
Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 1. 2011 

 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 1/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku ruší: 

- uznesenie č. 245/2009 
- uznesenie č. 246/2009 
- uznesenie č. 248/2009 
- uznesenie č. 6/2010 

 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ladislav Melikant 
  primátor mesta                poverený výkonom funkcie 
                                                                                prednostu úradu 

 
Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 1. 2011 
 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 2/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer výstavby 18 BJ 
Bytového domu, Lanškrounská 1, 1A, Kežmarok a súhlasí so spôsobom financovania – 
úver zo ŠFRB vo výške 80 % z celkových oprávnených nákladov stavby ( v tom aj 
príspevok  na byt pre imobilného) a dotácie z MDVaRR vo výške 20 % z celkových 
oprávnených nákladov stavby. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ladislav Melikant 
  primátor mesta                poverený výkonom funkcie 
                                                                                prednostu úradu 

 
Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 1. 2011 
 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 3/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje podanie žiadosti na ŠFRB Bratislava 
o poskytnutie úveru na dofinancovanie výstavby 18 BJ Bytového domu, Lanškrounská 
1, 1A, Kežmarok. Zároveň splnomocňuje primátora mesta na realizáciu všetkých 
potrebných úkonov spojených s podpísaním zmluvy a ručením úveru nehnuteľnosťami 
v majetku mesta. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ladislav Melikant 
  primátor mesta                poverený výkonom funkcie 
                                                                                prednostu úradu 



Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 1. 2011 

 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 4/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí po skolaudovaní stavby 18 BJ Bytový dom, 
Lanškrounská 1, 1A, Kežmarok s uzatvorením záložnej zmluvy v prospech Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave na zachovanie nájomného 
charakteru bytov po dobu 30 rokov. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ladislav Melikant 
  primátor mesta                poverený výkonom funkcie 
                                                                                prednostu úradu 

 
Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 1. 2011 
 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 5/2011 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje výstavbu 18 BJ Bytového domu, 
Lanškrounská 1, 1A Kežmarok a súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava cestou krajského stavebného úradu Prešov 
o poskytnutie nenávratnej dotácie na výstavbu bytového domu a súvisiacej technickej 
infraštruktúry. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ladislav Melikant 
  primátor mesta                poverený výkonom funkcie 
                                                                                prednostu úradu 
 
 

Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 1. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 6/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje ručenie úveru poskytnutého Štátnym 
fondom rozvoja bývania Bratislava na výstavbu 18 BJ Bytového domu, Lanškrounská 1, 
1A, Kežmarok nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Kežmarok, zapísaného na 
LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok a to: 
 

a)   Bytový dom s.č. 1049, na p.č. KN-C 1056, vrátane pozemku p.č. KN–C 1056 –    
      zastavané plochy a nádvoria 385 m2 
b) Garáž s.č. 4214, na p.č. KN-C 1546/17, vrátane pozemku p.č. KN-C 1546/17 – 

zastavané plochy a nádvoria 20 m2 
c) Garáž s.č. 4215, na p.č. KN-C 1546/18, vrátane pozemku p.č. KN-C 1546/18 – 

zastavané plochy a nádvoria 20 m2 



d) Garáž s.č. 4216, na p.č. KN-C 1546/19, vrátane pozemku p.č. KN–C 1546/19 – 
zastavané plochy a nádvoria 19 m2 

e) Garáž s.č. 4217, na p.č. KN-C 1546/20, vrátane pozemku p.č. KN–C 1546/20 – 
zastavané plochy a nádvoria 24 m2 

f) Pozemok p.č. KN-C 2541 – trvalé trávnaté porasty o výmere 2 474 m2. 
 
 
 

Ing. Igor Šajtlava       Ladislav Melikant 
  primátor mesta                poverený výkonom funkcie 
                                                                                prednostu úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


