MESTO KEŽMAROK

Zverejnenie zámeru prenajať byt č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13, Kežmarok
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok zverejňuje zámer prenajať byt č.
10 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
Danielovi Gallymu s manželkou Lýdiou, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok, na dobu
jedného roka.
Odôvodnenie : Ide o rodinu – rodičia, dcéra a vnučka, ktorá v súčasnosti býva
v bezbariérovom byte č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku a nie je v jej
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť
o prenájom bezbariérového bytu od osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
O prenájme bytu bude Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rokovať na svojom zasadnutí dňa
20.6.2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta
Zverejnenie zámeru prenajať byt č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok zverejňuje zámer prenajať byt č.
1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
Kataríne Vilímovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok, na dobu jedného roka.
Odôvodnenie : Ide o osamelú matku so štyrmi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva
v bezbariérovom byte č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku a nie je v jej
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť
o prenájom bezbariérového bytu od osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
O prenájme bytu bude Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rokovať na svojom zasadnutí dňa
20.6.2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Zverejnenie zámeru prenajať byt č. 1 v bytovom dome Weilburská 2442/5, Kežmarok
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok zverejňuje zámer prenajať byt č.
1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
Lucii Trajčíkovej, trvale bytom Petržalská 1635/19, Kežmarok, na dobu 10 rokov.
Odôvodnenie : Ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá v súčasnosti býva
v bezbariérovom byte č. 1 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku a nie je v jej
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
O prenájme bytu bude Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rokovať na svojom zasadnutí dňa
20.6.2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Zverejnenie zámeru prenajať byt č. 27 v bytovom dome Košická 2005/10, Kežmarok
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok zverejňuje zámer prenajať byt č.
27 v bytovom dome Košická 2005/10 v Kežmarku, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
MUDr. Andriiovi Kovachovi s manželkou Máriou, prechodne bytom Košická 2485/11,
Kežmarok, na dobu troch rokov.
Odôvodnenie : Stabilizácia lekára Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
Huncovská 42 , Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie.
O prenájme bytu bude Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rokovať na svojom zasadnutí dňa
20.6.2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Zverejnenie zámeru prenajať byt č. 2 v bytovom dome Košická 2485/11, Kežmarok
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok zverejňuje zámer prenajať byt č.
2 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
Monike Kuchtovej s manželom Radoslavom, trvale bytom Janka Jesenského 2448/31,
Kežmarok, na dobu troch rokov.
Odôvodnenie : Ide o rodinu s tromi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených
podmienkach s rodičmi a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.
O prenájme bytu bude Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rokovať na svojom zasadnutí dňa
20.6.2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

