
Návrh opatrení 
na odstránenie nedostatkov na základe správy nezávislého audítora z vykonania auditu v účtovnej 
jednotke Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p., Robotnícka č.1, Zlaté Moravce v zmysle 

uznesenia z 24. Zasadnutia MsZ konaného 20.6.2013 estsk · úrad Zlaté ~nr:wce 

Došlo d1'1a: 

13. ~UG. 1013 
I :~c91slrMúrna 
I znr.čk:l: 

Znenie výhrady: 
1---.---~ - - ·---- Skartačný znak 

Podfo; f~'/pji· a lehota: 

V základe pre podmienené stanovisko auditor uvádza, že Záhradnícke sl vbv;rn:-p:-vV"' UIU . _ 
. " Y ') ..... vO'avUJC. 

v Súvahe nedokončenú výrobu z výsadby verejnej zelene na verejnom pries 1 r1áTíls&e v čj1;:ia\.s11<c:f·k e-P-------
66.112,€. 

1 napriek tejto skutočnosti, ktorá je opísaná v základe pre podmienené stanovisko účtovná 
jednotka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Záhradnícke 
služby, m.p., Zlaté Moravce k 31.decembru 2012 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci 
k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Okrem toho sa v správe uvádza upozornenie, ktoré je bez vplyvu na horeuvedené stanovisko, že 
evidujeme záväzky voči dodávateľom k 31.12.2012 v čiastke 219.191,- €, neuhradený záväzok na DPH 
v sume 34.276,-€ a záväzok voči SP a zdravotným poisťovniam v úhrnnej sume 49.191,- €. 

K týmto skutočnostiam uvádzam nasledovné: 

Nedokončenú výrobu v čiastke 66.113,86 €tvorí výsadba, ktorá bola uskutočnená v zmysle 
projektov na výsadbu v meste Zlaté Moravce na sídlisku „Zlatňanka, Žitava", v parkoch a na ulici 
Hviezdoslavovej a ďalších, v zmysle príkazu mimoriadnej inventarizácie bola fyzicky zinventarizovaná 
komisiou. Všetky práce - uskutočnenej výsadby boli realizované v zmysle projektov v čase, keď sme 
výsadbu fakturovali priamo na mestský úrad v deväťdesiatych rokoch, tieto práce neboli 
vyfakturované nakoľko sa nenašli financie, ale na plochách verejného priestranstva sme museli 
výsadbu realizovať ,realizácia výsadby pretrvala, rokmi sa zväčšila, čím sa zvýšila aj spoločenská 
hodnota. Jednou z možností bolo tieto práce nedokončenej výroby vyfakturovať mestu, avšak na to 
neboli a ani nie sú financie. Prijatými financiami by sme mohli znížiť záväzky. 

Opätovne uvádzame, že mnohokrát sme informovali finančnú komisiu aj mestské zastupiteľstvo, 
že pri bezodplatnom odovzdaní budov za bývalé Komunálne služby Zlaté Moravce nás Mesto 
neoddÍžilo a museli sme za bývalý podnik prevziať úver v čiastke 59.749,- €/1.800.000,-Sk +úroky/, 
ktoré sme museli splácať za bývalý podnik, hoci budovy prevzalo mesto bezodplatne. Od samého 
začiatku nášho podniku sme sa o mesto riadne starali, pri zriadení podniku sme si všetky kosačky 
a všetky zariadenia na vykonávanie činnosti vo verejnom záujme zakúpili z vlastných prostriedkov 
podniku. Okrem toho sme museli aj nad rámec hlavnej činnosti zabezpečovať úlohy, ktoré nám nikdy 
neboli preplatené, ale ich nezabezpečenie by bolo malo vážne následky. Okrem už spomínanej 
nedokončenej výroby v čiastke 66.113,86 €medzi takéto úlohy vykonané navyše patrili: 

Oplotenie Pietneho parku v čiastke 7.634,60 €/230.000,-Sk /NKP/ 
Ohradový múr na cintoríne, ktorý bol spadnutý v čiastke 5.809,73€/ 175.024,-Sk 
Zvonica v Chyzerovciach /zastrešenie, výmena dverí okien,zabezpečenie diaľkového zvonenia 
na zvonici/ v čiastke 2.655,15€/80.000,-Sk 
Garáže, sklady 9.701,50€/292.267,-Sk 
Voliéry pre psov/vybudovanie podložia pod voliéry,makadan,betón, vod.systém/ 
15. 733,92€/474.000,-Sk 
Stánok na námestí A.Hlinku v čiastke 12.726,56€/383.400,80 Sk - pri rekonštrukcii námestia 
sme museli uhradiť tento stánok z našich financií 
Pri rekonštrukcii parku J.Kráľa sme financovali z našich prostriedkov 4.380,47€/131.966,-Sk 



Oprava pomníka J . Kráľa v čiastke 1.559,78€/46.990,-Sk 
Zakúpenie a osadenie zábradlia pri križovatke SNP a Sládkovičova v čiastke 
5.934,99€/178. 797,SOSk 
Oprava fasády Župný dom- predajňa kvetinárstva v čiastke 717,57€/21.617,SOSk/bývalá 
predajňa nášho kvetinárstva/ 
Projekt rozšírenie cintorína v čiastke 3570€/107.549,82 Sk 

Spolu: 196.285,77€/5.913.305,lOSk 

Poistné sme uhrádzali priebežne každý mesiac podľa našich možností a dohôd. V roku 2011 bol 
rozpočet nižší o SO.OOO,- € oproti roku 2008,2009,2010, v roku 2012 bol 2x krátený v celkovej čiastke 
34.072,-€. Tieto dve čiastky by boli potrebné na úhradu poisťovní a daňového úradu. 
Stav poisťovní k 31.12.2012 - 49.191,-€ 
Stav poisťovní k 30.6.2013 - 43.738,75 € 
Stav záväzkov k 31.12.2012 - 219.191,- € 
Stav záväzkov k 30.6.2013 - 215.137,70 € 

Z uvedeného vyplýva, že postupne znižujeme tieto záväzky, máme dohodnuté splátkové kalendáre 
s poisťovňami, DÚ, avšak pozastavením príspevku zriaďovateľa sú ohrozené a môže dôjsť k ich 
zrušeniu. 

Návrh na konkrétne opatrenie: 

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

Finančnú komisiu sme niekoľkokrát informovali o možnosti predaja stánku, nachádzajúceho sa na 
nám. A. Hlinku, ktorý sme financovali z našich prostriedkov pri jeho vybudovaní. 

Termín odstránenia nedostatku: 
September- december 2013 

Zlaté Moravce, 20.8.2013 


