
UZNESENIA

z XXIII. riadneho zasadnutia
Mestského zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo dna 24.9.2008

Císlo: Obsah uznesenia:

244. k návrhu Všeobecne závazného nariadenia mesta Prešov c. .../2008 o niektorých

podmienkach držania psov na území mesta Prešov.

245. k návrhu koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských castiach na

roky 2008 - 2010.

246. k návrhu prerozdelenia financných prostriedkov z Mestského fondu podpory

a rozvoja športu na II. polrok 2008.

247. k správam o výsledkoch kontroly uplatnovania práv mesta Prešov ako vlastníka

obchodnej spolocnosti PREŠOV REAL, s.r.o. a kontroly hospodárenia obchodnej

spolocnosti PREŠOV REAL, s.r.o., v ktorej má mesto Prešov vlastnícky podiel,

vykonané Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.

248. k správe o investícii Centrálny mestský park Sekcov vo vztahu k plánu

investicnej výstavby.

249. k správe o plnení plánu investicnej výstavby v hospodárstve mesta za I. polrok

2008.

250. k správe o plnení rozpoctu hospodárstva mesta za I. polrok 2008 a návrh

rozpoctových opatrení c. 5.

251. k informatívnej správe o plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

z kontroly hospodárenia s financnými prostriedkami a nakladania s majetkom

mesta Prešov a v základných školách v jeho zriadovatefskej pósobnosti

vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.

252. k správe o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom Wavného kontrolóra mesta.

253. k správe o výsledkoch kontrolnej cinnosti, o kontrole plnenia uznesení Mestského

zastupitefstva a o vybavovaní petícií, stažností, oznámení a podnetov obcanov za

I. polrok 2008.
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254. k správe o zhodnotení prínosov úcasti mesta Prešov v záujmovom združení

LAPANC s návrhom opatrení.

255. k informatívnej správe o riešení problematiky správy nájomných bytov

s návrhom opatrení.

256. k informatívnej správe o vypracovaných štúdiách a projektoch zadaných mestom

Prešov s prehl'adom ich financnej nákladovosti a realizácie.

257. k informatívnej správe o stavebných aktivitách fyzických a právnických osob

v MPR a na ostatnom území mesta Prešov v I. polroku 2008.

258. k informatívnej správe o cinnosti Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove na

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

259. k návrhu termínu a sposobu vol'by hlavného kontrolóra mesta Prešov a náležitosti

prihlášky pre uchádzacov o funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov.

260. k návrhu na prerušenie XXIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva

v Prešove.
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