
, , v 

MESTO LIPTOVSKY MIKULA S 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica 
č.2 zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej zo dňa 03.03.2016 

Prítomní: MUDr. Voštináková Marta, Ing. Cukerová Silvia, Mgr. Ľubica Staroňová" Mgr. 
Antónia Majerová 

Ospravedlnení: Bc. Miroslav neset, Soňa Čupková 

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

K bodu 1). 
Členka komisie Ing. Sylvia Cukerová a Mgr. Ľubomíra Staroňová skontrolovali a pripravili 
obálky k žrebovaniu. 
K žrebovaniu boli prizvaní žiadatelia o jednoizbový byt č. 47. na ul. Hviezdoslavovej 
1871/2, 5. poschodie, Liptovský Mikuláš 
Pozvaných bolo päť žiadateľov, zúčastnili sa dvaja 
Vít'azom žrebovania sa stala: 
xxx 
(P. xxx hneď po žrebovaní vyjadrila sklamanie, že byt sa nachádza v "Dominante", komisia 
sa uzniesla, že v prípade, že víťazka byt neprevezme bude ponúknutý druhému žiadateľovi, 
ktorý sa dostavil k žrebovaniu - xxx, Liptovský Mikuláš) 

K žrebovaniu boli prizvaní žiadatelia o jednoizbový byt č. 27, ul. Komenského 1982/4, 3. 
poschodie. 
Pozvaní boli piati, zúčastnili sa dvaja 
Víťazom žrebovania sa stala: 
xxx 
(komisia sa uzniesla, že v prípade neprevzatia bytu bude ponúknutý druhému žiadateľovi, ktorý 
sa dostavil k žrebovaniu - xxx, 

K žrebovaniu boli prizvaní žiadatelia o 3-izbové byty. 
Pozvaných bolo osem zúčastnili sa siedmi 
Víťazmi žrebovania sa stali: 
3-izbový byt č . 30,4. poschodie, Hviezdoslavova 1871/2, Liptovský Mikuláš - vyžrebovali 
xxx, Liptovský Mikuláš 
3-izbový byt č. 10, prízemie, Penkalova 880/17, Liptovský Mikuláš - vyžrebovali xxx 
Predsedníčka komisie pripomenula víťazom žrebovania všetky práva a povinnosti nájomcu 
mestského nájomného bytu. 

K bodu 2) 
Nájomkyňa xxx požiadala na oddelení správy bytových a nebytových priestorovo opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na adrese Hlboké 492/24. Podľa doložených dokladov žiadateľka 
prekračuje výškou príjmu posudzovanú hranicu, pretože žila a pracovala v zahraničí. Na byte 



nie je evidovaná žiadna pohl'adávka, voči mestu neeviduje dlžobu. Žiadame komisiu sociálnu 
a bytovú o prehodnotenie situácie a stanovisko, či je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu. 
Uznesenie komisie: 
Členovia komisie odporúčajú uzatvoriť nájomnú zmluvu s dobou nájmu 1- rok, s možnosťou 
opakovaného nájmu. Žiadatel'ka býva v dome ktorý nebol postavený s pomocou financií 
z fondu štátneho rozvoja bývania, platí všetky poplatky spojené s nájmom a užívaním bytu, nie 
sú na ňu žiadne sťažnosti. 
Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

V ubytovni mesta Liptovský Mikuláš býva rodina xxx a yyy, ktorá žiadala minulý rok 03-
izbový byt, z dôvodu, že p. yyy čaká dieťa a smernica nepovol'uje, aby na ubytovni deti bývali. 
P. yyy sa v auguste 2015 narodil syn a rodina naďalej býva v ubytovni. 
Komisia odporúča pozvať rodinu na osobné jednanie na odbor sociálny, dohodnúť sa o vel'kosti 
bytu - požadujú 3-izbový byt, ktorý sa do žrebovania vracia málo. 

Xxx - bývala s rodičmi v 3-izbovom byte, ktorý bol v ich osobnom vlastníctve, predali ho 
a odsťahovali sa do Českej republiky. P. xxx a tri deti ostali v meste bez bytu. 
Rozvedený manžel Miroslav býva spolu s matkou a rodinou sestry na ul. ... v l-izbovo, 
rodinnom dome. Pár dní tam bývala aj p. xxx s deťmi, ale nedá sa to zvládnuť, preto dvaja 
synovia ostali tam a p. xxx s S-ročnou dcérou býva striedavo u príbuzných. 
Listom požiadala p. primátora o pridelenie 3 - izbového bytu, p. primátor žiada komisiu 
o stanovisko. 
Stanovisko komisie: 
Príjem do rodiny tvorí rodičovský príspevok a prídavky na deti vo výške 365 eur mesačne. 
Neodporúčame zaradiť do žrebovania o 3-izbový byt, príjem nie je postačujúci. 
Zaradiť do žrebovania o 1- izbový byt. 

Hlasovanie: z prítomných 3 členov 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

V súčasnosti mesto nedisponuje žiadnym vol'ným l-izbovým bytom 
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Zapísala ~r. ~ónia Majerová 
/ tajomníčka komisie 
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MUDr. Marta Voštináková 
predsedníčka komisie 

I 


