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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. 12 k Štatútu  Mestského  

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

s účinnosťou od 01.03.2022 v zmysle 

predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu 

k tomuto uzneseniu 

 

Spracovali:   

Ing. Roman Jaroš 

riaditeľ MHSL, m.r.o., Trenčín 

Mgr. Iveta Plešová 

útvar právny  

 

 

 

 

 

V Trenčíne 26.01.2022 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa: 

 
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín má predmet svojej činnosti uvedený v 
Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín (bod 5.) a duplicitne 
v Štatúte Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., Trenčín (článok II. ods.2). 
 
Platná právna úprava (§ 21 ods. 9 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) stanovuje pre zriaďovateľa (t.j. 
mesto Trenčín) vydať o zriadení rozpočtovej organizácie zriaďovaciu listinu, ktorej jednou z povinných 
náležitostí je  vymedzenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie.  
 
Povinnosť vymedziť predmet činnosti v štatúte organizácie nie je zákonom stanovená. Preto 
navrhujeme zo  Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o., Trenčín vypustiť vymedzenie 
všetkých činností, ktoré Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín zabezpečuje a vykonáva 
a ponechať ich len v Zriaďovacej listine Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín. 
  
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín navrhuje na základe uvedeného schváliť Dodatok 
č. 12 k Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín nasledovne: 

 
 
 

Dodatok č. 12 

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

 
1. V Článku II. ods.2. sa nahrádza nasledovným znením: 
 
  „2. Predmet činnosti MHSL, m. r. o., TN  je vymedzený v Zriaďovacej listine Mestského  hospodárstva 

a správy lesov, m. r. o., Trenčín.“ 
 
2.  Ostatné ustanovenia uvedené v pôvodnom znení štatútu a dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a  

11  zostávajú v platnosti.  
 

3. Tento dodatok č.12 k štatútu  je vyhotovený v dvoch exemplároch, ktoré majú platnosť originálu. 
 
4. Tento dodatok č.12 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.03.2022. 

 
 
 
V Trenčíne, dňa        
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček 
                   primátor mesta Trenčín 

 
 
 
 

 

 

 

 



Príloha – znenie upravených ustanovení Štatútu Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 

Trenčín (pôvodný text s vyznačenými zmenami) 

Článok II. 
Poslanie a predmet činnosť organizácie 

 
1. Poslaním MHSL, m. r. o., TN je v súlade so záujmami a potrebami mesta Trenčín a v rozsahu 

ustanovenom všeobecne platnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta 
Trenčín spravovať majetok, ktorý jej bol daný do správy zriaďovateľom. 

 
2. MHSL, m. r. o., TN plní svoje poslanie predovšetkým v týchto základných činnostiach: 
 
2.1. Správa zvereného majetku v zmysle platných vnútorných noriem mesta. 
2.2. Prevádzkovanie a údržba mestského rozhlasu, fontán a mobilnej ľadovej plochy. 
2.3. Prevádzkovanie verejných WC.  
2.4. vypustený od 01.11.2006 
2.5. Prevádzkovanie športovísk a plavární. 
2.6. Oprava a údržba zábranového systému. 
2.7. Oprava a údržba zverených motorových vozidiel a mechanizmov. 
2.8. 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. 

2.9. Stavebná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti.  
2.10. Prevádzkovanie a údržba nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín, vrátane 

zabezpečenia energií, podľa dispozícií zriaďovateľa. 
2.11. vypustený od 01.11.2006 
2.12. vypustený od 15.10.2018 
2.13. Správa lesného majetku mesta Trenčín na vymedzenom území pozostávajúca z lesov osobitného 

určenia, lesov ochranných a hospodárskych a vykonáva na tomto majetku zakladanie, 
pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri 
rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a 
ostatných funkcií lesa. 

2.14. Výkon ťažby dreva v lesných porastoch vrátane približovania, manipulácie, dopravy dreva a jeho 
spracovania za účelom verejnoprospešného použitia. 

2.15. Realizácia dodávky a predaj surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov z produktov 
lesa. 

2.16. Výkon neodkladných opatrení na likvidáciu následkov živelných pohrôm, prípadne kalamít, 
spôsobom a v termínoch určených zákonom. 

2.17. Výkon ochrannej služby a protipožiarne opatrenia na zverenom lesnom majetku mesta. 
2.18 Zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, údržby ciest, zvážnic, chodníkov, budov a 

iných stavieb potrebných pre obhospodarovanie lesov mesta Trenčín.  
2.19. Výkon správy poľnohospodárskeho fondu, ktorý súvisí s lesným pôdnym fondom mesta a 

zabezpečovať na ňom poľnohospodársku výrobu pre potreby mesta. 
2.20. Zabezpečovanie úloh v záujme záchrany a zachovania genofondu lesných drevín. 
2.21. Zabezpečovanie dostatku osiva a kvalitného sadbového materiálu.  
2.22. Zabezpečovanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti 

lesných pôd. 
2.23. vypustený od 15.10.2018 
2.24. Výkon činnosti rozvíjajúcich informovanosť verejnosti o význame lesa a o práci v lese zameranú 

na zlepšenie vzťahu človeka k lesu a prírode. 
2.25. Podpora oživenia a uchovania regionálnych tradícií a historizujúcich udalostí. 
2.26. Správa a údržba zariadení kyseliek v k.ú. Kubra. 
2.27. vypustený od 01.11.2006 
2.28. vypustený od 01.07.2009 
2.29. vypustený od 01.01.2015 
2.30. Oprava a stavebná údržba 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. 

2.31. Údržbu a výsadbu verejnej zelene. 
2.32. vypustený od 23.08.2007 
2.33. Správa, prevádzkovanie trhovísk a príležitostného trhu. 
2.34. vypustený od 15.10.2018 



2.35. vypustený od 15.10.2018 
2.36. Uskladnenie vedľajších živočíšnych produktov (uhynutých zvierat) z územia mesta Trenčín. 
2.37. Správa, prevádzka, oprava a údržba verejného osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení 

na komunikáciách v správe mesta Trenčín. 
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. 

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

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. 

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. 

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). 

 
2. Predmet činnosti MHSL, m. r. o., TN  je vymedzený v Zriaďovacej listine Mestského  hospodárstva a 

správy lesov, m. r. o., Trenčín. 
 


