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N á v r h 

Dodatku č. 5 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy 

lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou od 1.1.2015 
 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:      Návrh na uznesenie: 

Mgr. Richard Rybníček    Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

Primátor mesta      s c h v a ľ u j e 

       Dodatok č. 5 k Štatútu  

Spracoval:      Mestského hospodárstva a správy 

Róbert Buchel     lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou 

poverený vedením MHSL, m.r.o., Trenčín  od 1.1.2015 

      

        

       

   

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne, 8.1.2015 

 



Dôvodová správa: 

 

Na základe zosúladenia štatútu a zriaďovacej listiny MHSL, m.r.o., Trenčíne a 
- Protokolu Evid/Maj – 18/2014 o zverení majetku Mesta Trenčín do správy 
Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Soblahovská 65,  912 50  Trenčín, 
ktorým bol organizácii zverený  nehnuteľný  majetok prislúchajúci k objektu Kina 
Hviezda, nachádzajúceho sa na Ul. Kniežaťa Pribinu v Trenčíne  dňom 1.1.2015 
- Výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ktorým bola budova na ul. 
Pribinova 3/197 v Trenčíne vyhlásená dňom 5.10.2009 ako kultúrna pamiatka  
- Protokolu Evid/Maj – 2/2012 o zverení majetku Mesta Trenčín do správy 
organizácie dňom 8.6.2012, ktorým bol zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok 
v oblasti Lesoparku Brezina, 
- podpísanej Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Trenčín medzi 
Mestom Trenčín a Pohrebníctvom Dvonč, spol. s r.o., Mostová 356/2, Partizánske 
a Protokolu EvidMaj – ZV – 38/2009 o vyňatí majetku Mesta Trenčín zo správy 
Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Soblahovská 65, 912 50  Trenčín, 
ktorým dňom 1.2.2010 organizácia MHSL, m.r.o., Trenčín prestala zabezpečovať 
činnosti spojené so zabezpečovaním cintorínskych služieb, 
-  kritického stavu detských ihrísk na území mesta, množiacich sa podnetov občanov 
mesta Trenčín a potrieb organizácie pri zabezpečovaní prevádzkovania a údržby 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín  
- skutočnosti, že Mesto Trenčín ako zriaďovateľ v rámci zefektívnenia činností 

predpokladá vykonávať niektoré činnosti zamestnancami vlastnej organizácie, 

 
organizácia navrhuje  uvedené zmeny štatútu. 
 
 
Uvedený návrh je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 
Trenčín a rozpočtom mesta. 
 
Na základe uvedeného Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 
navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je uvedené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DODATOK č. 5 

k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín 

 

 

 

1. V Článku II. „Poslanie a predmet činnosti organizácie“ sa menia, pridávajú 
a vypúšťajú nasledovné body: 

 

Bod 2.8.     Oprava a údržba detských ihrísk. – sa pridáva 
 
Bod 2.9.     Stavebná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti. – sa pridáva 
 
Bod 2.13. Správa lesného majetku mesta Trenčín na vymedzenom území 
pozostávajúcu z lesov ochranných a hospodárskych v k.ú. Mníchova Lehota 
a Soblahov a zabezpečuje na tomto majetku zakladanie, pestovanie, výchovu, 
obnovu a ochranu lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní 
ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných 
a ostatných funkcií lesa.  – sa mení na 
Bod 2.13.    Správa lesného majetku mesta Trenčín na vymedzenom území 
pozostávajúca z lesov osobitného určenia, lesov ochranných a hospodárskych 
a vykonáva na tomto majetku zakladanie, pestovanie, výchova, obnova 
a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich 
diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných 
a ostatných funkcií lesa.  
 
Bod 2.18. Zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, údržby ciest, zvážnic, 
chodníkov, budov a iných stavieb potrebných  pre obhospodarovanie lesov mesta 
Trenčín v k.ú. Soblahov a Mníchova Lehota. – sa mení na  
Bod 2.18 Zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, údržby ciest, 
zvážnic, chodníkov, budov a iných stavieb potrebných  pre obhospodarovanie 
lesov mesta Trenčín. 
 
Bod 2.26.  Správa a údržba zariadení kyseliek v k. ú. Kubra. – sa pridáva 
 
Bod 2.29. Prevádzkovanie cintorínov a domov smútku a  zabezpečenie služieb s tým 
súvisiacich. – sa vypúšťa 
 
Bod 2.34. Prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických 

zaujímavostí. – sa pridáva 

Bod 2.35. Prevádzka kultúrnych zariadení, Činnosti kultúrnych a umeleckých 

zariadení. – sa pridáva 

 
Ostatné ustanovenia uvedené v pôvodnom znení štatútu MHSL, m.r.o., Trenčín 
a dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 zostávajú v platnosti. 
 
 



2. Tento dodatok k štatútu je vyhotovený v dvoch exemplároch, ktoré majú 
platnosť originálu. 
 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2015. 
 
 

V Trenčíne, dňa        

 

 

 

Mgr. Richard Rybníček            

primátor mesta Trenčín 

 

 


