
CJ 	 Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov výtlačok: 

Mesto Prewv 

UZNESENIA 

z mimoriadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, ktoré sa konalo dňa 19.12.2014 


Číslo: Obsah uznesenia: 

4. 	 k návrhu na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
a k voľbe jej členov. 

5. 	 k prerokovaniu protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 
Č. 7/2011 o Mestskej polícii v Prešove v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov Č. 912013, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Č. 7/2011 o Mestskej polícii v Prešove. 

6. 	 k prerokovaniu protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 
č. 4/2013 o používani pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území 
mesta Prešov a návrh na jeho zrušenie. 

7. 	 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ...12014, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 412013 o používaní pyrotechnických 
výrobkov na zábavné a oslavné účely na územi mesta Prešov. 

8. 	 k návrhu na zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na funkčné obdobie rokov 
2014-2018 a voľba jej členov. 

9. 	 k návrhu na zriadenie výborov v mestských častiach mesta Prešov a ich zloženie na 
funkčné obdobie rokov 2014-2018. 

IO. 	 k návrhu na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na funkčné 
obdobie rokov 2014-2018, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov. 

I 1. k návrhu na poverenie poslaneov Mestského zastupiteI'stva mesta Prešov za sobášiacich 
pri uzavretí manželstva pred Matričným úradom mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 
2014-2018. 

12. 	 k návrhu na určenie platu primátorky mesta Prešov. 
13. 	 k návrhu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupitel'stva mesta Prešov a Mestskej 

rady v Prešove na rok 2015. 
14. 	 k návrhu na zriadenie Mestskej rady v Prešove a k voľbe jej členov. 
15. 	 k návrhu na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov ak vol'be ich 

členov. 
16. 	 k návrhu rozpočtového opatrenia Č. 12. 
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