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MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

NÁVRH NA UZNESENIE 
M Ě S T S K É H O  Z A S T U P I T E L S T V A  

zo dňa 10. 12. 2015 číslo /2015 

K bodu: Návrh opatření na postupné riešenie problémov uvedených v pasportizácii 

súčasného stavu bytov, vrátane časového harmonogramu a návrhu finančného zabezpečenia. 

M ě s t s k é  z a s t u p i t e l s t v o  

I. berie na vedomie 

Návrh opatření na postupné riešenie problémov uvedených v pasportizácii súčasného stavu 

bytov, vrátane časového harmonogramu a návrhu finančného zabezpečenia. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města 

Dátum podpisu uznesenia: 



Dóvodová správa 

Návrh opatření na postupné riešenie problémov uvedených v pasportizácii súčasného 
stavu bytov, vrátane časového harmonogramu a návrhu finančného zabezpečenia je 
vypracovaný na základe ukladacej časti uznesenia č. 121/2015 Městského zastupitelstva zo 
dňa 15.10.2015 k predkladanej správě „Analýza ďalšieho postupu správy majetku města so 
zameraním na zvýšenie efektivnosti správy". Návrh obsahuje popis činností a opatření 
v jednotlivých lokalitách města Liptovský Mikuláš za účelom odstránenia problémov 
uvedených v pasportizácii súčasného stavu bytov. Predmetom návrhu je časový 
harmonogram jednotlivých opatření a predbežné vyčíslenie možných finančných nákladov. 



Návrh opatření na postupné riešenie problémov uvedených v pasportizácii 
súčasného stavu bytov, vrátane časového harmonogramu a návrhu finančného 

zabezpečenia. 

Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov města Liptovský Mikuláš v máji 
tohto roku pristúpilo k postupnej pasportizácii městských nájomných bytov a rodinných 
domov. Ciel'om pasportizácie je zisťovanie skutkového stavu ako je technický stav bytu, 
počty osob užívajúeich byt, dodržiavanie domového poriadku, platobná disciplína a případné 
neoprávněné užívanie bytu cudzími osobami. Po každej pasportizácii je vypracovaná 
súhrnná správa z pasportizácie za jednotlivé objekty s uvedením skutkového stavu 
a návrhov riešení zistených nedostatkov. Pasportizácie boli vykonávané v mesiacoch máj -
august pracovníkmi oddelenia správy bytov a nebytových priestorov za účasti mestskej 
policie, terénnych sociálnych pracovníčok komunitného centra, pracovníkov oddelenia 
právneho, oddelenia životného prostredia, zástupců OZ JESKO ako aj pracovníkov VPS. 

Výsledky pasportizácii boli predmetom správy predkladanej Městskému 
zastupitelstvu na rokovanie dňa 15.10.2015. 

Schváleným pozměňovacím návrhom na tomto rokovaní, Městské zastupitelstvo 
uložilo vedúcemu oddelenia správy bytov a nebytových priestorov, vypracovat' návrh 
opatření na riešenie problémov uvedených v pasportizácii súčasného stavu bytov, vrátane 
časového harmonogramu a návrhu finančného zabezpečenia. 
Uvedený materiál je súčasťou predkladanej správy, pričom v zmysle návrhu, vyplývajú úlohy 
v rámci zabezpečenia opatření jednotlivým oddeleniam MsÚ Liptovský Mikuláš. 



PŘÍLOHA 

P. č. Rok 
Návrh opatření na postupné riešenie problémov z 

pasportizácií lokalita rok 2016 rok 2017 rok 2018 finančný 
náklad 

finančně 
krytie 

1. 2015 
Asanácia póvodných unimobuniek, výstavba, montáž a 
pripojenie na inžinireske siete nových obytných buniek 

Priemyselná ulica 

změna územného 
plánu, příprava 

projektovej 
dokumentácie 

realizácia projektu -
revitalizácia obytnej 

zóny 
80 000 odbor 

výstavby 

2. 2015 Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie objektu, nátěr 
střechy, zateplenie budovy, výměna odtokových žfabov / 
možný alternatívny odpredaj BD / 

Sládkovičova ulica postupná realizácia postupná realizácia postupná 
realizácia 30 000 

oddelenie 
správy B a 
NP 

3. 2015 Opravy fasád, rodinných domov, výměna okien, dveří Vrbická ulica postupná realizácia postupná realizácia postupná 
realizácia 10 000 

oddelenie 
správy B a 
NP + odbor 
výstavby 

4. 2015 Postupná asanácia rodinných domov z dóvodu plánovanej 
investičnej výstavby Palúčanská ulica realizácia realizácia 5000 

odbor 
právny + 
odbor 
sociálny 

5. 2015 Odpredaj rodinného domu súp. č. 50, rod. Dom č. 149 -
oprava odtokových žfabov 

Kláštorná a 
okoličianska ulica realizácia 800 

oddelenie 
správy B a 
NP 

6 2015 Oprava vonkajšej fasády - rodinných domov Ráztocká ulica realizácia realizácia 800 
oddelenie 
správy B a 
NP 

7 2015 Oprava nátěru střechy , výměna okien ulica 1. mája 194/32 realizácia realizácia 600 
oddelenie 
správy B a 
NP 

8 2015 
Postupná renovácia zariadenia kúpeFní, oprava strešných 
krytin,oprava izolácie / výměny sporákov, WC, vodovod, 
batérie, umývadlá, el. bojler / 

Hlboké realizácia realizácia realizácia 5000 
oddelenie 
správy B a 
NP 

9 2015 Výměna podlahovej gumy spoločných priestorov, výměna 
okien u jedného bytu 

Ulica Komenského 
1982/4 realizácia realizácia 2500 

oddelenie 
správy B a 
NP 


