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Dodatok č. 10 k Zriaďovacej listine 
       Mestského hospodárstva a správy  
       lesov, m.r.o. Trenčín s účinnosťou  

od 01.01.2018 v znení, ktoré tvorí prílohu 
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V Trenčíne, 30.10.2017 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín v zmysle aktuálne platného a účinného znenia 
Zriaďovacej listiny a štatútu okrem iného zabezpečuje aj plnenie úloh v oblasti výkonu správy 
miestnych komunikácií na základe pokynov správcu komunikácií (napr. oprava výtlkov, čistenie 
niektorých úsekov miestnych komunikácií a pod.). Po prehodnotení úloh, ktoré organizácia MHSL, 
m.r.o., Trenčín v tejto oblasti vykonáva, s cieľom zabezpečiť kvalitnejší výsledok vykonávaných prác 
navrhujeme aby MHSL, m.r.o. Trenčín vykonávalo nielen konkrétne úlohy podľa pokynu správcu 
komunikácie (t.j. napr. konkrétnu opravu výtlku), ale aby niektoré činnosti správcu miestnych 
komunikácií, na výkon ktorých je MHSL, m.r.o. personálne a technicky vybavené, boli zverené do 
výkonu priamo tejto organizácii, t.j. napr. opravy výtlkov bude zabezpečovať výlučne MHSL, m.r.o., 
Trenčín, a to jednak využitím vlastného stroja na opravu výtlkov a jednak objednaním týchto služieb 
u externých dodávateľov, pričom koordináciu činnosti pracovníkov MHSL, m.r.o., Trenčín a externých 
dodávateľov bude riešiť priamo organizácia ako správca miestnych komunikácií.    
 
Navrhujeme preto schváliť Dodatok č. 10 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy 
lesov, m.r.o. Trenčín, ktorým dôjde k presunu niektorých presne vymedzených činností správcu 
miestnych komunikácií na MHSL nasledovne:  
 

DODATOK č. 10 
 

k Zriaďovacej listine, ktorou mesto Trenčín uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 
396 ods. 1 písm. e) zo dňa 28. októbra 2004 zriadilo mestskú rozpočtovú organizáciu pod 

názvom „Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín“. 
 

1. V časti 3 „Forma hospodárenia“ sa bod 3.1: 
 
„3.1.  MHSL, m.r.o., TN je zriadená ako rozpočtová organizácia mesta Trenčín za účelom 
zabezpečenia verejnoprospešných činností. MHSL, m.p.o., TN je svojimi príjmami 
a výdavkami priamo napojená na rozpočet mesta Trenčín. Hospodári samostatne podľa 
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určilo mesta Trenčín v rámci svojho rozpočtu.“  
 
nahrádza novým znením nasledovne: 
 
„3.1. MHSL, m.r.o., TN je zriadená ako rozpočtová organizácia mesta Trenčín za účelom 
zabezpečenia verejnoprospešných činností a za účelom výkonu správy miestnych 
komunikácií v rozsahu určenom mestom Trenčín v tejto zriaďovacej listine. MHSL, m.r.o., TN 
je svojimi príjmami a výdavkami priamo napojená na rozpočet mesta Trenčín. Hospodári 
samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určilo mesta Trenčín 
v rámci svojho rozpočtu.“ 

 
2. V časti 5 „Vymedzenie predmetu činnosti“ sa bod 5.30.:  

 
„5.30. Opravu a údržbu miestnych komunikácií.“ 

 
nahrádza novým znením nasledovne: 
 
„5.30. Opravu a stavebnú údržbu miestnych komunikácií v rozsahu odstraňovania závad 
v zjazdnosti v súlade so znením § 12 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa 
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“ 

 
3. V časti 5 „Vymedzenie predmetu činnosti“ sa dopĺňa nový bod 5.38., ktorý znie: 

 
„5.38. Obnovuje, opravuje a udržiava existujúce dopravné značenie (vodorovné a zvislé) 
a existujúce  dopravné zariadenia na miestnych komunikáciách.“ 

 
4. V časti 5 „Vymedzenie predmetu činnosti“ sa dopĺňa nový bod 5.39., ktorý znie: 

 
„5.39. Výsadbu a údržbu cestnej zelene na kruhových objazdoch vo vlastníctve a/alebo 
správe mesta Trenčín.“ 



 
5. Ostatné ustanovenia uvedené v pôvodnom znení zriaďovacej listiny a dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, a 9 zostávajú v platnosti.  
 

6. Tento dodatok k zriaďovacej listine je vyhotovený v dvoch exemplároch, ktoré majú platnosť  
originálu.   

 
7. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2018. 

 
 
 
 
V Trenčíne dňa ........................  
 
 
 
 
 
         Mgr. Richard Rybníček  
             primátor mesta 


