
1/2 
Strana1;;;1 Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z XXII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dňa: 27.6.2012 číslo: 239/2012 

k návrhu dodatku Č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupitel'stva v Prešove v predloženom znení 
s týmito zmenami: 

Body 1. a 2. návrhu sa vypúšťajú, to znamená v platnosti ostávajú súčasné znenia. 

Článok X. ods. 5 znie: 
,,5. Materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladajú primátor mesta, poslanci, 
hlavný kontrolór mesta, prednosta mestského úradu, náčelník Mestskej polície v Prešove 
(ďalej len "náčelník mestskej polície"), príslušní vedúci zamestnanci určení primátorom mesta." 

Bod 4. návrhu sa vypúšťa, to znamená v platnosti ostáva súčasné znenie. 

Článok X. ods. 9 znie: 
,,9. Predkladateľ materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva je povinný doručiť materiál 
najneskôr 7 dní pred plánovaným dňom rokovania na príslušný odborný útvar MsÚ zodpovedný za 
spracovanie a doručenie materiálov poslancom v potrebnom počte a v elektronickej forme. 
Najneskôr 6 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva príslušný odborný útvar MsÚ zabezpečí 
doručenie materiálov poslancom do ich poslaneckých schránok, ktoré sú zriadené pre tento účel 
v budove MsÚ v Prešove, Hlavná ul. Č. 73 a na základe požiadavky aj elektronickou formou na 
e-mailovú adresu, ktorú poslanec písomne nahlási na MsU. Táto lehota neplatí, ak ide o zvolanie 
mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva." 

Článok X. ods. II znie: 
"ll. Nepredloženie, prípadne žiadosť o odloženie plánovaných materiálov na neskoršie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, zdôvodní písomne predkladateľ materiálu primátorovi mesta, ktorý 
o tom informuje mestské zastupiteľstvo." 

Body 7., 8. a 9. návrhu sa vypúšťajú, to znamená v platnosti ostávajú súčasné znenia. 

Článok XV. ods. 2 znie: 

,,2. Uznesením mestského zastupiteľstva sa úlohy ukladajú: mestskej rade, komisii mestského 

zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi mesta, riaditeľom rozpočtových a príspevkových 

organizácií." 
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Článok XV. ods. 9 znie: 

,,9. Mestské zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy na zmenu návrhu uznesenia 

v poradí, vakom boli predložené návrhovou komisiou. V prípade podania protinávrhu poslanca 

mestského zastupiteľstva k návrhu uznesenia predloženého návrhovou komisiou sa postupuje 

podľa ustanovení uvedených v odseku 6. Ak uznesenie, o ktorom sa má hlasovať, obsahuje 

informácie v číselnej podobe a je podstatne odlišné od návrhu na uznesenie, ktoré je súčasťou 


písomného materiálu, návrhová komisia pred hlasovaním o návrhu na uznesenie predloží 

poslancom mestského zastupiteľstva návrh na uznesenie v písomnej forme. Tento postup sa 

vzťahuje aj v prípade podania protinávrhu poslanca mestského zastupiteľstva k takému 

uzneseniu. Pre vypracovanie písomného návrhu uznesenia je mestský úrad povinný počas 


rokovania mestského zastupiteľstva zabezpečiť všetky technické, materiálne a personálne 

podmienky. " 


Bod 15. návrhu sa vypúšťa, to znamená v platnosti ostáva súčasné znenie. 

Článok XVIII. ods. 1. znie: 

,,1. Organizačno-technicky zabezpečuje zasadnutie mestského zastupiteľstva organlzacnym 

poriadkom určené príslušné odborné útvary MsÚ, a to aj slávnostné zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, aj riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva." 


V celom texte rokovacieho poriadku sa slová "organizačný odbor" nahrádzajú slovami 

"organizačným poriadkom určený príslušný odborný útvar" v príslušnom gramatickom tvare. 


splnomocňuje 


primátora mesta vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove 

v termíne do 31.7.2012. 


29. 06. 2012 
tJ- /Lc;' }ft

JUDr. Pa~el H A G Y A 

primátor mesta . 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Stanislav Kahanec (5;;fl~ L--. 

Ing. Marta Kollárová, PhD. .jtdJ ~ 
JUDr. René Pucher ~fl---- ) 
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