
O P R A V A   U Z N E S E N I A 

č. 536 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 29.4.2020 

 

     Na základe zistenia zamestnanca Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín, 

že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 536 zo dňa 29.4.2020 je formálna chyba, nesprávne uvedené 

číslo dodatku k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín, 

ku ktorej došlo pri príprave materiálu, je potrebné opraviť číslo dodatku. 

     Vzhľadom k tomu, že ide o chybu, ktorej oprava nebude mať vplyv na zámer schváleného 

uznesenia,  

sa uznesenie MSZ v Trenčíne č. 536 zo dňa 29.4.2020 

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

Trenčín s účinnosťou od 01.05.2020 

opravuje takto: 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

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 01.05.2020 v znení, ktoré tvorí prílohu k tomuto návrhu. 

 

Príloha 

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 

sa nahrádza textom:  

k návrhu Dodatku č. 12 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. 

Trenčín s účinnosťou od 01.05.2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 12 k Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín 

s účinnosťou od 01.05.2020 v znení, ktoré tvorí prílohu k tomuto návrhu. 

 

Príloha 

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín navrhuje schváliť dodatok č. 12 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. 12 

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, 10 a 11  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 

 

 

 

 

Mgr. Richard Rybníček     Ing. Jaroslav Pagáč 

primátor mesta      prednosta mestského úradu 

 

Dňa: .................................     Dňa: ..................................... 

 

V Trenčíne dňa 17.6.2020 

 

 

 


