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s Návrh dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského Vydanie:
zastupitel'stva v Prešove 

Mesto Prešov 

Návrh na 


UZNESENIE 


z LIV. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupítel'stva v Prešove 

dňa: 19.9.2014 číslo: •••/2014 

k návrhu dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

scbvaľuje 


dodatok Č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove; 


splnom o cňuj e 


primátora mesta vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove. 


/ 
~~ 
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Návrh1,;;1 
dodatku Č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva Vydanie: 

v Prešove 
Mesto Prešov 

. __.. _ ...... _-_ ....... _ ... 


Dôvodová správa 

A. Všeobecná easť 

Predložený návrh dodatku Č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 

v Prešove predkladáme na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 564/2014 zo 
16.6.2014, ktorým mestské zastupiteľstvo "žiada primátora mesta vypracovať návrh novely 
všeobecne záväzného nariadenia upravujúci zásadu samostatného hlasovania o jednotlivých 
majetkových prevodoch ako prípadoch hodných osobitného zreteľa". 

Z obsahového hľadiska táto požiadavka patrí do oblasti rokovacieho poriadku, ktorý 
upravuje podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva. 

B. Osobitná čast' 

Predložený návrh zabezpečí, aby mestské zastupitel'stvo bez osobitného (procedurálneho) 
hlasovania o návrhu na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného 
zreteľa rozhodovalo vždy jednotlivo o každom navrhovanom majetkovom prevode, pričom 
o celom návrhu, podobne ako pri postupe podľa prvej vety tohto ustanovenia, sa už nehlasuje. 

Po schválení predloženého návrhu Článok XV. ods. II bude znieť: 
,,11. Ak povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby mestské zastupiteľstvo 

hlasovalo o jednotlivých častiach navrhovaného uznesenia osobitne, určí toto poradie návrhová 
komisia, o častiach navrhovaného uznesenia na schválenie majetkových prevodov ako prípadov 
hodných osobitného zreteľa sa hlasuje vždy jednotlivo; o celom návrhu sa už nehlasuje." 
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9 	 Vydanie: 
Návrh dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského 

zastupitel'stva v Prešove 	 Strana 
IIIMesto Prešov 

---~ ~......_--_ .. ..... _--_ ..-

Mestské zastupiteľstvo v Prešove v súlade s § 12 ods. 12 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vydáva dodatok Č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Prešove schváleného dňa 28.7.2010 v znení dodatku Č. l schváleného dňa 

10.8.2011, dodatku Č. 2 schváleného dňa 27.6.2012, dodatku Č. 3 schváleného dňa 10.12.2012, 

dodatku Č. 4 schváleného dňa 14.5.2013 a dodatku Č. 5 schváleného dňa 19.12.2013. 

I. 

Rokovací poriadok Mestského zastupitel'stva v Prešove v znení dodatku č. 1, dodatku 

Č. 2, dodatku Č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 sa meni a dopÍňa takto: 

1. 	 V článku XV ods. II sa pred bodkočiarku vkladá čiarka a dopÍňajú slová ,,0 častiach 

navrhovaného uznesenia na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných 

osobitného zreteľa sa hlasuje vždy jednotlivo". 

II. 

1. 	Dodatok Č. 6 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prešove dňa 19.9.2014 uznesením 

Č................... . 

2. 	Dodatok Č. 6 nadobúda účinnosť dňom 19.9.2014. 

V Prešove dňa 19.9.2014 

JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov 
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