
1;;;1 Mestská rada v Prešove 	 Výtlačok: 

Mesto Prešov 

UZNESENIA 

z 1. zasadnutia Mestskej rady v Prešove, ktoré sa konalo dňa 12.1.2015 

Čislo: Obsab uznesenia: 

1. 	 k vyhláseniu Mestskej rady v Prešove k udalostiam vo Francúzsku. 

2. 	 k informácii primátorky mesta Prešov o ustanovení do funkcie zástupcu 

primátorky mesta. 

3. 	 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015, ktorým sa 

mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2013 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta 

Prešov. 

4. 	 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015, ktorým sa 

meni a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 14/2013 o poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. 

5. 	 k informatívnej správe o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov 

Európskej únie. 

6. 	 k návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 

2015-2020. 

7. 	 k informatívnej správe o stave realizácie schválených investičných akcií mesta 

Prešov. 

8. 	 k prerokovaniu petícii obyvateľov mesta Prešov: 

a) za urýchlené dobudovanie druhej časti komunikácie Pavlovičovo námestie 

č. 42-45 s prepojením na Škultétyho ulicu, 

b) za úpravu celého vnútroblokového priestoru spolu so stanovišťami pre 

odpadové nádoby na Janouškovej ul. Č. 13. 

9. k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017. 
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10. 	 k informatívnej správe o všetkých služobných cestách a ich finančných náhradách 

všetkých zamestnancov mesta Prešov (vrátane primátora) od 1.1.2013 do 

26.5.2014. 

ll. 	 k návrhu Všeobecne závllzného nariadenia mesta Prešov č. .../2015 o Mestskej 

policii v Prešove. 

12. 	 k návrhu súťažných podmienok pre výber prevádzkovateľa parkovacích miest 

v súlade so Všeobecne závllzným nariadením mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov. 

13. 	 k prerokovaniu petlcií obyvateľov mesta Prešov vo veci využitia objektu na 

Jánošíkovej ul. č. 70. 

14. 	 k návrhu na schválenie majetkových prevodov. 

15. 	 k informativnej správe o plnení opatrení schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Prešove č. 5512011 zo dňa 25.5.2011 za I. polrok 2014. 

16. 	 k prerokovaniu upozornenia prokurátora podaného podľa § 28 ods. 1 zákona 

Č. 153/2001 Z. zo o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 

17. 	 k návrhu na zvolanie 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 
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