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Mesto Prešov PREŠOV 

Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a podľa§ 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 

Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1 /2016, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2013 o evidencii 

pamätihodností mesta Prešov 

Článok l. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2013 o evidencii pamätihodností 
mesta Prešov sa mení takto: 

1. V celom texte všeobecne záväzného nariadenia sa slová "Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove" nahrádzajú slovami "Mestské zastupiteľstvo mesta 
Prešov". 

2. V článku 1 odsek 3 znie: 
"3. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť mesta Prešov 
v oblasti ochrany a využívania pamätihodností mesta Prešov." 

3. V článku 4 ods. 2 sa v druhej vete nahrádza slovo "11" slovom" 10". 

4. V článku 4 ods. 2 písmeno a) znie: 
"a) po odbornej stránke mestský úrad v oblasti architektúry a urbanizmu". 

5. V článku 4 ods. 2 písmeno b) znie: 
"b) po odbornej stránke mestský úrad v oblasti kultúry a cestovného ruchu". 

6. V článku 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c). 
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i). 

7. V článku 4 ods. 2 písmeno i) znie: 
"i) Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov (v počte 2 poslancov)". 

8. V článku 4 sa vkladá nový ods. 5, ktorý znie: 
"5. Predseda komisie: 

a) zvoláva a vedie zasadnutia komisie, organizuje a riadi prácu komisie, 
b) navrhuje a spolu s ostatnými členmi komisie pripravuje plán činnosti 

komisie, 
c) podpisuje spoločne s overovateľmi a sekretárom komisie zápisnicu zo 

zasadnutia komisie a uznesenia komisie, 
d) počas svojej neprítomnosti poveruje vedením komisie iného člena 

komisie." 
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9. V článku 4 sa vkladá nový ods. 6, ktorý znie: 
"6. Sekretár komisie: 

a) koordinuje a zabezpečuje administratívnu činnosť komisie, 
b) zodpovedá za včasné odoslanie písomných materiálov predsedovi 

a členom kom1s1e, 
c) plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu komisie. ll 

V článku 4 sa pôvodné ods. 5. až 10. označujú ako ods. 7. až 12. 

1 O. Názov článku 5 znie: "Práva vlastníka pamätihodnosti". 

11. V článku 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b). 
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b). 

12. V článku 5 sa vypúšťa ods. 2. 

Článok ll. 
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1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné 
pripomienkovanie dňa 18.11.2015 a zvesený dňa 30.11.2015. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské 
zastupiteľstvo mesta Prešov dňa 25.01.2016 uznesením č. 256/2016. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bplo vyvesené na úradnej tabuli dňa 
... rl:..\ . .t.:.r!.l?.!.C?: .......... a zvesené dňa .. /1. ... /....!~J!!.G: .................. . 

4. Toto 1 f.~~We záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 

2 .s. o 1. 2016 
V Prešove dňa .................................. . 

Ing. Andrea T u r č a n o v á 
primátorka mesta 


