
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica 
č.7 zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej zo dňa 02.09.2015 

Prítomní: MUDr. Voštináková Marta, Ing. Cukerová Silvia, Bc. Neset Miroslav, Mgr. Antónia 
Majerová 
Ospravedlnení: Čupková Soňa, Mgr. Ľubica Staroňová 

Poradní členovia: PhDr. Kata Piačková, Ing. Janka Marcinková, Mgr. Dušan PIaček 

Program: 
1. Sociálne a bytové problémy 

K bodu 1). 
Uvol'nené byty : 
l-izbový byt č. 29, 4. poschodie, Hviezdoslavova 1871/2 - na odporučenie primátora mesta 
prideliť p. xxx, ktorá požiadala o priame pridelenie bytu z vážnych rodinných dôvodov 
1- izbový byt č. 31, 3 poschodie, P. Štraussa 795/5 - na odporučenie primátora mesta prideliť 
p. xxx, z vážnych rodinných dôvodov. 
Uznesenie komisie: 
Členovia komisie súhlasia s odporučením primátora, upozorňujú, že p. xxx je v súčasnosti 
nájomníčkou mestského nájomného bytu spoločne s druhom. Je potrebné aby požiadala 
o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, predtým ako podpíše novú nájomnú zmluvu 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

o priame pridelenie bytu požiadali: 
Xxx - žiadosť odôvodňuje stratou bývania po rozvode, musia predať byt a vyplatiť dlžoby 
nadobudnuté počas manželstva, má dve deti, jedno je postihnuté DMO. 
Uznesenie komisie: 
Žiadateľka má záujem o 2-izbový byt, uvádza príjem 293 €, čo je nepostačujúce pre zaplatenie 
nájmu a služieb spojených s užívaním bytu. Odporúčame prekonzultovať so žiadateľkou jej 
situáciu, zistiť, či sa nezvýšil príjem do rodiny, prípadne požiadať o l-izbový byt, komisiu 
informovať na zasadnutí v októbri 2015 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Xxx s manželkou - žiadatelia bývajú na Priemyselnej ulici v prístavbe bunky v ktorej býva 
matka p. xxx, p. yyy. Lucia xxx je onkologická pacientka, podstupuje chemoterapiu, má 
otvorené rany. V prístavbe nie je voda, starostlivosť o ťažko chorú je komplikovaná. Manželia 
majú štyri deti, najmladšia dcéra sa narodila 24.04.2015. 
Uznesenie komisie: príjem do rodiny tvoria štátne dávky vo výške 263 €. V prípade, že sa 
uvoľní byt adekvátny výške príjmov, bude rodina predvolaná na odbor sociálny a bude 
konzultovaný ďalší postup. Kým sa situácia vyrieši navrhujeme, aby sa rodina nasťahovala 
k matke do bunky, kde je voda a elektrika a tak sa uľahčí zabezpečovanie hygieny u pacientky. 



Ďalšou možnosťou je hospitalizácia na oddelení dlhodobo chorých, členovia komisie sú ochotní 
pri spolupráci s nemocnicou pomáhať. 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

xxx - žiada o výmenu bytu ktorý sa nachádza na prvom poschodí, s prístupom po železnom 
schodišti, za byt na prízemí. Dôvodom žiadosti je zlý zdravotný stav p. xxx úplná slepota. 
Žiadajú 3- izbový byt. 
Uznesenie komisie: 
V súčasnosti nemáme voľný žiaden byt na prízemí, už vôbec nie trojizbový. Rodina má príjem 
664 €, pokiaľ nájde záujemcu o výmenu bytu komisia nemá žiadne výhrady, súhlasí s výmenou 
bytov 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Xxx , Liptovský Mikuláš - žiada o priame pridelenie bytu na ulici Komenského č. 1982/4, 
kde sa má k 30.9.2015 uvoľniť 1- izbový byt, po rodine yyy. Zároveň žiada, aby byt (domček) 
v ktorom v súčasnosti býva ostal jeho vnukovi zzz. Vnuk žije s družkou, ktorá čaká dieťa. 
Uznesenie komisie: 
Dom v ktorom v súčasnosti býva rodina xxx je priestorovo postačujúci pre všetkých členov 
rodiny, po narodení dieťaťa ich bude päť. Pokiaľ primátor mesta pridelí byt na Komenského 
ulici p. xxx navrhujeme, aby bol súčasný byt odovzdaný a zaradený do žrebovania. Vnuk p. 
xxx pracuje a má možnosť zabezpečiť si bývanie komerčným spôsobom. 
P. xxx vyžreboval na zasadnutí komisie dňa 10.9.2014 2-izbový byt na Vrbickej 1883/11, L. 
Mikuláš, ktorý žiadal vymeniť s dcérou yyy. Výmena bytov bola odsúhlasená, p.yyy s rodinou 
býva v byte na Vrbickej ulici a p. xxx v dome, kde predtým bývala p. yyy 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

p. xxx s manželkou - požiadali o možnosť ukončenia nájomnej zmluvy k bytu č. 41 na ulici 1. 
mája 1913/l13A, 7. poschodie dohodou k 30.9.2015, pretože si kúpili vlastný byt. 
Uznesenie komisie: 
Súhlasíme s ukončením nájomnej zmluvy dohodou k žiadanému termínu 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Odbor sociálny zaznamenal dve žiadosti o výmenu bytov 
Xxx Komenského 1982/4 č. bytu ... požiadalo výmenu bytu so yyy, bytom P. Štraussa 876/13, 
č. bytu .... Dôvodom výmeny je zlý zdravotný stav dcéry p. yyy, preto požiadala p. xxx 
o výmenu bytu bližšie v meste, k lekárom. 
Uznesenie komisie: 
Dohodu o schválení bytov schvaľujeme 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 
P. xxx, P. Štraussa 876/11. č. bytu ... požiadala o výmenu bytu s yyy Komenského 1982/4, Č. 
bytu .... Dôvodom žiadosti je strata zamestnania u p.xxx, rodina nebude finančne zvládať 
splátky nájomného a služieb spojených s užívaním bytu. 
Uznesenie komisie: 
Dohodu o schválení bytov schvaľujeme 



Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Na odbor sociálny bola dOIUčená žiadost' o prehodnotenie oprávnenosti pridelenia bytu č . 
... na ul. Pobrežnej č. 447/6, Liptovský Mikuláš nájomcom xxx ajeho dIUžke yyy. 
Byt bol nájomníkom pridelený na základe rozhodnutia primátora mesta - zápisnica č. 12/2012 
zo dňa 27.08.2012. 
Uznesenie komisie: 
Dlhodo evidujeme problémy s p. xxx. Bol nájomníkom mestského bytu Č .... na ul. Majeríkovej 
1215/1 od 31.07.2006 do 29.11.2010 - byt bol mestu vrátený na základe exekučného 
vypratávania. Potom býval v byte Č .... na ul. Kemi 629/11 - ktorého nájomcami boli zzz 
a manžel, ktorí sú v zahraničí. Byt dali do užívania p. xxx, nájomnú zmluvu v tom období už 
nemali platnú. Občania bytovky podali sťažnosť kvôli opakovanému pOIUšovaniu domového 
poriadku. Po prešetrení bolo zistené, že mijomná zmluva s p. xxx nikdy uzatvorená nebola, 
bytový podnik podal na príslušnom súde návrh na vypratanie bytu. 
V zápisnici Č. 12/2012 je zaznamenané, že v prípade uvoľnenia 2-izbového bytu bude pridelený 
p. xxx a jeho dIUžke yyy. Súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt Č ..... Liptovský 
Mikuláš, Pobrežná 447/6 bol vydaný dňa 17.09. 2012. 
V byte boli evidované opakované sťažnosti na pOIUšovanie domového poriadku, posledná 
petícia bola zaznamenaná dňa 14.07.2015. 
Nájomná zmluva je v súčasnom období neplatná, súhlas k užívaniu bytu končil 31.08.2015. 
Komisia sociálna a bytová neodporúča predÍžit' nájomnú zmluvu k bytu Č .... na ul. Pobrežná 
447/6, Liptovský Mikuláš 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Členovia komisie sociálnej a bytovej boli oboznámení s pripravovaným plánom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja v strategickej oblasti sociálne služby asociálna pomoc - strategické 
a špecifické ciele 
Uznesenie komisie: 
Predložení materiál berieme na vedomie, súhlasíme s jeho obsahom, odporúčame jeho 
prerokovanie v MsZ. 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Komisia sociálna a bytová navrhuje nasledujúce stretnutie dňa 7. 10.2015, ktoré bude spojené 
s výjazdom do Pálkovho centra a do Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb 
mesta Liptovský Mikuláš. 

Zapísala: Mgr. Antónia Majerová 
tajomníčka komisie 

MUDr. Marta Voštináková 
predsedníčka komisie 


