
MESTSKÝ  ÚRAD  V TRENČÍNE 
 
 
Mestské zastupiteľstvo                               V Trenčíne, 16.12.2015 
v Trenčíne         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH 
na zrušenie rozpočtovej organizácie  Mestské hospodárstvo a správa lesov, 

m.r.o. Trenčín 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Predkladá:           Návrh na uznesenie:  
 
Mgr. Richard Rybníček             na  osobitnej prílohe 
primátor mesta                       
                                 
Spracovali:          

         
JUDr. Katarína Mrázová     
vedúca útvaru právneho               
 
Mgr. Iveta Plešová            

       útvar právny    
       

 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, 07.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa   
 

Právna úprava rozpočtových organizácií a ich zrušenia 
 
Základným právnym predpisom je zákon 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“), ktorého predmetom a rozsahom úpravy je okrem iného aj zriaďovanie 
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a hospodárenie rozpočtových organizácií a 
príspevkových organizácií.  

 
Podľa § 21 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, 
obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny 
rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa 
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.  
 
Podľa § 21 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú 
organizáciu možno zriadiť 
a) zákonom, 
b) rozhodnutím zriaďovateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje 
inak, obec alebo vyšší územný celok. 
 
Podľa § 21 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách rozpočtové organizácie alebo príspevkové 
organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa podľa odseku 5 písm. b) možno zrušiť, meniť ich 
podriadenosť alebo spôsob financovania z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu alebo 
naopak rozhodnutím zriaďovateľa od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka po 
predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva financií. V odôvodnených prípadoch môže minister 
financií povoliť iný termín. Predchádzajúci písomný súhlas ministerstva financií, ako aj povolenie iného 
termínu ministrom financií podľa druhej vety sa nevyžaduje, ak rozpočtová organizácia alebo 
príspevková organizácia je zriadená osobitným zákonom, alebo ak jej zriaďovateľom je obec alebo vyšší 
územný celok. 
 
Podľa § 21 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách, ak k zániku rozpočtovej organizácie alebo 
príspevkovej organizácie dochádza rozdelením, zlúčením alebo splynutím, zriaďovateľ určí v rozhodnutí 
termín, vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov, ktoré prechádzajú 
na právneho nástupcu, ktorým môže byť len rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia. Ak 
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva 
a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na zriaďovateľa, ak 
osobitný zákon neustanoví inak. 
 
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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. 
 
Okrem zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o obecnom zriadení sa pri zrušení rozpočtovej 
organizácie postupuje aj podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  
Podľa  § 4 ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou a zrušuje sa bez 
likvidácie, vedie účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu. Rozhodný deň na účely 
účtovníctva je deň určený podľa osobitného predpisu, ktorý nesmie byť neskorší ako deň nadobudnutia 
účinkov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia. Od rozhodného dňa skutočnosti, ktoré sú predmetom 
účtovníctva zanikajúcej právnickej osoby, sú súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky účtovnej 
jednotky, ktorá sa stane právnym nástupcom.  Od rozhodného dňa sa vedie účtovníctvo tak, aby bolo 
možné jednoznačne vyčísliť majetok, záväzky a výsledok hospodárenia zanikajúcej právnickej osoby, 
ak nenastanú účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia. 
 
Podľa § 16 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, otvorí účtovné knihy 
vždy k rozhodnému dňu. K rozhodnému dňu otvorí účtovné knihy nástupnícka účtovná jednotka. 
Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy ku dňu predchádzajúcemu 



rozhodnému dňu. Následne na to podľa § 17 ods.6 účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, 
keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16. 
  
 
Charakteristika rozpočtovej organizácie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 28.10.2004 uznesením č.396 bod 1 písm. e) zriadilo rozpočtovú 
organizáciu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín, ako právneho nástupcu zrušených 
organizácií MHT, m.p.o. a SML, m.p.o. s účinnosťou od 1. januára 2005. 
 
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín je zriadená ako mestská rozpočtová 
organizácia  za účelom zabezpečenia verejnoprospešných činností., ktoré sú úplne financované 
z rozpočtu mesta.  
 
Názov organizácie:   Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 
Sídlo:     Soblahovská 65, 911 01 Trenčín  
IČO:     37920413 
Dátum zriadenia:   01.01.2005 
 
Rozpočtová organizácia v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečuje tieto činnosti: 

 Správa zvereného majetku v zmysle platných vnútorných noriem mesta.  

 Prevádzkovanie a údržba  mestského rozhlasu, vodníka a pitných fontán a mobilnej ľadovej plochy.  

 Prevádzkovanie verejných WC.  

 Prevádzkovanie športovísk a plavární.   

 Oprava a údržba zábranového systému.  

 Oprava a údržba zverených motorových vozidiel a mechanizmov.  

 Prevádzkovanie a údržba nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín, vrátane zabezpečenia 
energií, podľa dispozícii zriaďovateľa.  

 Správa CO úkrytov.   

 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.  

 Výkon ťažby dreva v lesných porastoch vrátane približovania, manipulácie, dopravy dreva a jeho 
spracovania za účelom verejnoprospešného použitia.  

 Realizácia dodávky a predaj surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov z produktov lesa.  

 Výkon neodkladných opatrení na likvidáciu následkov živelných pohrôm, prípadne kalamít, spôsobom 
a v termínoch určených zákonom.  

 Výkon ochrannej služby a protipožiarne opatrenia na zverenom lesnom majetku mesta.  

 Zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, údržby ciest, zvážnic, chodníkov, budov a iných 
stavieb potrebných pre obhospodarovanie lesov v k.ú. Soblahov a Mníchova Lehota.  

 Výkon správy poľnohospodárskeho fondu, ktorý súvisí s lesným pôdnym fondom mesta a zabezpečovať 
na ňom poľnohospodársku výrobu pre potreby mesta.  

 Zabezpečovanie úloh v záujme záchrany a zachovania genofondu lesných drevín.  

 Zabezpečovanie dostatku osiva a kvalitného sadbového materiálu.  

 Zabezpečovanie lesotechnických  meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti 
lesných pôd.  

 Výkon činností súvisiacich s výkonom práva poľovníctva v rozsahu zodpovedajúcom veľkosti 
majetkového podielu mesta v uznanom poľovnom revíri.  

 Výkon činností rozvíjajúcich informovanosť verejnosti o význame lesa a o práci v lese zameranú na 
zlepšenie vzťahu človeka k lesu a prírode.  

 Podpora  oživenia a uchovania regionálnych tradícií a historizujúcich udalostí.  

 Údržba a výsadba verejnej zelene.  

 Správa, prevádzkovanie trhovísk a príležitostného trhu. 
 
Dôvody zrušenia rozpočtovej organizácie 

 
Zrušením rozpočtovej organizácie dôjde k racionalizácii a optimalizácii ekonomických nákladov 
súvisiacich s existenciou samostatnej mestskej rozpočtovej organizácie. 



  
K zrušeniu uvedenej organizácie dôjde  s účinnosťou od 01.01.2016 s tým, že všetky jej činnosti  bude 
od 01.01.2016 zabezpečovať Mesto Trenčín (na mestskom úrade bude vytvorený nový samostatný 
útvar a niektoré z činností prejdú pod už existujúce útvary mestského úradu). Čo sa týka personálnych 
vecí, predpokladáme prebratie všetkých zamestnancov zrušenej rozpočtovej organizácie s tým, že 
niektorí zamestnanci budú prerozdelení do už existujúcich útvarov mestského úradu.  
 
Po schválení návrhu zrušenia rozpočtovej organizácie prebiehať proces detailnej identifikácie majetku, 
práv a záväzkov zrušenej rozpočtovej organizácie, a na základe toho vymedzenie predmetu 
prevádzanej majetkovej podstaty a ostatných práv a povinností na mesto v súlade s Metodickým 
usmernením Ministerstva financií SR a Štátnej pokladnice k postupu pri aplikácii § 21 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo 
vzťahu k zrušovaniu rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a následnému postupu vo 
vzťahu k rozpočtu, účtovníctvu, výkazníctvu a uskutočňovaniu platobného styku prostredníctvom 
Štátnej pokladnice (č.:MF/26268/2005-421) a vnútorným predpisom – smernica primátora mesta 
č.16/2009 Metodický usmernenie – postup organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín pri 
zriadení a zrušení (rozdelenie, zlúčenie, splynutie) organizácií. 

 
K základným úkonom, ktoré treba realizovať patria, napr.: 

 účtovná závierka 

 vymedzenie majetku (súpis majetku, listy vlastníctva – pozemky a stavby) 

 súpis zmluvných vzťahov (dodávateľsko-odberateľské vzťahy, nájomné zmluvy, atď.) 

 zoznam zamestnancov (ich kvalifikačná štruktúra, organizačná štruktúra, pracovno-právne 
dokumenty) 

 súdne spory,  druh a výška pohľadávok a záväzkov 

 rokovania s príslušnými orgánmi (banky, daňový úrad, zdravotné poisťovne, štatistický úrad, 

zmluvní partneri ..) a následné oznámenia o zrušení organizácie, 

 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1. z r u š u j e 
 
s účinnosťou od 01.01.2016 rozpočtovú organizáciu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 
Trenčín, so sídlom Soblahovská 65, 911 01 Trenčín, IČO: 37920413 bez právneho nástupníctva  s tým, 
že všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky  zrušenej rozpočtovej organizácie  
prechádzajú od 01.01.2016 na zriaďovateľa – Mesto Trenčín  
 
2. o d v o l á v a 
 
Róberta Buchela z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie  Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. 
r. o.  Trenčín  so sídlom Soblahovská 65, 911 01 Trenčín, IČO: 37920413 s účinnosťou od 01.01.2016 


