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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 3. zasadnutia 


Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 


dňa: 26.1.2015 číslo: 33/2015 

k prerokovaniu petícii obyvateľov mesta Prešov vo veci využitia objektu na Jánošíkovej ul. 

č.70 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

a) ber i ena ved o mie 

petíciu obyvateľov mesta Prešov a obyvateľov mestských častí Šidlovec a Dúbrava za zrušenie 

uznesenia 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 častí 

a konštatuje, že 

petícii obyvateľov mesta Prešov a obyvateľov mestských častí Šidlovec a Dúbrava za zrušenie 

uznesenia MsZ v Prešove Č. 400/2013 ro dňa 25.6.2013, ktorým sa schválil dlhodobý prenájom 

objektu bývalého školského zariadenia MŠ na ulici Jánošíkova 5392170 pre Záujmové 

združenie žien MYMAMY, Okru7J1á 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 priľahlých mestských častí ne v y h o v uje; 
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Mesto Pre~ov 

b) ber i ena ved o mie 

petíciu obyvateľov mesta Prešov podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov za záchranu zdevastovaného objektu b}'Valej MŠ (Jánošíkova ulica 70, 

080 Ol Prešov - Šidlovec) ajeho využitie za zriadenie špecializovaného zariadenia núdzového 

bývania BEZPEČNÉHO ŽENSKÉHO DOMU pre ženy zažívajúce násilie a ich deti 

a konštatuje, že 

petícii obyvateľov mesta Prešov podl'a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov za záchranu zdevastovaného objektu bývalej MŠ (Jánošíkova ulica 70, 

08001 Prešov - Šidlovec) ajeho využitie na zriadenie špecializovaného zariadenia núdzového 

bývania - BEZPEČNÉHO ŽENSKÉHO DOMU pre ženy zažívajúce násilie a ich deti 

vy h o v uj e. 

~&-J 
Ing. Andrea Turčanová 

primátorka mesta 
31. Ol 2015 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdel'ovníka Valéria Drobňáková __ 

PhDr. RudolfDupkala, PhD. Y4W ,
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