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Návrh uznesenia 
 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

 

schvaľuje 
 

 

dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1182/2006 zo dňa 26.10.2006, v znení dodatku č. 1 zo 

dňa 15.10.2007 príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, so sídlom Cesta mládeže 

č.4, 831 01 Bratislava, IČO: 30808901, s účinnosťou od 1. apríla 2013. 

 



 

Dôvodová správa 

      Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“)  uznesením 

mestského zastupiteľstva číslo 656/94 zo dňa 11.5.1994 zriadilo mestskú príspevkovú 

organizáciu Mestské lesy v Bratislave, ktorá zabezpečuje zveľaďovanie lesného majetku so 

zameraním na podporu environmentálnych  a turisticko-rekreačných funkcií lesov. 

      V roku 2012 bola príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave vyradená 

z oprávnených  žiadateľov príspevku nenávratného finančného príspevku – štátnej pomoci  

z dôvodu absencie živnostenského oprávnenia na podnikateľskú činnosť „poskytovanie služieb 

v lesníctve“. Nakoľko existujú obdobné programy aj v rybárstve, žiadame rozšíriť zriaďovaciu 

listinu aj o  „poskytovanie služieb v rybárstve“. 

       Podľa informácií poskytnutých živnostenským úradom je na vydanie osvedčenia 

o živnostenskom oprávnení na uvedené podnikateľské činnosti potrebné predložiť zriaďovaciu 

listinu dotknutej príspevkovej organizácie, z ktorej obsahu vyplýva, že tieto činnosti budú patriť 

do predmetu podnikania uvedenej príspevkovej organizácie. 

  Na základe uvedeného predkladáme návrh na úpravu zmien v zriaďovacej listine tejto 

príspevkovej organizácie formou dodatku č. 2 s nasledovnými zmenami: 

1.  v časti hospodárenie príspevkovej organizácie je v bode 2 zosúladený odkaz na príslušné 

články Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy upravujúce hospodárenie 

s majetkom hlavného mesta, 

2.   v časti hospodárenie príspevkovej organizácie je bod 4 zosúladený so súčasnou právnou 

úpravou Slovenskej republiky, 

3.   v časti podnikateľskej činnosti sa bod 2 dopĺňa o nasledovné predmety podnikateľskej 

činnosti: 

„q) poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 

    r) poskytovanie služieb v rybárstve.“ 

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta mestského zastupiteľstva dňa 12.2.2013. 

 

 



 

(N á v r h) 

 

Dodatok č. 2 

k Zriaďovacej listine  

schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1182/2006 zo dňa 26.10.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 15. 10.2007 

 

Podľa čl. VIII bod 1 Zriaďovacej listiny schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1182/2006 zo dňa 26.10.2006, v znení 

dodatku č. 1 zo dňa 15.10.2007 (ďalej len „zriaďovacia listina“) Mestské lesy v Bratislave, 

príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, sa zriaďovacia listina 

mení a dopĺňa takto: 

 

 

Čl. I 

1. V Čl. IV ( Hospodárenie príspevkovej organizácie) bod 2 sa číslica „38“ nahrádza číslicami 

„80 a 81“. 

2. V Čl. IV (Hospodárenie príspevkovej organizácie) bod 4 znie:  

„4. Organizácia Mestské lesy v Bratislave môže uzatvárať zmluvy o nájme veci s právom 

kúpy prenajatej veci podľa Obchodného zákonníka, ak nájomné bude uhrádzať 

z vlastných zdrojov alebo prostriedkov Európskej únie, prípadne z prostriedkov štátneho 

rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky 

a Európskej únie. V tomto prípade je organizácia Mestské lesy v Bratislave oprávnená 

uzatvoriť zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.“. 

3. V Čl. VII (Podnikateľská činnosť) bod 2 sa za písmeno p) vkladajú nové písmená q) a r), 

ktoré znejú: 

„q) Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 

  r) Poskytovanie služieb v rybárstve.“. 

 

 

Čl. II 

1. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny, ktoré neboli upravené týmto dodatkom, ostávajú 

nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. apríla 2013. 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                     Milan Ftáčnik 

                                                                                                         Primátor 
 



 

Výpis  
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 12.2.2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 8 
Návrh dodatku č.2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť dodatok č.2 k Zriaďovacej listine schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1182/2006 zo dňa 26.10.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 
15.10.2007 príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, so sídlom Cesta mládeže č. 4, 831 01 
Bratislava, IČO: 30808901, s účinnosťou od 1. apríla 2013. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,  
V Bratislave, 12.2.2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské lesy 

v Bratislave  

Kód uzn.: 7.3 

9.2.2 

 

Uznesenie č. 786/2013 
     zo dňa 14. 02. 2013 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1182/2006 zo dňa 26. 10. 2006, v znení 

dodatku č. 1 zo dňa 15. 10. 2007, príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, so sídlom 

Cesta mládeže č. 4, Bratislava, IČO 30808901, s účinnosťou od 1. apríla 2013. 

- - - 

 


