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Návrh  
Dodatku č. 11 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín 

s účinnosťou od 01.05.2020  

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:      Návrh na uznesenie: 

Ing. Roman Jaroš     Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

riaditeľ MHSL, m.r.o., Trenčín 

        s c h v a ľ u j e 

        

Dodatok č. 11 k Zriaďovacej listine  

       Mestského hospodárstva a správy  

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

       od 1.5.2020 v znení, ktoré tvorí prílohu  

       k tomuto návrhu. 

 

 

Spracoval:   

Ing. Roman Jaroš 

riaditeľ MHSL, m.r.o., Trenčín 

 

 

 

 

V Trenčíne 09.04.2020 

 



Dôvodová správa: 

 

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín v zmysle znenia Zriaďovacej listiny a Štatútu 
okrem iného zabezpečuje plnenie úloh v oblasti výkonu opráv a údržby detských ihrísk. Na 
zabezpečenie plnenia povinností podľa zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na 
bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme poveriť 
organizáciu plnením povinností vlastníka detského ihriska. 
 
Uvedený návrh je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín a rozpočtom 
mesta. 
 
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín navrhuje schváliť Dodatok č. 11 k Zriaďovacej 
listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín, ktorým dôjde k presunu povinností 
vlastníka detského ihriska na MHSL, m.r.o., Trenčín nasledovne: 

 

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 bod 5.8: 
 

„Bod 5.8. Opravu a údržbu detských ihrísk.“  

nahrádza novým znením nasledovne: 

„Bod 5.8. Prevádzkovanie detských ihrísk v rozsahu plnenia povinností vlastníka detského 

ihriska podľa zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského 

ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“  

2. 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.  

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

originálu. 
 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.5.2020. 
 

 

V Trenčíne, dňa        

 

Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta Trenčín 

 

 


