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Bod návrhu programu zasadnutia- poradové číslo: 

Prerokova nie petície obyvateľov mesta Prešov za zrušenie uznesenia MsZ 
v Prešove č . 400/2013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa schválil dlhodobý prenájom 
nehnuteľností pre Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 Ol 

Prešov a za opätovné zriadenie elokovaného pracoviska materskej školy v objekte 
bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 5392170 v Prešove 
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Predkladateľ 

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák 

orgánu územnej samosprávy na vybavenie petície 

Gestor: Oddelenie mestského majetku 
Vedúci gestora 

Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Juricová 
Funkcia/pracovné zaradenie: ve9ý1ca oddelenia mestského majetku 

Podpis: ~. (/~ l Dátum: ff.!");. tft-w 1 O. JÚN 2014 
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Vypr-acoval Posúdil Schválilo 
Meno a priezvisko : Meno a priezvisko: Mestské zastupiteľstvo 
Mgr. Hnatová, JUD r. Brumerčíková Mgr. Katarína Kireta v Prešove uznesením číslo .... 
Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: 
od borná referentka prednostka Mestského úradu 
právni k 'l 

----.!..-----"" v Prešove / ; .• ., 
l 

Podpis: Podpis: )JIWJ 
/ti--; 

Dátum: í l U. JON ZU14 Dátum: 1 O. JÚN 2014 Dátum: 
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Mesto Prešov 

Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za zrušenie 
uznesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, 

ktorým sa schválil dlhodobý prenájom nehnuteľností pre 
Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 Ol 
Prešov a za opätovné zriadenie elokovaného pracoviska 

materskej školy v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 
5392/70 v Prešove 

Návrh na 

UZNESENIE 

z Llll. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Vydanie: 

dňa: 16.6.2014 číslo: .. ./2014 

k prerokovaniu petície obyvateľov mesta Prešov za zrušenie uznesenia MsZ v Prešove 
č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa schválil dlhodobý prenájom nehnuteľností pre 

Zá ujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32,080 Ol Prešov a za opätovné zriadenie 
elolwvaného pracoviska materskej školy v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 5392170 

v Prešove 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

berie na vedomie 

petíciu obyvateľov mesta Prešov za zrušenie uznesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 zo di1a 25.6.2013 , 
ktorým sa schválil dlhodobý prenájom nehnuteľností pre Záujmové združenie žien MYMAMY, 
Okružná 32, 080 Ol Prešov a za opätovné zriadenie elokovaného pracoviska materskej školy v objekte 
bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 5392/70 v Prešove; 

k o n š t a t u j e, ž e 

petícii obyvatel'ov mesta Prešov za zrušenie uznesenia MsZ v Prešove č. 400/20 13 zo dňa 25.6 .20 13 , 
ktorým sa schválil dlhodobý prenájom nehnuteľností pre Záujmové združenie žien MYMAMY, 
Okružná 32, 080 Ol Prešov a za opätovné zriadenie elokovaného pracoviska materskej školy v objekte 
bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 5392/70 v Prešove 

v y h o v u j e l n e v y h o v u j e. 
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Mesto Prešov 

Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za zrušenie 
uznesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, 

ktorým sa schválil dlhodobý prenájom nehnuteľností pre 
Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 Ol 

Prešov a za opätovné zriadenie elokovaného pracoviska 
materskej školy v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 

5392170 v Prešove 

Dôvodová správa 

Vydanie: 

Mestu Prešov bola doručená petícia č. PET-10-2014 obyvateľov mesta Prešov za zrušenie 
uznesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 , ktorým sa schválil dlhodobý prenájom 
nehnuteľnost í pre Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 Ol Prešov a za opätovne 
zri adenie elokovaného pracoviska materskej školy v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 5392/70 
v Prešove, ktorú predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Prešove. 

Petícia je podanie, ktorým sa fyzická osoba sama alebo s inými obracia vo veciach verejného 
alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej · samosprávy so žiadosťami , 
návrhmi a sťažnosťami. 

Procesný postup pri výkone petičného práva, náležitosti petície, príslušnosť na vybavenie 
petície upravuj e zákon o petičnom práve, pričom subsidiárne sa primerane aplikujú ustanovenia 
zákona o sťažnostiach. 

Podl'a § 5 zákona o petičnom práve, ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej 
samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán 
územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. 

Pred metom petície je verejný záujem, ktorý patrí do pôsobnosti mestského zastupiteľs tva. 

Subj ektom oprávneným vybaviť petíciu je Mestské zastupiteľstvo v Prešove. 

Strana 1/1 
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Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za zrušenie 
uznesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, 

Vydanie: 

ktorým sa schválil dlhodobý prenájom nehnuteľností pre 1-------1 

Mesto Prešov Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 
080 O l Prešov a za opätovné zriadenie el okovaného 
pracoviska materskej školy v objekte bývalej MŠ na 

Jánošíkovej ul. č. 5392/70 v Prešove 

PETÍCIA č. PET-10-2014 
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obyvateľov mesta Prešov za zrušenie uznesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, 
ktorým sa schválil dlhodobý prenájom nehnuteľností pre Záujmové združenie žien MYMAMY, 

Okružná 32, 080 Ol Prešov a za opätovné zriadenie elokovaného pracoviska materskej školy 
v objekte bývalej MS na Jánošíkovej ul. č. 5392170 v Prešove 

K majetkovému prevodu, ktorého sa petícia týka, uvádzame nasledovné: 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 400/2013 zo dňa 26. 5. 2013 bol schválený 
dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zriadenia 
a prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb, na dobu 20 rokov pre Záujmové združenie žien 
MyMamy, Okružná 32, 080 Ol Prešov, IČO: 37787683, nasledovne: 

- stavby súp. č. 5392, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ na Ul. 
Jánošíkovej č. 70 v Prešove), 

- pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zast. plocha a nádvorie o výmere 419m2
, vytvoreného 

GP č. 85/2013 vyhotoveným dňa 11.4.2013 GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, overeným di'ía 2.5.2013 Správou katastra v Prešove, odčlenením od pozemku parc . č. KNC 
1632, zast. plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, priľahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, 
zast. plocha a nádvorie o výmere 783 m2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m2

, 

vytvorených GP č. 85/2013 vyhotoveným di'ía 11.4.2013 GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, overeným dňa 2.5.2013 Správou katastra v Prešove, odčlenením od pozemkov parc. 
č. KNC 1632 a parc. č. KNC 1633, LV č. 6492, k. ú. Prešov 
za cenu 1,00 €/rok s týmito podmienkami: 
a) vynaloženie investícií do predmetu nájmu nájomcom v rozsahu minimálne l OO 000 €, bez 

nároku na refundáciu zo strany prenajímateľa, 
b) uvedenie zariadenia sociálnych služieb do prevádzky najneskôr do 2 rokov od uzatvorenia 

zmluvy, 
c) zabezpečenie prevádzkyschopnosti predmetu nájmu, vrátane vykonávania všetkých opráv je 

povinnosťou nájomcu, a to na vlastné náklady. 

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená na základe uvedeného uznesenia nadobudla účinnosť 
1.7.2013 , protokolárne odovzdanie predmetu nájmu sa uskutočnilo 4.12.2013. V tejto zmluve sa nájomca 
zaviazal uviesť zariadenie sociálnych služieb do prevádzky v lehote dvoch rokov od jej uzavretia 
a vynaložiť investície v rozsahu minimálne l OO 000 Eur bez nároku na ich refundáciu. V súčasnosti je 
rekonštrukcia predmetu nájmu v procese stavebného konania, pričom nájomca získal grant 678 671 Eur 
ako Nenávratný finančný príspevok z Programu SK09 Nórskeho finančného mechanizmu 
poskytnutý Úradom vlády SR na rekonštrukciu objektu vo vlastníctve mesta Prešov za účelom realizácie 
projektu Bezpečný ženský dom MyMamy. 

Vzhl'adom na to, že dotknuté uznesenie bolo uvedeným spôsobom už vykonané, jeho zrušením 
nezaniká platne uzavretý zmluvný vzťah. Ten je potrebné legálne ukončiť, ak Mestské zastupiteľstvo 
v Prešove vyhovením petícii takto vysloví vôľu na jeho skončenie. Dohoda o ukončení nájomného 
vzt'ahu v tomto prípade je zo strany nájomcu podľa jeho predbežného vyjadrenia neprijateľná. Výpoveď 
v zmysle zmluvy o nájme nehnuteľností zo strany prenajímateľa je možná s výpovednou dobou l rok. 
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Mesto Prešov 

Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za zrušenie 
uznesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, 
ktorým sa schválil dlhodobý prenájom nehnuteľností pre 
Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 

080 O l Prešov a za opätovné zriadenie el okovaného 
pracoviska materskej školy v objekte bývalej MŠ na 

Jánošíkovej ul. č. 5392/70 v Prešove 

Vydanie: 

t------
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Vybudovanie Bezpečného ženského domu je jednou z priorít Komunitného plánu sociálnych služieb 
a rozvoja komunít mesta Prešov, ktorý je strategickým dokumentom mesta Prešov pri plánovaní a rozvoji 
sociálnych služieb v meste Prešov. 

V prípade zrušenia uznesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 zo dúa 25.6.2013 , ktorým sa schválil 
dlhodobý prenájom nehnuteľností pre Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 Ol Prešov 
a schválenia opätovného zriadenia elokovaného pracoviska materskej školy v objekte bývalej MŠ na 
Jánošíkovej ul. č. 5392/70 v Prešove je potrebné rátať so značnou investíciou do vyššie uvedeného 
objektu za účelom jeho sprevádzkovania vzhľadom na aktuálny havarijný stav tohto objektu. 

Sekcia strategického rozvoja, oddelenie školstva MsÚ v Prešove analyzovala počet detí žijúcich 
v lokalitách Šidlovec a Dúbrava a aktuálne možnosti umiestnenia detí v existujúcich predškolských 
zariadeniach v dotknutej lokalite MŠ Bajkalská, MŠ Čapajevová, MŠ Sabinovská a súkromná materská 
škola Simba s dotáciou mesta Prešov na rok 2014 vo výške 31 925 Eur, pričom súčasný stav dostatočne 
pola-ýva potrebu umiestnenia detí do materskej školy (viď príloha). 

Záver: Vzhľadom na to, že petíciou nie sú napádané skutočnosti, ktoré by mali byť predmetom ďalšieho 
prešetrovania či preskúmavania, ale znie výlučne za zrušenie uznesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 zo 
di'! a 25.6 .2013 a opätovné zriadenie elokovaného pracoviska materskej školy v objekte bývalej MŠ na 
Jánošíkovej ul. č . 5392/70 v Prešove, predkladáme petíciu bez ďalšieho na prerokovanie Mestskému 
zastupiteľstvu v Prešove, v ktorého kompetencii je rozhodnúť, či petícii vyhovie alebo nevyhovie. 

P rílohy: 
0111 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dúa 9. 6. 2014 
01 /2-2 Informácia Sekcie strategického rozvoja- oddelenie školstva zo dúa 9. 6. 2014 
O l /3-14 Petícia s podpisovými hárkami 
O 1/4-4 Informácia k postupu implementácie projektu Bezpečný ženský dom My Mamy 

zo dúa 10.6.2014 
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PŔEŠOV REALs.r.o. 

Slovenská 40 , 080 01 Prešov 
Tel. 051 /773 20 84 , fax 051/772 52 64 
e-mail sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Mgr. Hnatová 
080 O l Prešov 

Váš list: Naša značka: 
186/2014 

Vybavuje: V Prešove dň a: 

9.6.2014 M/9196/20 14 Mgr. Nadzonová 

Vec : 
Žiadost' o súčinnost'- MYMAMY- odpoved' 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 05.06.2014 vo veci prenájmu objektu Jánošíková 70, 
ktorého nájomcom je záujmové združenie MYMAMY Vám oznamujeme, že správca nemá 
vedomosť o tom, že nájomca investoval fin. prostriedky do predmetu nájmu. Zároveň 
podotýkame, že nemáme námietky voči rozhodnutiu vlastníka. 

Správca u nájomcu eviduje pohľadávku vo výške 0.50€ za rok 2013. Ročný nájom činí 
1.00€. 

S pozdravom 

I ČO 31722814 
DIČ 2020521393 
I Č DPH Sk2020521393 

PREŠOV REAL , s.r.o. 
Slovenská '-\0, 080 01 PREŠOV 
tCO : 3172281 4. Ol<': : 2020521393 

l: .ú . : 1019764005/ 1111 A ng. uraJ u 1<': DPH: SK2020521393 1:7732084 I J o H ~. v 

konateľ ~ ";.f...--~---__,-/ 

Bankové spojenie : 
Un iCreditBank Slovakia a.s , č. ú. : 1019765005/1 111 
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Sekcia strategického rozvoja- oddelenie školstva 

Vec: Informácia o nadštandartných projektoch a aktivitách v materskjích školách 
Baikalská 3l . Čapajevova 17 a Sabinovská 22 

MŠ Ba jkalská :-Bazén/ predplavecká príprava/, 
- Akupresúrny chodník, 
- Zdravotná telesná výchova, 
- Logopedické triedy, 
-Fórum pedagogiky l prezentácia tvorivosti detí a učiteliek na 

medzinárodnej úrovni J 
-Gombička- prezentácia aktivít MŠ v STV, 

- Olympiáda v plávaní l realizovaná v spolupráci so ŠÚ pre všetky MŠ 
v Prešove/ 

MŠ Čapajevova 17 : - Škola dokorán 
Projekt Chorá Evička- v spolupráci s Červeným krížom 
Dentálna hygiena- v spolupráci s Fakultou zdravotníctva 
Zelená sídliskám - v spolupráci s Komunitnou nadáciou · 
Rehabilitačný bazén 

MŠ Sabinovska 22 : - Roma education found l edukácia a integrácia rómskych detí/ 
Zdravý úsmev 
Škola podporujúca zdravie 
Prezentácia MŠ na medzinárodnej úrovni z rôznych edukačných 
hľadísk l Japonsko, Maďarsko, Francúzsko, Holandsko/ 

Všetkv tri sledované MŠ sú : -cvičnými materskými školami pre Strednú pedagogickú 
a sociálnu akadémiu a pre Pedagogickú fakultu v Prešove. 

- integrujú zdravotne postihnuté deti 
-oboznamujú deti s cudzím jazykom 

Vyp racova la. : Mgr. Ľudmila Kravčáková 

09. 06.2014 

t ... ·· . ';;' .-



Sekcia strategického rozvoja- oddelenie školstva 

V ec: Informácia o počte detí ktoré sú zapísané do MŠ Bajkalská 3 I 
a b)ívajú v mestskVch lokalitách Šidlovec a Dúbrava 

Analýza stavu zapísaných detí z mestskej lokality Šidlovec. 

l. Materská škola, ktorá je k danej lokalite najbližšie: MŠ Bajl{alská 31 
2. Počet detí , ktoré sú zapísané v MŠ Bajkalská 31 v školskom roku 2014/2015 : 7 detí 
3. Predpokladaný počet detí z lokality Šidlovec na školský rok 2014/15 : 7-10 detí 

( Janošíkova, Pustá dolina, Severná, Jahodová) 

Anal"\'za stavu zapísan"\'ch detí z mestskej lokality Dúbrava. 

4. Materská škola , ktorá je k danej lokalite najbližšie: MŠ Bajkalská 31 
5. Počet detí, ktoré sú zapísané v MŠ Bajkalská 31 v školskom roku 2014/2015 : O 
6. Predpokladaný počet detí z lokality Dúbrava na školský rok 2014/2015: 1-2 

Záver: 
l. V školskom roku 2014/2015 je predpoklad, že rodičia v počte od 7 do 12 detí 

z mestských lokalít Šidlovec a Dúbrava môžu reflektovat' na zápis do elokovanej triedy 
v MŠ na Janošíkovej ulici. 

2. V danej lokalite sa nachádza aj súkromná materská škola Simba, ktorej 
zriaďovatel'kou je Mgr. Jarmila Vokálová. Zaradením do siete materských škôl Mesto 
Prešov akceptovalo žiadosť zriad'ovateľky a finančne sa podieľa na prevádzke 
Súkromnej materskej školy Sim ba na rok 2014 vo výške 31 925,- € .. 

; ·. 
'\ ..... :.....--__ 
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obyvatelov·mesta Prešov podla zákona č. 85/1990 Zb. o pettcnom práve 
v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
zrušilo svoje uznesenie č . 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájoi]}_ 
nehnutel'ností - stavby súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej IVIŠ 
na Jánošíkovej ul. č. 70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 419 m2 a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvo ri e:~ 
o výmere 783 m2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m2 a zároveň, aby opätovne zriad ilo 
v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej ško ly 

vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

l f> or. 
číslo: 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Meno a priezvisko: Obec/mesto: 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 
,..! 

Prešov 

Prešov 

Pd ' ' h ' k v ;f o v p 1so~y v ar~ c. : .. ...... ... ... , 4L 
Pocet pnlozenych podp1sovych harkov: ...... / .. .. 

Adresa trvalého pobytu: 
(ulica a číslo domu) 

Podpis: 

Petičný výbor: Mgr. Mária Javorská, ' ·-- ~ · . 

Marianna Ondušová
1 

-- ' ·-' 
7 • · · '\'( 

Ing. Marta Kollárová, PhD., · '- -· ~ ..J L • }w-, ;1 
Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy Mgr. Má'ria~'ávorská/.' ' --- · 

l l l -~, -- --- .· ŕVV7~:~ 



PETÍCIA ·PR.: 1Le:J//J9;;: . Of/. 
obyvatel'ov mesta Prešov podl'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve /3-.2 

v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 

zrušilo svoje uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájom 

nehnutel'ností - stavby súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ 

na Jánošíkovej ul. č. 70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 419 m 2 a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 783 m 2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m 2 a zároveň, aby opätovne zriadil o 

v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ·Ul. č. 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej školy 

vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Por. 
číslo: 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Meno a priezvisko: 

t---1_6_. +:/J ~ \jk--v~ I(IJ t_r ť{) l r 
17. LUt.J~5:~t__ 

Petičný výbor: Mgr. Mária Javorská , . 

Obec/mesto: 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

· Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Pr~ š ov 

Prešov 

Pd . ' h ' k y J'-J 
o. piSO~Y . ar~ c.: ···· ··:····· ·, , 1L. 

Po cet pnlozenych podp1sovych harkov: ... ... ./. .... . 

Adresa trvalého pobytu : 
(ulica a číslo domu) 

{ . ·~ .l' . . 

Podpis: 

'( 
Marianna Ondušová, l '~ 

Ing. Marta Kollárová, PhD., . ; \ 
Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy Mgr. M

4

á'ri~~Ť~vorská; .... . 

, Prešov ~~. ·• _ . ·. Ä (/ 
-~.; .:. ~-}1/7~~ 1-J 



• • • • • ·PETÍCIA oV 7->12 U t()fl/l 2• 00~3 
obyvätel'ov mesta Prešov podla zákona č. 85/1990 Zb. o pet1cnom práve . 

v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
zrušilo svoje . uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájom 
nehnutel'ností - stavby súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ 
na Jánošíkovej ·ul. č. 70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zastavaná plocha 
a nádvorie ~ ~ýmere 419 m2 a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 783 m2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m2 a zároveň, aby opätovne zriad ilo 
v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej . ul. č. 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej školy 

vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Por. 
číslo: 

l. 

2. 

3. 

s. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Meno a priezvisko: 

v l 
.SitiOIJ (j ~'I(Of( V: IJEKO UIJ 

IL! c. /(Q 

Obec/mesto: 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

'7. 
d . ' h ' k " ...) Po p1sovy aro c.: .. .... ....... Ah 

Počet priložených podpisových hárkov: .. .'!.. I . .. . 

Adresa trvalého pobytu: 
(ulica a číslo domu) 

Podpis: 

Petičný výbor: Mgr. Mária Javorská,. 

Marianna Ondušová , . . l( 
Ing. Marta Kollárová, PhD., , . ;h,< ,: \ 

Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy M gr. Má'd a'l~vorská,' ." · 
j 



PETÍCIA ·-pl<.JLéJ h'/9 a- ·01 /3~ 
obyvatel'ov mesta Prešov pod/'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve l; 

v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
zrušilo svoje uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájom 
nehnutel'ností - stavby súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ 
na Jánošíkovej ul. č. 70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 419 m 2 a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvorie 

. o výmere 783 m2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m2 a zároveň, aby opätovne zriadilo 
v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej. ul. č. 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej školy 
vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Po~piso~ý ~ár~k č .: ·· ·· ··~···, , tjL. 
Pocet pnlozenych podp1sovych harkov: .. .. ../ .... .. . 

Por. Meno a priezvisko: Obec/mesto: Adresa trvalého pobytu: Podpis: 
číslo: 

1. -...!-

.:; Cí'( b ... IJ~!ľzko Prešov 

2. E"vq Prešov 

3. 1/Ať.TI~ Prešov 

4. Prešov 

s. Prešov 

6. Prešov 

7. Prešov 

8. Prešov 

9. Prešov 

10. Prešov 

ll. Prešov 

12. Prešov 

13. Prešov ·.· 

14. Prešov , .. :; 

15. Prešov 

16. Prešov 

17. Prešov 

18. Prešov 

19. Prešov 

20. Prešov 

Petičný výbor: Mgr. Mária Javorská, v, 
Marianna Ondušová, ~ _ _ · · - - v . \·( 

Ing . Marta Ko ll árová, PhD., F _ _ " ~- ; \ 

Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy Mgr. Má'ria ' ~vorská 1
' 

... .. " . . -
t ~ -.·- ·;: .

\V---.. 

l 

~~/lf 



F. 

PETÍCIA PR !L 0 /1/-J z . o~ _1-

obyvatelov mesta Prešov pod/'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve :8' 0 

v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
zrušilo svoje uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájom 
nehnutel'ností - stavby súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej f\IIŠ 
na Jánošíkovej ul. č. -70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 419 m2 a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 783 m2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m2 a zároveň, aby opätovne zriadilo 
v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej _ul. č. 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej školy 
vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Por. 
číslo: 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Meno a priezvisko: Obec/mesto: 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 
.--

~ ~~~ - ~ \.-'E.. L.T'\~ \.) ~ Prešov 

Prešov 
.-·· 

SLf.! I/Oh Íľ._ k:,UBUS Prešov 

Prešov 

Prešov 

Ú , Prešov 

Prešov 

Pr:ešov 
..__ 

1~() H40~0~kOUA Prešov 

Pd ' ' h ' kv 6~ f O v p1so~y v ar~ c.: ... .. . _ ....... , , ~ 

Pocet pnlozenych podp1sovych harkov: ..... . ... .. .. 

Adresa trvalého pobytu: 
(ul ica a č íslo domu) 

Podpis: 

Petičný výbor : Mgr. Mária Javorská, 
Marianna Ondušová , '\'t 
l M K ll 

, , ".,)-A_D_ - , \ 
ng. arta o a rova , ~.' .u· ., - -"--- _ 1 ' 

Osoba určená na ~astupovanie peti čného výboru v styku s orgánom verejnej správy M gr. Mií'ria' -~1./0 rs ká ; J 



PETÍCIA P72lLOPIJ ď- .01'/3-C 
obyvate/'ov mesta Prešov podla zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
zrušilo svoje uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájo m 
nehnutel'ností - stavby súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č . KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ 

na Jánošíkovej ul. č. 70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 419 mz a pril'ahlých pozemkov parc . . č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvorie 

. o výmere 783 mz a parc. č . KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 mz a zároveň, aby opätovne zriadil o 
v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej. ul. č . 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej školy 

vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Podp isový hárok č.: .... T.... . 1L 
Počet priložených podp isových há rkov: .... . ] ... .. 

Por. Meno a priezvisko: Obec/mesto: l Adresa trvalého pobytu: Podpis: 

číslo: (ul~c~a č íslo do m u) 

l. it1~ rf<lft JíRGO!IJ( Prešov f}vA/~ {_t 
2. <lA-!tiA- Jf P.. ifO /IA 1 

Prešov ~~~~~ 
3. 1'f~fí rr; 

,( ' 

_v(!;/$~ P4 Qr35 LTToVt) Prešov 

4. fvf ŕJL/7i g fl[i.f o v~- Prešov .k //J1/ 
·l 5. J;h B 1/12-il 4 Prešov l k. v, l 

Ylkt1J!at. / 
6. Hf12!::.7L-- lj f/1ZI14- Prešov l kf1 -- . -!-

' ~ · 
7. ti f ~?lv A HIt lYS o VA. Prešov /})Í;,vL;//~ / i 
8 . ftvaL 

'-" l )/ ~/tk& . & ()J fL, rJ J( Prešov ~ť-: ~ 
9. evbtefl. ~vr.~;: .4-Jcu (/;/ Prešov ~ v, c ~ / l 

VfÁAm.);{, 1j~(/ : 

10. /)f1V;D 
l Prešov PUM~ i 

// 12__ l! b T-' L v ' 

11. 
ľEt_o lvl/é A- Vf._ .4

1
b&I.!Vvi/- Prešov l frr4U~ Í 

12. l< R!J ~r;9-tv.!k__'f ?7 r~ r-A,.__" Prešov 2~ l 

13. ·KRA- (A li-tvfr4 t/4-11{4 - Prešov .~v;?~J 
14. N Dvf C--l&;; Vt<J;)/t7·; Prešov \~ ) l ;...-- ' 

15. ~ 0'1)? . 0g ~>'• l 4!fl-u c!<t. tJ, ! .-111 arz. .LP1 Prešov 
l 

16. ']>l~~ f/ 1 CH.0C Prešov ~ 0JtJJv j 
17. / 

/ 
".- fhLnJ-o~J l .]) (.ifr1>~ f.\ h'1 "<.l/)- Prešov 

18. / - Prešov Q)r() l 
~~~-1> H4k.O:::. i . ·., -..../ l 

19. 
.. .·. J 

jJ ,4/(c( J~l i /)O.b jl,4 12 Rrešov 

' 20. / / ./ 
l !}oD iv l?/<. o flŕJ k ;.J<.o JL IJlfiJ Prešov ~~ i l 

J 

Petičný výbor : Mgr. Mária Javors ká, 
Marianna Ondušová , 1.1 
Ing. Marta Kollárová, PhD., . \ \ 

Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy Mgr. Már ii~~vo rská 1 
l 



PETÍCIA ?72. iL o li/lc . o~ _. 
obyvatel'ov mesta Prešov podl'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 'f: 

v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
-· zrušilo svoje uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájom 

nehnutel'ností - stavby súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 {objekt bývalej MŠ 
· na Jánošíkovej ul. č. · 70 v Prešove}, pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 419 mz a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 783 mz a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 mz a zároveň, aby opätovne zriad ilo 
v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej školy 
vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Pd • 'h' k v " 1. O v p1so~y v ar~ C.: ··· ·· ·: ··· ·· ·, . 1 
Pocet pnlozenych podp1sovych harkov: ........ . .... . 

Por. Meno a priezvisko: Obec/mesto: _l Adresa trvalého pobytu: Podpis: 
l číslo: (ulica a číslo domu) - .. 

·-
~~-l. :'\ . Prešov ' K.O M.A ,V Tlf/kt; l ' ' i 

2. .E Í/ /). T!/'11<0 VA- Prešov v:;z"-
3. P E-'T t /\ {)oR. k, :J Prešov ~\{ _._-----. . l 

l J9c~'"~~ 
1 

i 
4. 

lllft:ľt!- /)C'(2./=V i/ /t Prešov l 
J. 5. 

' ,_ l l} l' l 

PtJJ A/ft Pi:.IJC.. es o'J It Prešov ;/~~ 1--

l 
6. n .4 !LG'; r11 A · d.....-- ; Prešov fvp· -- ( wv. COVA· ,Tfvť:o1J7... , ' •'- j 

l" 7. tJ l. r-~~'1 tt 1/ ~- l' 1ft' L-z, ..,.,. Prešov · l~&/"~~~ 
8. .~ . ; ;.L ť5-;/q Prešov ~2:~ --~q v L s'k:.."'Y ?J J . r-c z 
9. . /!A É i1 !) 

1
2 1 Prešov (X~ f l tr l11 -~ ' r; 1 p l~ "!?'J??"J/1./{? ..";· 

10. 1lfA :7~ 
..... l Prešov -1A r 1/ , i(t tiA LO fiA- V1J'11.. %11--a .. i 

ll. v ' 

K ~iH ~Q_ DV Ít
1 1/ í " l .BO l f 1J l) Prešov fr:j.;-' <ľi:l "1'_1-4! . ' . ' 

12. PE:T€:12. lL o vA L- Prešov k: ~~- i -

ťtt1t;i --tA(/ l 13. 1'Aíe_;cJP? - · Prešov e-t:C.i-rc Jf;; 
14. \/1... ~t>i 'MÍ K. 

"- T70 i ~l:..,\:. '"''-l "'v<. Prešov 
j 

15. 1.' ft/ ,{ :) (;.'J 
l Prešov l ~·é. ..-l 

J.A' V 
/ -:~ 

16. t-! 1/-'v''..k:J b~/ r ;/ h 
( 

-
fr"( i!...f ... l ?.L Prešov /)~0 r .. ~ 

(~ . 71 /'-1 
fl- , / / , , 

17. /<IJ/f? ... A./(_:'71:-ovtr 
/ 

li" / t7Zif Prešov "'h lp--,._, i r- /Uv! &Z;JCZ / ' •' / J 18. ~P-,ófli (J"č_ Prešov ".~ .... - \,_ ............ 
/ .. v .;;-' . '. ... } 

-

/J~ 19. ff 1t-e 1 ff tJ 11- tJ tv JJ v 10 viJ Pr,ešov l 
20. A-ti'za4 - c%&»Xa11~á.J (JAJ J v To,;;.; Prešov i 

l 

Petičný výbor: Mgr. Mária Javorská,. 
Marianna Ondušová, ~ '\t 
Ing. Marta Kollárová, PhD. , ·· .., .1 · ·\ 

Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy Mgr. Mátia1':ä'vorská:1' · ... 

i- . o/} .-. - - . ",'; ll ~~~ ·. y"L./Jr~ ) 



PETÍCIA 7->72. i"L .o~/? c_.o~/3 -ď' 
obyvatel'ov mesta Prešov pod/'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
zrušilo svoje uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájom 
nehnutel'ností - stav~y súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ 
na Jánošíkovej ul. č. 70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 419 m2 a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 783 m2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m2 a zároveň, aby opätovne zriadilo 
v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej. ul. č. 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej školy 
vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Por. 
číslo: 

l. 

2. 

3. 

4. 

:· s. 
6. 

7. 

8. 

9. 

11. 

12. 

13, 

14. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Meno a priezvisko: 

l l 

HO F fR. l to vA E- V A 

Obec/mesto: 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Pd . ' h ' k " J' 
o. p1 so~y • ar~ e,: · ··· ··: ·· ··· ·, , /J 4 

Po cet pnlozenych podp1sovych ha rkov: ... J. ........ . 

Adresa trvalého pobytu: 
(ulica a číslo domu) 

Podpis: 

Petičný výbor: Mgr. Mária Javorská , 
'{ 

Marianna Ondušová, -- ~"- \'1 
Ing. Marta Kollárová, PhD., , ... . _ , ' \ 

Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy Mgr. Má'ŕi ~1~vorská: 
' l 



PETÍCIA ?~ I L.OI//lC:- .0 1~ _ 
obyvate/'ov mesta Prešov podla zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 3 q 

v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
zrušilo svoje uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenáj om 
nehnutel'ností - stavby súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ 

, , .• na Jánošíkovej ul. č. ·70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č . KNC 1632/3, zastavaná plocha 
.• ,,,' a nádvorie o výmere 419 m2 a pril'ahlých .pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 783 m2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m2 a zároveň, aby opätovne zriadi lo 
. .... . v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 5392/70 v Prešove el okované pracovisko materskej školy 

vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Por. 
číslo: 

Meno a priezvisko: 

2
· VJ1!Dthl L lťJď:IC-1/2#-J 

Obec/mesto: , 

Prešov 

Prešov 
--·- -.". f-----t---- -::------.,---- -+-----

3. )u.~~~ ' WJ!t Prešov 

4. Prešov 

s . . Prešov 

. _ _:~_ J fr/...} 911- ,; l-! ZJLo 
~ 7 · l ff OJt_! ,?jj._) 4- f.i; U-17 rUl ti"~ 

Prešov 

Prešov 

8 · t i1ti-U .D é H .:J J lvt9tJ _; Prešov 

Prešov 

10. Prešov 

ll. · -... 
S Jn-oAI Prešov 

Prešov 

13. .. Prešov 

Prešov 

Prešov 

16. "'!!/ !H\T {tJ 'T o b1 te u Prešov 

17. . Prešov 

18
"· ·.fi'Eí.CM JCffl t lJ, iLu• .l~ Prešov 

ľ /11<--o "' -.(:;""v<::.- · 
19. -

~va 

Petičný výbor: Mgr. Mária Javorská, . . "·- .. - : , , ''{~c,-.,""'' '·, 
Marianna Ondušová, 

Ing. Marta Kollárová, PhQ.:/ ,,,,,, .... , .. ",,",_, ... ,~""'""·"'h''."' 
Osoba určená na zastupovanie peti · 

l ' i 

t'l 

P d . ' h' k" ..:J o _ p1so~y " ar~ c.: .. ........... . , . 1l 
Pocet pnlozenych pod p1sovych harkov: ... .. ./.. ...... 

1\.J .. -- - ,a... _. __ _ I ..!. L_ - -L.-L -- - Podpis: 

'{,{ 

. ll 
,. ~.~;,, - :- .:;,~·.:~:.• .::,~ ~ .... ~. l . 

verejnej správy Mgr. Ma.ria;jiávorská,' . 

~n-<.JJ 



PETÍCIA 
obyvatelóv mesta Prešov podl'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
zrušilo svoje uznesenie č . 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájom 
nehnutel'ností - stavby súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ 

na Jánošíkovej ul. č. 70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č . KNC 1632/3, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 419 m2 a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 783 m2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m2 a zároveň, aby opätovne zriadilo 
v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej. ul. č. 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej školy 
vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Por. 
číslo: 

l. 

2. 

7 . 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

d l . 

Meno a priezvisko: 

Petičný výbor : Mgr. Mária Javorská,: 

Obec/mesto: 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

. Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

?aGqtl .· 

t, . 

P d . ' h ' k v 10 . O p1 sovy aro c.: .... .... ..... ,1 f . 
v 'l v ' h d . ' h h ' k 7 '1 Pocet pn ozenyc po p1sovyc ar ov: .... ... ....... . 

Adresa trvalého pobytu : 
(ulica a č íslo do mu) 

\ . 

~ 

·~ ii.~L -

Podpis: 



PETÍCIA P7l. it-OH/7 e-. iJ-f/J-14 
obyvateľov mesta Prešov podl'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
zrušilo svoje uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájom 

·'' • nehnutel'ností - stavby ... súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ 
_c na Jánošíkovej ul. č. 70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zastavaná plocha 
S.-6::: a nádvorie o výmere 419 m2 a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvorie 
··•· o výmere 783 m2 a parc. č. KNC "1633/2, záhrada o výmere 217 m2 a zároveň, aby opätovne zriadilo 

·v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ut. č. 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej školy 
vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

' 

Por. Meno a priezvisko: 
číslo: 

l. i . 
.. l JvG.,Z 1)) .. 

-~ (~ 
:.C 4--0 .D D~ t )l.! 

2: /3!t ' l /Ju . ~ (t?lť?v/'P/14 · 
3. 11 v' /rf:.-#- (l?.t il/ !L8r 1. ( 

•. 

4. \~\ Ub~. Ve l~ ~\é\ z dJ,'\ 
. s. -. 

~1--M\T V~l J-t f. 
6. 

r 

Fl/A H !K{I~t' Yk l 

7. ~0V?r,~\A -• Vle;Mt 
S., 11 o{rľD-J hons{v/GL' -

9. Yc H.lrťl)Uit rJWrwr!T 
10. vOZL:F // /L.A:::D V/0 

.,... 

11. 
'i:,~ 

-

~((_~EL_ 

12. \7/fc.../0 5' ·z vr27 
13. / 

14. 

15. 

16. l 
17. 

18. '(., 

19. 

20. 

Petičný výbor : Mgr. Mária Javorská, . 
Marianna Ondušová, : 
Ing. Marta Kollárová, PhD., 

Osoba určená na zastupovanie petičného 

d ' 'h' kv -1 1 Po p1sovy aro c.: .. ....... .... /1 L, 
Počet priložených podpisových hárkov: ...... ./. ..... 

Obec/mesto: l Adresa trvalého pobytu: Podpis: 
/ulica a číslo domu\ 

Prešov ~-~ ŕ' 
Prešov ·u · 2/ 7\ . 

/ v -,., . 

Prešov 11/ \ 

Prešov A~ l 
Prešov -1-h ~ 

. /t-1#1Ltt/lf~1 Prešov 
/ 

Prešov 
( 'J IJA~~ 

Prešov .. ~Mt' ~o . /w~ar~ 
Prešov 

( v --
l UJ7v1 t/V-ú3t 

Prešov ~~z ' .. 

Prešov /~ 

Prešov . ~-·-/ 
Prešov 

/ 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov "" 

Pre'šov 
. 

Prešov -

·( 

li 
,.:; '\ 

)V ':, · ~- 1
i 

výboru v styku s orgánom verejnej správy : Mgr. Mária Javorská, 



,., 

--·;..,.._._ 

~' . 

PETÍCIA 
obyvatel'ov mesta Prešov podl'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov 

. My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, a i2Y 
zrušilo svoje uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájom 
nehnutel'ností - stav~y súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ 

na Jánošíkovej ul. č. 70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č. KNC ·1632/3, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 419 m 2 .a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha a nádvo rie 
o výmere 783 m2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m2 a zároveň, aby opätovne zriadilo 
v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej školy 

vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Por. 
číslo: 

l. 

2. 

4. 

s. 

ll. 

14. 

Meno a priezvisko: 

() . o y) - l . 1_/. í i 
Hi,·tJt CCr; · dd! J".vlrV 

Obec/mesto: 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

17
' J'ÍÁ h01 f>fL j J1; /r-Í t{, · Pre~ov 

r---~~~~~~v~~~~~~~-+------~>---
lS. Prešov 

19. Prešov 

20. Pn:: sov 

A11 
d ' ' h ' kv lr/...J Po v p1so~y v a r~ c. : .. .. ........... , 1 ~ Pocet pnlozenych podp1sovych harkov: .... ......... .. 

Podpis: Adresa trvalého pobytu: l 
(ulica a číslo domu) . 

Petičný výbor: Mgr. Mária Javorská, . . 1, 

Marianna Ondušová, _ . . .. (·( 
Ing. Marta Kollárová , PhD., •. ' \ 

Osoba určená na zastupovanie petičného ~ýboru v styku s orgánom verejnej správy Mgr. IVÍá'ŕ i ~~ ~vorská; _ _" 



7>zz IL.o1111 c. Of/7 
- obyvatel'ov mesta Prešov podla zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve l..:; - 13 

·PETÍCIA 

v znení neskorších predpisov 

, My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
~- .. zrušilo svoje uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájom 
; ~~h .nehnutel'ností - stavby súp. č. 5392 umiestnenej ·na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ 
..... , na Jánošíkovej ul. č. 70 v Prešove), pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zastavaná plocha 
<čÓ'· a nádvorie o výmere 419 m2 a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, · zastavaná plocha a nádvorie 

--

o výmere · 783 m2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m2 a zároveň, aby opätovne zriadilo 
v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. - č . 5392/70 v Prešove el okované pracovisko materskej školy 
vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Por. Meno a priezvisko: 
číslo: 

l. ;J.1-'tl/4 J-rt t.!4lJ ~) o v'A-ŕ-
2. tiettv .~~. 
3. (/ 

4. 
.. s. 

6. 
.. 

7. 
.. 
8. 

. 

9. 

lO. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
t, "' 

19. 

20. 

Petičný výbor : Mgr. Mária Javorská,. 
Marianna Ondušová, 
Ing. Marta Kollárová, PhD., 

Osoba určená na zastupovanie petičného 

Obec/mesto: 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

Prešov 

d . ' h ' k. fJ Po p1 sovy aro c. : ...... : ...... 
Počet priložených podpisových hár~i;' .... .. ...... .. . 

17 
Adresa trvalého pobytu: 

(ulica a číslo domu) 

l 

Podpis: ll 
; . 

r';h~ 

~ 

.. .. 

............. 

l 
l 

-

výboru v styku s orgánom verejnej správy Mgr. Mária Javorská, 

... tij~~~~1 } 



PETÍCIA 
obyvatel'ov mesta Prešov pod/'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov 

My, podpísaní obyvatelia mesta Prešov žiadame Mesto Prešov, Mestské zastupitel'stvo v Prešove, aby 
--·-h-- _ zrušilo svoje uznesenie č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013 v bode 2, ktorým schválilo dlhodobý prenájom 
,,. nehnutel'ností - stav~y súp. č. 5392 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 {objekť bývalej MŠ 

,., na Jánošíkovej . ul. č. 70 v Prešove L pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zastavaná plocha 
,_. , ,.. a nádvorie o výmere 419 m2 a pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zastavaná plocha · a nádvorie 

o výmere 783 m 2 a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217 m2 a zároveň, aby opätovne zriadilo 

v objekte bývalej MŠ na Jánošíkovej. ul. č. 5392/70 v Prešove elokované pracovisko materskej školy 

vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti. 

Pd • 'h' kv 11-r 
o v p1so~y v ar~ c : ----··: ··· ···. , 1 J: 

Pocet pnlozenych podp1sovych harkov: ... ... 1 ...... . 

Por. Meno a priezvisko: Obec/mesto: j Adresa trvalého pobytu: 

1 ď/l-číslo: lodir:::.:::. ;:;"('"' rlnmoo) 

1. !~.zj/J-t $-~ Prešov 

2. ..-- l.,$ 
~./h·é)._ ~v ,J. ....... ~ W2)'7 '-;/ólt( ,;L Prešov 

3. brnavd !(Prs(ef Prešov \)Ä.. / 
4. ~~-

1--" 
Prešov [jj · CZw1'1.A.---

s. Prešov 

6. Prešov 

7. Prešov . 
8. Prešov 

9. Prešov 

10. Prešov 

ll. Prešov 

12. Prešov 

13. Prešov 

14. Prešov 

15. Prešov 

16. Prešov 

17. Prešov 

18. Prešov 
- '· ~ .. 

-··;· 

19. Prešov 

20. Prešov --

Petičný výbor: Mgr. Mária Javorská, 
Marianna Ondušová, - ··-,, •' · ---. ~~ 
Ing . Marta Kollárová, PhD.,~ ., ., .. , . ' : 

,, ... ;o,-, ' 

Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy Mgr. Má ri · Javorská~ 
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zz ! MyM am v 

Vedenie mesta Prešov 

Záujmové združenie žien MYMAMY 
Adresa: Okružná 32,080 Ol Prešov 
Slovenská republika 
Krízová linka: +421911444991 
Web: www.mymamy.sk 

1; Poslanci Mestského zastupiteľstva 

V Prešove, 09.06.2014 

Stanovisko k petícii občanov mestskej . časti Šidlovec, žiadajúcich zrušenie 
v 

zmluvy o prenájme objektu ZZZ MyMamy 

V súvislosti s petíciou občanov žijúcich v mestskej časti Šidlovec, ktorá bola doručená 
na MsÚ Prešov dňa 5.6.2014, požadujúcich zl:ušenie zmluvy o nájme nehnutel'nosti na 
Jánošíkovéj 70 v Prešove medzi Mestom Prešov aZZŽ MyMamy, dovol'ujeme si Vám 
poskytnúť informácie o stave realizácie projektu, ktorý súvisí s daným objektom a účelom na 
ktorý bol objekt prenajatý, t.j. Rekonštrukcia objektu a zriadenie Bezpečného ženského domu 
MyMamy: .. 

Dňa 27.6.2013 bola po procese žiadosti, špecifikácie objektu, zamerania minimálneho 
pozemku k objektu, uzavretá zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 3301 medzi Mestom Prešov, 
Správou nebytových priestorov a ZZŽ MyMamy k objektu bývalej MŠ na Jánošíkovej ul. č. 
70 v mestskej časti Šidlovec, na základe Uznesenia 400/2013 MsZ zo dňa 25.6.2013. 

Dňa l. 7.2013 podalo naše združenie žiadosť o NFP z Programu SK09 NFM, kód 
výzvy DGBVOl. L> L> 

Dňa 4.12.2013 nám bolo oznámené Úradom vlády SR ( d'alej ÚV SR), že náš projekt 
je určený na spolufinancovanie a na podporu v plnej výške. 

Dňa 9.12.2013 sme zaslali na ÚV SR otázky súvisiace s prípravou technickej a 
projektovej dokumentácie, oprávnenosti výdavkov ako aj otázky týkajúce sa nastavenia 
procesov verejného obstarávania (ďalej VO"). 

V uvedenom období sme začá.li s prípravami na spracovanie podrobnej projektovej 
dokumentácie (ďalej PD) k rekonštrukcii objektu. 

Po našich dotazoch k d'alšiemu postupu nám bolo z ÚV SR oznámené, že pred 
podpisom zmluvy je potrebné absolvovať ešte dve návštevy expertných posudzovateľských 
tímov na kontrolu pripravenosti projektu na realizáciu. (Všetky záznamy z mailovej 
komunikácie s ÚV SR sú k nahliadnutia v naŠO )ll združení.) 

V súvislosti s pripravovanou PD sme začali pripravovať aj nastavenie podmienok pre 
VO na zákazku Rekonštrukcia BŽD MyMamy s osobou oprávnenou na realizáciu VO. 

Oslovili sme potenciálnych členov projektového tímu a odborného tímu, po vyjadrení 
ich záujmu o spoluprácu a dodanie CV, ako' jednej z povinných príloh požadovaných ÚV SR 
na dodanie pri prvej návšteve na mieste. 

Dňa 14.3.2014 sa uskutočnila prvá návšteva na mieste so zástupcami ÚV SR ( p. 
Dacková, p.Bárdoš a expertka na projekty rodovej rovnosti p.t. Monika Bosá ), počas 
návštevy sme odovzdali expertom všetky požadované doklady týkajú~e sa združenia 
a projektu (účtovné doklady, nájomnú zmluvu k objektu, CV tímu, zoznam zamestnancov,[ 
Zapísaný v registri MV SR, Banka: Un i Credit Banka, a.s. Kontakty: +421517712233 · .• r t 
č.spisu:VVS/1-900/90-16311 č. účtu: 6624407017/1111 +42191144499], : , 
zo dňa 30.1.2000 E-mail: poradkyne@mymamy.sk 
IČO: 37787683 web adresa: www.mymamy.sk 



ZZŽ My Mamy 

Záujmové združenie žien MYMAMY 
Adresa: Okružná 32,080 Ol Prešov 
S l o v e n s k á r e p ·ub l i k a 
Krízová linka : +421911444991 
Web: www.mymamy . sk 

zozp.am zrealizovaných projektov). 

Dňa 1.4.2014 bola Ing. Arch. Hobrľom · podaná žiadosť o vydanie stavebného 
t~volenia na príslušný stavebný úrad. Súčasťou stavel:Y:nej dokumentácie boli aj nevyhnutné 
rozhodnutia a súhlasy relevantných inštitúcií. 

Dňa 14.4.2014 sa uskutočnilo stretnutie odborného tímu pre investičné aktivity 
projektu - architekt, rozpočtár, stavebný dozor, osoba zodpovedná za VO, štatutárka ZZŽ 
My Mamy a projektová manažérka. 

Dňa 22.4.2014 sa uskutočnila druhá návšteva na mieste na posúdenie kredibility 
žiadateľa a vyžiadanie si kompletnej projektovej dokumentácie na jej odborné posúdenie. 

Dňa 5.5.2014 sa uskutočnila pracovná návšteva štatutárky ZZŽ MyMamy na ÚV SR, 
kde dostala informáciu, že doterajšie hodnotiace procesy vyhodnotili projekt BŽD MyMamy 
ako vzorový, bola spracovaná konečná hodnotiaca správa, na základe ktorej bude spracovaná 
a zaslaná ponuka na poskytnutie grantu v navrhovanej výške podľa žiadosti 678 671 eur, na 
základe ktorej sa po vyjadrení ZZŽ MyMamy uzatvorí zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu 
projektu. Termín doporučený ÚV SR je do 30.6.2014 a začatie realizácie od 1.7.2014. 

V súčasnosti čakáme na vydanie stavebného povolenia mestom Prešov. Dňa 4.6.2014 
sme boli vyzvané Stavebným úradom Prešov na predloženie listu vlastníctva a súhlasu 
vlastníka s rekonštrukciou. Dňa 5.6.2014 sme zistili, že od 2.5.2013 nebol· vlastníkom 
realizovaný vklad na KÚ Prešov, kde je zaznamenaná zmena súvisiaca s vyčlenením parciel 
do dlhodobého prenájmu, preto sme uvedený doklad nemohli predložiť. 

Zároveň pripravujeme partnerské zmluvy pre dvoch nórskych partnerov - MVO 
v relevantných oblastiach a jedného slovenského partnera -mesto Prešov. Účast' všetkých 
partnerov je bez finančnej spoluúčasti, ale s o~bornou participáciou. 

Keďže všetky procesy súvisiace so spustením projektu sú administratívne náročné 
a hlavne zo strany ÚV SR nerealizované v súlade s plánovaným harmonogramom, nie je 
našou vinou, že sa rekonštrukčné práce ešte nezačali. V súčasnosti sme v štádiu vyhotovenia 
definitívne verzie zmluvy medzi donorom · a nami s aktualizovaným časovým 

harmonogramom od 1.7.2014. Naviac procesy verejného obstarávania podliehajú v tomto 
programe, na rozdiel od ostatným ŠF EÚ, predbežnému schváleniu na Riadiacom orgáne, t.j. 
na Úrade vlády. Počas mojej návštevy na ÚV SR sa mi nepodarilo presvedčiť kolegov, aby 
sme im mohli zaslať nami nastavené podmienky VO na kontrolu. Trvali na tom, že je možné 
ich zaslať na kontrolu až po podpise zmluvy, čím sa termíny opäť predÍžia. Odborný odhad je, 
že začneme z rekonštrukciou po zrealizovano~ VO, ak sa nevyskytnú ďalšie problémy, na 
jeseň tohto roku. Doba realizácie stavebných prác je odhadovaná na 5 -7 mesmcov, 
v závislosti od počasia a ročného obdobia. 

Všetky horeuvedené údaje je možné si overiť v mailovej korešpondencii v našom združení 
prípadne máte možnosť kontaktovať projektovú manažérku programu: 
Jana Dacková, Úrad vlády SR, Odbor grantov EHP a Nórska, Námestie slobody l, 813 70 
Bratislava, tel.: 02/57 295 555,fax: 02/54 430 056, email: jana.dackova@)Vlada.gov.sk 

Čo sa týka údržby objektu doposia!' boli vykonané len nevyhnutné opatrenia proti 
devastácii objektu a vniknutiu na pozemok. Súčasťou rekonštrukčných . prác je aj nové 
oplotenie objektu. Keďže v súčasnosti nemám~ k disp_ozícii iné fmančné zdroje na realizáciu 
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no'(ého oplotenia, svojpomocne sme zrealizovali vykosenie prenajatého pozemku, evidentne 
nekoseného a udržiavaného niekoľko sezón, opätovne sme zabezpečili objekt pred 
vniknutím, v zadnej časti boli násilne vylomené dvere a následne boli porozbíjané ďalšie 
ot~nné výplne. Objekt je označený výstražnými tabuľru;J.i, informujúcimi o možnosti úrazu 
pri vniknutí na pozemok v bezprostrednej blízkosti objektu, ktorý je v havarijnom stave. 

Začiatkom júna sa štatutárka združenia zúčastnila zasadnutia výboru mestskej časti č. 
3, pod ktorú patrí lokalita Šidlovec, kde informovala poslancov a prítomných občanov 
o charaktere využívania objektu po rekonštrukcii, cieľovej skupine, ktore] budú poskytované 
sociálne služby a činnosti ZZŽ MyMamy. 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že ZZŽ MyMamy už investovalo nemalé vlastné 
finančné zdroje do prípravy stavebných prác, ktoré sú administratívno - legislatívne 
nevyhnutné, preto nesúhlasíme, aby nám bola zrušená nájomná zmluva a zmenený účel 

·využívania objektu. Skôr ako sme si tento objekt vybrali vykonali sme prieskum medzi 
mladými rodinami žijúcimi v tejto lokalite a tie potvrdili, že vyhľadávajú predškolské 
zariadenia v blízkosti svojho zamestnania, miino tejto lokality, nie z dôvodu, že tam nie je 
takéto zariadenie, ale z dôvodu vzdialenosti a časového nesúladu medzi prevádzkou 
zariadenia a pracovnou dobou. Tento názor potvrdzujeme aj spustením vlastnej petície medzi 
obyvateľmi s malými deťmi, žijúcimi v tejto lokalite. 

V súvislosti s realizáciou projektu nám vznikajú neoprávnené náklady na projekčné 
práce vo výške cca 15 000 eur, ktoré v rámci tejto výzvy nie sú oprávnené a sú financované 
z vlastných zdrojov a zároveň náklady na naše spolufinancovanie sú vo výške 45 tis. Eur + 22 
tis. Eur je plánovaná hodnota prác dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Doteraz sme vynaložili 
cca 800 eur na cestovné, kancelárske potreby, úhradu poplatkov a ostatné úkony 

Celkové náklady na rekonštrukciu a služby sú vyčíslené vo výške 700 tis. Eur a tieto 
zdroje budú investované do zveľadenia mestskeho objektu, ktorý bol minimálne v posledných 
l O rokoch zanedbávaný a mesto do neho neinvestovalo. Rekonštrukcia objektu je na dosah 
a bude slúžiť senzitívnej cieľovej skupine žien, matiek zažívajúcich násilie (v objekte vznikne 
l O rodinných miest pre cca 30 osôb plus jedno krízové ubytovanie na 48-hodinové 
umiestnenie pre cca 5 osôb), ktoré ako samo živiteľky vychovávajú v konečnom dôsledku 
občanov tejto republiky, resp. mesta a nepadli do sociálnej záchrannej siete vlastnou vinou. 

Keďže mesto nemá v súčasnosti prostriedky na riešenie problémov týchto žien a ich 
detí, boli by sme rady, keby sa mesto a jeho zástupcovia l zamestnanci a poslanci k projektu 
opäť postavili pozitívne, tak ako to urobili pri odsúhlasovaní prenájmu nehnuteľnosti v roku 
2013. Akýkoľvek fmančný príspevok, resp. dotácia na účel spolufmancovania nám bol 
odmietnutý s odôvodením, že ide o projekt zdiuženia a nie mesta, aj keď viackrát podporilo 
iné investičné projekty s verejnoprospešným charakterom. Náš projekt bol zapracovaný 
a schválený aj ako jedno z opatrení v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Prešov 
v roku 2010. 

Dovoľujeme si pripomenúť, že mesto Prešov je partnerom v tomto 
a finančný príspevok zabezpečujúci náklady suv1smce so spracovaním 
dokumentácie a poplatkami by tvoril len 2% z celk?vých nákladov na projekt. 

projekte 
stavebnej 
Nájmom 
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objektu a priľahlého pozemku Mesto Prešov prispelo k realizovateľnosti tohto projektu. 

Okrem horeuvedených informácii b,ola s vlastníkom objektu, mestom Prešov, 
preclj.pdnaná aj spolupráca pri zachovaní 2-och miestností pre volebnú komisiu. V tomto 
zmysle bolo aj navrhnuté vnútorné členenie poradenských miestností na l. NP tak, aby sme 
túto podmienku splnili a možnosť voliť občanov priamo v danej lokalite ostala zachovaná. 

Vopred ďakujeme za doterajšiu spoluprácu, pomoc a podporu pri zrealizovaní nášho, 
ale i Vášho projektu. 

Príloha: Prezentácia v ppt 
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