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Uznesenie č. /2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 
b) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik  
c) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Záhradníckych službách mesta Zlaté Moravce, mestský podnik  
d) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p.  
 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
a) správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2013 v Záhradníckych službách mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013 účtovnej jednotky 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p.  
 
s ch v a ľ u j e  
1. hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 

mestský podnik za rok 2013 s výhradami 
2. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 príspevkovej organizácie Záhradnícke 

služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik nasledovne: 
a) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 21.524,66 € bude použitý 

nasledovne: 
 na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 18.716,52€ 
 prídel do rezervného fondu vo výške 2.808,14€ 

b) výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
18.716,52€ bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.  

 
u k l a d á  
.................................................... 
T (termín kontroly): .................. 
K: MsZ 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.06.2014 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 


