
Mestské zastupitel'stvo v Prešove

UZNESENIA

z XII. riadneho rokovania Mestského zastupitel'stva v Prešove, ktoré sa konalo

dna 30.1.2008

Císlo: Obsah uznesenia

129. k návrhu Všeobecne závazného nariadenia mesta Prešov c. .../2008, ktorým sa
mení a dopÍna Všeobecne závazné nariadenie mesta Prešov c. 148/2005 o státí,
parkovaní a odtahovaní motorových vozidiel na území mesta Prešov.

130. k Územnému plánu mesta Prešov - Zmeny a doplnky 2007 /návrh/.
131. k návrhu Všeobecne závazného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vyhlasuje

závazná cast' Územného plánu mesta Prešov - Zmeny a doplnky 2007.
132. k majetkovým prevodom.
133. k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výkone správy investicnej akcie "Prešov-

rekonštrukciauliceFloriánova- II. etapa".
134. k návrhu na odvolanie riaditel'a Domova dochodcov, Cemjata, Prešov.
135. k návrhu Zásad odmenovania poslancov Mestského zastupitel'stva v Prešove

a clenov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského zastupitel'stva v Prešove
a výborov v mestských castiach v Prešove.

136. k návrhu Rokova~ieho poriadku Mestskej rady v Prešove.
137. k návrhu na urcenie za sekretárov komisií Mestského zastupitel'stva v Prešove.
138. k správe o vypracovaní harmonogramov plnenia úloh v súvislosti so zavedením

eura v príspevkovej organizácii zriadenej mestom, v rozpoctových organizáciách
zriadených mestom a v obchodných spolocnostiach založených mestom.

139. k informácii o príprave Smemice pre postupy spracovania zámerov, realizácie
projektov a ich financovanie na Mestskom Úfadev Prešove.

140. k správe o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta.
141. k ústnej informácii o Priemyselnom parku IPZ Prešov - Záborské.
142. k výkonu štátneho stavebného dohl'adu po vykonaných stavebných a výkopových

prácach na území mesta Prešov.
143. k návrhu poslanca mestského zastupitel'stva Ing. Jozefa Kislíka k využívaniu

nehnutel'ností v správe mesta Prešov.
144. k návrhu poslankyne mestského zastupitel'stva Ing. Marty Kollárovej k

vypracovaniu Doplnku c. 1 k Štatútu mesta Prešov.
145. k návrhu poslanca mestského zastupitel'stva MUDr. Vasil'a Janka v súvislosti so

zabezpecením názomej informacnej štúdie stavebných aktivít medzi centrom
mesta a sídliskom Sekcov.


