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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 Štatútu  

       Mestského hospodárstva a správy  

lesov, m.r.o., Trenčín v znení, ktoré tvorí 

prílohu k tomuto návrhu. 

 

 

Spracoval:   

Ing. Roman Jaroš 

riaditeľ MHSL, m.r.o., Trenčín 

JUDr. Katarína Mrázová  

vedúca útvaru právneho MsÚ v Trenčíne 

JUDr. Barbora Cibulková 

útvar právny MsÚ v Trenčíne 

 

 

 

 

V Trenčíne 03.05.2021 



 

 

Dôvodová správa: 

 

Schválením navrhovanej zmeny dôjde k presunu ďalších činností správcu miestnych 

komunikácií na Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín (ďalej aj ako „MHSL, 

m.r.o., Trenčín“), ktoré doposiaľ z dôvodu existencie Zmluvy o bežnej údržbe komunikácií a 

Zmluvy o zimnej údržbe komunikácií medzi mestom Trenčín a Marius Pedersen, a.s. nemohli 

byť presunuté na MHSL, m.r.o., Trenčín (bežná a zimná údržba miestnych komunikácií) 

a k presunu činnosti pri odstraňovaní vozidiel, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú životné 

prostredie alebo narušujú estetický vzhľad obce a vozidlá tvoriace prekážku v zjazdnosti 

miestnych komunikácií na MHSL, m.r.o., Trenčín, ktoré disponuje personálom na zabezpečenie 

týchto činností. 

MHSL, m.r.o., Trenčín v zmysle aktuálne platného a účinného znenia Zriaďovacej listiny Mestského 

hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín a Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. 

Trenčín okrem iného zabezpečuje aj plnenie niektorých úloh v oblasti výkonu správy miestnych 

komunikácií na základe zverenia tejto činnosti mestom Trenčín prostredníctvom vlastných kapacít 

resp. objednávaním týchto služieb u externých dodávateľov. Ďalej zabezpečuje údržbu v areáloch 

materských a základných škôl, strojné čistenie cyklotrás.  

Po ukončení zmluvného vzťahu Mesta Trenčín so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. vyplývajúceho 

zo Zmluvy o zimnej údržbe komunikácií a Zmluvy o bežnej údržbe komunikácií, obe zo dňa 

14.09.2016, na základe ktorých od roku 2006 doposiaľ bežnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií 

a chodníkov zabezpečuje Marius Pedersen, a.s., bude po ukončení tejto zmluvy výkon bežnej 

a zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a iných spevnených plôch na území mesta Trenčín 

v správe MHSL, m.r.o., Trenčín (vrátane schodísk a pod.) zabezpečovať MHSL, m.r.o., Trenčín. 

Z dôvodu nedostatočného technického a personálneho vybavenia by tieto činnosti MHSL, m.r.o., 

Trenčín zabezpečovalo prostredníctvom novo vysúťaženého externého dodávateľa. MHSL, m.r.o., 

Trenčín však bude naďalej svojpomocne zabezpečovať bežnú a zimnú údržbu v areáloch materských 

a základných škôl, strojné čistenie cyklotrás, kde je potrebné pravidelné opakované strojné čistenie 

povrchov z dôvodu bezpečnosti cyklistov ako aj to, na čo disponuje technickým vybavením.  

Z dôvodu, že mesto Trenčín obnovuje, opravuje a udržiava existujúce dopravné značenie (vodorovné 

a zvislé) a existujúce dopravné zariadenia na platených parkovacích miestach, aj kvôli prehľadnosti 

nákladov na prevádzku parkovacieho systému, navrhujeme znenie bodu 2.38 upraviť tak, aby z neho 

bolo zrejmé, že na platených parkovacích miestach zabezpečuje dopravné značenie mesto Trenčín. 

Mesto Trenčín ako správca miestnych komunikácií má viacero povinností na úseku správy miestnych 

komunikácií, ktoré z hľadiska plnenia úloh MHSL, m.r.o. Trenčín je efektné zveriť do správy tejto 

mestskej rozpočtovej organizácií. Ide najmä o odstraňovanie vozidiel v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj odstraňovanie vozidiel v zmysle zákona 

č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde správca miestnych 

komunikácií je v zmysle § 67 ods. 3 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov povinný odstraňovať vozidlo z miesta, na ktorom poškodzuje alebo 

ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce, pokiaľ sa toto vozidlo odstraňuje z 

cesty alebo verejného priestranstva. 

Rovnako správca cesty môže v zmysle § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z.. o cestnej premávke a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka a 

parkoviska na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, 

na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so 

zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko 

nie je preň určené, bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, 

alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa 



vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej 

premávky, nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke dlhšie ako šesť mesiacov aj keď netvorí 

prekážku cestnej premávky. 

Z dôvodu záujmu presunu týchto kompetencií z mesta Trenčín na MHSL, m.r.o., Trenčín navrhujeme 
schváliť Dodatok č. 11 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín, ktorým 
dôjde k doplneniu vymedzených činností MHSL, m.r.o., Trenčín ako správcu miestnych komunikácií, 
nasledovne: 
 

 

 

DODATOK č. 11 

k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín. 

 

1. V článku II. Poslanie a predmet činnosti organizácie sa Bod 2.38: 
 
„Bod 2.38. Obnovuje, opravuje a udržiava existujúce dopravné značenie (vodorovné a zvislé) 
a existujúce dopravné zariadenia na miestnych komunikáciách.“ 
 

nahrádza novým znením nasledovne: 

„Bod 2.38. Obnovuje, opravuje a udržiava existujúce dopravné značenie (vodorovné a zvislé) 
a existujúce dopravné zariadenia na miestnych komunikáciách, s výnimkou dopravného 
značenia a dopravného zariadenia na platených parkovacích miestach.“ 
 

2. V článku II. Poslanie a predmet činnosti organizácie sa dopĺňa nový bod 2.40, ktorý znie:  
 

„Bod 2.40. Zabezpečuje odstraňovanie vozidiel a umiestňovanie vozidiel na určené parkovisko 
v zmysle § 67 ods. 3 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, vrátane celého konania súvisiaceho s odstraňovaním vozidiel správcom 
cesty v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
 

3. V článku II. Poslanie a predmet činnosti organizácie sa dopĺňa nový bod 2.41, ktorý znie:  
 
„Bod 2.41. Zabezpečuje odstraňovanie vozidiel v zmysle § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane celého konania 
súvisiaceho s odstraňovaním vozidiel správcom cesty podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
 

4. V článku II. Poslanie a predmet činnosti organizácie sa dopĺňa nový bod 2.42, ktorý znie: 
  
„Bod 2.42. Bežná a zimná údržba miestnych komunikácií (aj chodníkov a iných spevnených 
plôch vrátane schodísk a pod. na území mesta Trenčín v správe MHSL, m.r.o., TN). 
 

5. Ostatné ustanovenia uvedené v pôvodnom znení Štatútu a dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
a 10  zostávajú v platnosti.  

 
6. Tento Dodatok č. 11 je vyhotovený v dvoch exemplároch, ktoré majú platnosť originálu. 
 
7. Tento Dodatok č. 11 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 19.05.2021, s výnimkou ustanovení 

týkajúcich sa bežnej a zimnej údržby miestnych komunikácií (čl. II Bod. 2.42), ktoré nadobudnú 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni skončenia Zmluvy o zimnej údržbe komunikácií a Zmluvy 
o bežnej údržbe komunikácií medzi Mestom Trenčín a Marius Pedersen, a.s., ktorých skončenie 
nastane ku dňu 31.10.2021, najneskôr však ku dňu 30.04.2022, a s výnimkou ustanovení 
týkajúcich sa odstraňovania vozidiel podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a odstraňovania vozidiel podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 



premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. II Bod 2.40 a 2.41), ktoré nadobudnú 
účinnosť dňom 01.07.2021. 
 

V Trenčíne, dňa        

 

 

 

Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta Trenčín 

 


