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Návrh na vykonanie zmien v orgánoch P.H.K. Prešov, n.o. 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

Vydan ie: 

dňa: 13.04.2015 číslo: .. ./2015 

k návrhu na vykonanie zmien v orgánoch P.H.K. Prešov. n.o. 

Mestská rada v Prešove 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť zástupcov mesta Prešov za 
členov správnej rady P.H.K. Prešov, n.o., Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov : 

1 . .. ........ ............ .. .... .. .. 

2 .......................... .. ... . 

3 . .... ..... ............ ... .... .. .. 
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9 Návrh na vykonanie zmien v orgánoch P.H.K. Prešov, n.o. 
Vydanie: 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia zástupcov mesta Prešov v správnej 
rade P.H.K. Prešov, n.o., Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov, predkladáme návrh na 
schválenie zástupcov mesta Prešov za členov správnej rady P.H.K. Prešov, n.o., Pod 
Kalváriou 50, 080 01 Prešov na funkčné obdobie troch rokov, ktoré už plynie vznikom 
novej správnej rady (11. 03. 2014). 

Aj napriek tomu, že spomínaná orgamzac1a nie je právnickou osobou 
založenou alebo zriadenou mestom Prešov, zo štatútu vyplýva, že zastúpenie v nej 
má aj mesto Prešov. 

Za mesto Prešov boli do správnej rady P.H.K. Prešov, n.o., Pod Kalváriou 
50, 080 01 Prešov dňa 11. 6. 201 O delegovaní primátorom mesta Prešov za členov: 
Ing. Ivana Pronerová a Mgr. Kamil Sepeši. Na základe štatútu ich funkčné obdobie 
skončilo dňa 31. 1. 2014. Mesto Prešov od tej doby nemá v správnej rade P.H.K. 
Prešov, n.o. zastúpenie. 

Na základe uvedeného navrhujeme, aby mestská rada prijala uznesenie, 
ktorým navrhne mestskému zastupiteľstvu schváliť zástupcov mesta Prešov do 
spomínanej rady uvedenej organizácie. 
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