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Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z XXII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dňa: 27.6.2012 číslo: 240/2012 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č•.../2012 o spôsobe vykonania 
miestneho referenda a o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia 
obyvatel'ov mesta Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

uznáša sa a schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č..../2012 o spôsobe vykonania miestneho 

referenda a o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mesta 

Prešov v predloženom znení s týmito zmenami: 


ČL 22 ods. I znie: 

"I. Mestské zastupiteľstvo môže zvolať na prerokovanie dôležitých otázok života obyvateľov 


mesta zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti (ďalej len "zhromaždenie") na 

ktoromkoľvek svojom zasadnutí." 


ČL 22 ods. 4 znie: 

,,4. Súčasťou uznesenia mestského zastupiteľstva o zvolaní zhromaždenia je: 

a) dátum a čas konania zhromaždenia, 

b) miesto konania zhromaždenia, 

c) predmet zhromaždenia, 

d) vymedzenie časti alebo územia mesta, ak ide zvolanie zhromaždenia obyvateľov časti mesta, 

e) meno a priezvisko poslanca mestského zastupiteľstva alebo zamestnanca mesta alebo inej 

osoby, ktorá je poverená moderovaním zhromaždenia," 


ČL 24 ods. 2 prvá veta znie: 
,,zhromaždenie sa spravidla začne predstavením jeho predmetu a pokračuje diskusiou 
účastníkov zhromaždenia, ktorými môžu byť len obyvatelia mesta, príp. časti mesta (ďalej len 
"účastníci")." 
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V čl. 24 ods. 3 sa za štvrtú vetu dopfňa veta, ktorá znie: 

"Pri zhromaždeni obyvateľov časti mesta môžu hlasovať iba obyvatelia s trvalým pobytom vo 

vymedzenej časti mesta alebo územia mesta." 


V čl. 25 ods. 1 sa medzi štvrtú a piatu vetu vkladá veta, ktorá znie: 

"Účastník zhromaždenia preukáže miesto svojho trvalého pobytu pri podpise do prezenčnej 

listiny." 


Čl. 27 ods. 2 v predloženom návrhu sa vypúšťa. 

Číslovanie odseku 3 sa mení na číslo 2. 

29. 06. 2012 
/1:2 ~~ JUDr. Pavel HA G~ ARI 

primátor mesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka 	 Ing. Stanislav Kahanec ~~-é..-.-
Ing. Marta Kollárová, PhD. f!rtLJwn/ 
JUDr. René Pucher ~lJ"''''''---
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