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N á v r h 

Dodatku č. 11 k Zriaďovacej listine Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou 

od 15.10.2018 
 

 

 

 

 

 

Predkladá:      Návrh na uznesenie: 

Mgr. Richard Rybníček    Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

primátor mesta      s c h v a ľ u j e 

       Dodatok č. 11 k Zriaďovacej listine  

       Mestského hospodárstva a správy 

Spracoval:      lesov, m.r.o., Trenčín s účinnosťou 

Ing. Roman Jaroš      od 15.10.2018 

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

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne, 13.9.2018 

 

 

 

 

 

 



Odôvodnenie: 

 

Na základe Protokolu Evid/Maj – 32/2017 o vyňatí majetku Mesta Trenčín zo správy 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Soblahovská 65,  912 50  Trenčín bol 

organizácii vyňatý nehnuteľný a hnuteľný majetok spojený so správou CO úkrytov 

spolu so záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv uzatvorených vo vzťahu k predmetu 

protokolu dňom 1.1.2018. 

Vzhľadom na zveľaďovanie majetku mesta Trenčín a obstarávanie nových fontán či už 
pitných, alebo mestských: Fontána Marca Aurélia, Fontána Vodník Valentín, Fontána 
v Parku M.R, Štefánika sa zo znenia vypúšťa konkretizácia fontán a zostáva len 
obecne pojem fontána.  
 
Mesto Trenčín bolo členom Združenia vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom 
poľovnom revíri „Ostrý vrch“, prostredníctvom ktorého zabezpečovalo práva 
poľovníctva. V roku 2015 toto združenie ukončilo svoju činnosť zánikom. 
 
Na základe Protokolu Evid/Maj – 26/2015 o vyňatí majetku Mesta Trenčín zo správy 

Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Soblahovská 65,  912 50  Trenčín bol 

organizácii vyňatý hnuteľný a  nehnuteľný  majetok prislúchajúci k objektu Kina 

Hviezda, nachádzajúceho sa na Ul. Kniežaťa Pribinu v Trenčíne spolu so záväzkami 

vyplývajúcimi zo zmlúv uzatvorených vo vzťahu k predmetu protokolu dňom 1.1.2016. 

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. 11 

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 5. „Vymedzenie predmetu činnosti“ sa menia a vypúšťajú nasledovné 
body: 
    

    Bod 5.2.     Prevádzkovanie a údržbu mestského rozhlasu, vodníka a pitných    

    fontán a mobilnej ľadovej plochy. – z textu sa vypúšťajú slová „vodníka a pitných“ 

     

Bod 5.12.   Správu CO úkrytov. – sa vypúšťa 
 
Bod 5.23. Výkon činností súvisiacich s výkonom práva poľovníctva v rozsahu 
zodpovedajúcom veľkosti majetkového podielu mesta v uznanom poľovnom revíri. 
– sa vypúšťa 
 



Bod 5.34. Prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických 
zaujímavostí. – sa vypúšťa 
 
Bod 5.35. Prevádzku kultúrnych zariadení, Činnosti kultúrnych a umeleckých 
zariadení. – sa vypúšťa 
 

Ostatné ustanovenia uvedené v pôvodnom znení zriaďovacej listiny a dodatkov č. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zostávajú v platnosti. 

 

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

 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15.10.2018. 
 

 

V Trenčíne, dňa  12.10.2018.     

   

Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta Trenčín 

 


