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Vec: Oznámenie yýsledku prešetrenia petície
Dľ1a 11.06.2019 bola Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove doručená Vaša petícia proti
prepojeniu ulíc Sibírska- Pod Šalgovíkom, Prešov a dobudovaniu trolejbusového vedenia.

Podľa § Se 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. Predmetom Vašej petície
je verejný záujem, ktorý patrí do pôsobnosti mestského zastupiteľstva. Zároveň petíciu podporilo viac
ako l 000 osôb, preto v súlade s § Sd, ods. 2 zákona o petičnom práve, subjektom oprávneným vybaviť
petíciu je Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov.
Na základe uvedených skutočností bola Vaša petícia predložená na 6. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov dňa 18.9.2019.

Mestské zastupiteľstvo Vašu petíciu prerokovalo a prijalo uznesenie
prikladáme ako prílohu k tomuto listu,

č.

209/2019, ktoré
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doc. Ing. AlexandraNhapčáková, PhD.
prednostka MestsklÍÍo úradu v Pre§ove
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l. Uznesenie MsZ č. 209/2019 zo dňa 18.9.2019
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Mesto Prešov

UZNESENIE

zo 6. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Pre§ov
dňa:

číslo:

18.9.2019

209/2019

K materiálu: Prerokovanie "Petície proti prepojeniu ulfc Sib(rska - Pod Šalgovfkom
a dobudovaniu trolejového vedenia"
Mestské zastupitel'stvo mesta Pre§ov
A. prerokovalo

Petíciu proti prepojeniu ulíc Sibirska - Pod Šalgovfkom a dobudovaniu trolejového vedenia;
B. !.iada primátorku mesta Prešov
zabezpečiť

prizývanie

členov petičného

výboru na všetky súvisiace rokovania,

zabezpečiť

vybavenie ich oprávnených požiadaviek a zvolať verejné zhromaždenie občanov k tejto téme.

2 6. 09. 2019
Ing. Andrea Turčanová, v. r.
primátorka mesta
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Ing. Martin Lukáč, v.r.
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Ing. František Oľha, v. r.

