
 Zabezpečovanie niektorých činností našimi mestskými podnikmi predpokladá 
schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám, v ktorých budú uvedené činnosti, ktoré budú od 
1.1.2014 zabezpečovať tieto subjekty. Súčasne bude potrebné prijať uznesenia o zverení 
mestského majetku do správy príspevkovej organizácie, ktorá bude zabezpečovať činnosti, na 
vykonávanie ktorých je potrebný zverovaný majetok. 
 K vykonávaniu prevádzkovania pohrebiska  Technickými službami bude potrebné 
získať príslušné povolenia a stanoviská dotknutých orgánov vrátane schválenia zmien 
Prevádzkových poriadkov pohrebísk. 
 
 Zrušenie organizácie bude potrebné oznámiť príslušným inštitúciám (daňový úrad, 
štatistický úrad, živnostenský úrad, sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne). 
 
 Z  činností uvedených v zriaďovacej listine Záhradníckych služieb navrhujeme, 
aby tieto boli od 1.1.2014 zabezpečované nasledovne: 

1/ mestským podnikom Technické služby:  
- starostlivosť o zeleň, výsadba, údržba zelených plôch, 
- prevádzkovanie pohrebísk 
- starostlivosť o detské ihriská 
- starostlivosť o pomníky padlých a mestské kultúrne pamiatky 
- výroba vencov, kvetov a ich aranžovanie (už má v činnosti) 
- stavebná činnosť(už má v činnosti) 
- správa zvereného majetku a zabezpečovanie jeho údržby (už má v činnosti) 
2/ mestským podnikom Službyt: 
- prevádzkovanie útulku pre psov 
3/ pohrebné služby budú zabezpečované externými dodávateľmi na základe výberu 
obstarávateľa pohrebu. Budú uzatvorené zmluvy s poskytovateľmi pohrebných služieb, 
ktorí majú odbornú spôsobilosť na vykonávanie týchto činností, pričom bude výlučne na 
rozhodnutí pozostalých, u koho si tieto služby objednajú. Uvedené prispeje k skvalitneniu 
a zvýšeniu dôstojnosti pohrebných služieb v meste. Príjmy z prenájmu hrobových miest 
budú aj na ďalej príjmom rozpočtu mesta. 
4/  zabezpečovanie ostatných činností nepovažujeme za efektívne.   

 
V návrhu rozpočtu na rok 2014 bude predložené prerozdelenie financií tak, že mestským 

podnikom, ktoré budú zabezpečovať činnosti prebraté po Záhradníckych službách, bude 
zvýšený príspevok o sumu zodpovedajúcu príspevku rozpočtovanému na túto činnosť v roku 
2013 (táto suma predstavuje 97.000,-eur). Zvyšná časť bude v roku 2014 navrhnutá na úhradu 
dlhov prevzatých mestom po Záhradníckych službách (120.000,-eur).  Predpokladáme, že po 
vysporiadaní týchto dlhov môže byť každoročne suma minimálne 100.000,- eur, ktorú 
získame šetrením v dôsledku zrušenia podniku, použitá na napr. dofinancovanie školstva, 



sociálnych služieb, kultúry a športu, podporu občianskych združení, obnovu mesta, resp. na 
iné investície. 
 
6/ Identifikácia majetku, práv a záväzkov príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce 
 
 Po schválení návrhu zrušenia príspevkovej organizácie bude prebiehať proces 
detailnej identifikácie majetku, práv a záväzkov príspevkovej organizácie, vykonaním 
nasledujúcich úkonov: 

 účtovná závierka (pre vecné a finančné vymedzenie majetku), 
 zoznam licencií, certifikátov, oprávnení, 
 súpis zmluvných vzťahov (práv a záväzkov, ktoré prechádzajú na zriaďovateľa) 

vrátane posúdenia rizík s nimi spojených 
- dodávateľsko-odberateľské vzťahy, nájomné zmluvy 
- zoznam zamestnancov (ich kvalifikačná štruktúra, 

organizačná štruktúra podniku, pracovno-právne 
dokumenty) 

- súdne spory, právne a iné potenciálne riziká, určenie 
druhu a výšky pohľadávok a záväzkov, 

 riešenie pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanci)  
 povinnosť príspevkovej organizácie odhlásiť zamestnancov z príslušnej pobočky 

Sociálnej poisťovne a z príslušných pobočiek zdravotných poisťovní 
 komunikácia s ostatnými inštitúciami 

 
 
7/ Náklady spojené so zrušením príspevkovej organizácie predstavujú najmä: 
 

 poplatky za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, 
 bankové poplatky (zrušenie účtov príspevkovej organizácie, resp. prevod účtov) 
 záväzky príspevkovej organizácie, ktoré prejdú na mesto Zlaté Moravce. 

 
Všetky výdavky spojené so zrušením príspevkovej organizácie nemožno v súčasnom 

období presne predpokladať a vyčísliť. 
 
 
8/ Záver 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce 

zrušiť k 31.12.2013 bez právneho nástupcu v zmysle tohto návrhu. 
 
 

 
 
 
 


