Postavenie mestského zastupiteľstva

1/	Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených            v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis .
2/	Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta v rozmedzí 19 až 31 poslancov. Funkčné obdobie poslancov mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.
3/	Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:
a)	určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b)	schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor,
c)	schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d)   rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e)   určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky           
      a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f)   vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta 
     a zvolávať zhromaždenia občanov,
g)	uznášať sa na nariadeniach mesta,
h)	schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie a členstvo mesta              v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov,
i)   určiť plat primátora podľa osobitného zákona  a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
j)   voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k)	zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať                a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov s možnosťou prihliadania na pomerné zastúpenie politických strán, politických hnutí, koalícií politických strán a politických hnutí a nezávislých poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
l)	schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
m)	zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
n)	udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
o)	ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
p)	schvaľovať zmluvy, ktorých predmetom je zriadenie spoločného obecného úradu,
r)	schvaľovať dohody o partnerskej spolupráci s obecnými alebo mestskými samosprávami v Slovenskej republike a v zahraničí.
4/	Mestské zastupiteľstvo ďalej:
a)	schvaľuje štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva
b)	zriaďuje mestskú radu,
c)	na návrh primátora vymenúva a odvoláva náčelníka mestskej polície,
d)	rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení,
e)	zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
f)	schvaľuje poslancov mestského zastupiteľstva za sobášiacich na občianskych sobášoch v Prešove, schvaľuje sobášne dni a hodiny na uzavretie manželstva                v obradnej sieni mesta Prešov na príslušné funkčné obdobie.
5/	Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania mestského zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutie mestského zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. 
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