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lI2Mestská rada v Prešove 

Mesto P!'eOOv 

UZNESENIE 

z 1. zasadnutia 
Mestskej rady v Prelove 

dňa: 12.1.2015 líslo: 1312015 

k prerokovaniu petícii obyvateľov mesta Prelov vo veci využitia objektu na Jánolíkovej 
ul. l. 70 

Mestská rada v Prelove 

A) ber i ena ved o mie 
petíciu obyvateľov mesta Prešov a obyvateľov mestských častí ~idlovec a Dúbrava za zrušenie 
umesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa schválil dlhodobý prenájom 
objektu bývalého školského zariadenia MŠ na ulici Jánošíkova 5392170 pre Záujmové združenie 
žien MYMAMY, Okružná 32, 080 Ol Prešov a proti zriadeniu azylového domu "Bezpečný 
ženský dom MYMAMY" a schváliť zámer vybudovania multifunkčného areálu mestom Prešov 
tak, aby mohlo slúžiť nielen všetkým obyvateľom mestských častí Šidlovec a Dúbrava, ale aj 
obyvateľom priľahlých mestských časti 

a odporúla 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prelov 
petícii obyvatel'ov mesta Prešova obyvatel'ov mestských častí Šidlo vec a Dúbrava za zrušenie 
umesenia MsZ v Prešove č. 40012013 zo dňa 25.6.2013, ktorým sa schválil dlhodobý prenájom 
objektu bývalého školského zariadenia MŠ na ulici Jánošíkova 5392170 pre Záujmové združenie 
žien MYMAMY, Okružná 32, 080 Ol PreŠOv a vybudovania multifunkčného areálu mestom 
Prešov tak, aby mohlo slúžiť nielen všetkým obyvateľom mestských častí Šidlovec a Dúbrava, ale 
aj obyvateľom pril'ahlých mestských časti ne v y h o v i e ť. 

B) berie na vedomie 
petíciu obyvatel'ov mesta Prešov podl'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni 
neskoršIch predpisov za záchranu zdevastovaného objektu bývalej MŠ (Jánošíkova ulica 70, 
080 Ol Prešov - Šidlovec) ajeho využitie za zriadenie špecializovaného zariadenia núdzového 
bývania - BEZPEČNÉHO ŽENSKÉHO DOMU pre ženy zaživajúce násilie a ich deti 
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ft odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prelov 
petícii obyvateľov mesta Prešov podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov za záchranu zdevastovaného objektu bývalej MŠ (Jánošíkova ulica 70, 080 Ol Prešov
Sidlovec) ajeho využitie na zriadenie špecializnvaného zariadenia núdzového bývania 
BEZPEČNÉHO ŽENSKÉHO DOMU pre ženy ZlIŽÍvajúce násilie a ich deti vy h o v i e ť. 

~j;---1 
1 5. 01. 2015 Ing. Andrea Turčanová 

primátorka mesta 

Dostanú: Overovatelia: /Ju lA.tf:lA 
podľa rozdeľovníka doc. PhDr. ŠtefániaS\:~;ková, 'hD., MPH 

Ing. Stanislav Kahanec ~~ (L-_
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