
MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNĚ 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica 
č. 2 zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej zo dňa 4.02.2015 

Přítomní: MUDr. Voštináková Marta, Ing. Cukerová Silvia, Čupková Soňa, Mgr, Staroňová 
Cubica, Bc. Neset Miroslav 

Program: 

1. Žrebovanie do městských nájomných bytov 
2. Vol'ba podpredsedu komisie sociálnej a bytovej 
3. Příprava harmonogramu práce 
4. Sociálně a bytové problémy 

K bodu 1) 
Clenovia komisie Soňa Čupková aBc. Miroslav Neset skontrolovali a připravili obálky 
k žrebovaniu. 
Kžrebovaniu boli přizvaní žiadatelia o trojizbový byt č. 18. na ul. J. Janošku 1876/2, 
druhé poschodie. Z pozvaných štyroch žiadatefov sa dostavili traja. 
Víťazom žrebovania sa stala: Barbora Kramárová 

K žrebovaniu boli pozvaní žiadatelia o dvojizbové byty. Z pozvaných desiatich žiadateFov sa 
dostavili piati. 
Víťazmi žrebovania sa stali: 2 -izbový byt č. 10, ul. P. Štraussa 795/1, 4. poschodie -
Buchalová Lenka 
2-izbový byt č. 7, ul. J. Janošku 2120/6, 2. poschodie, Liptovský Mikuláš - Rút Zarevúcka, 

Predsedníčka komisie MUDr. Voštináková víťazom žrebovania vysvětlila že po převzatí 
bytov nie sú povolené žiadne stavebné úpravy v nájomných bytoch, nie sú povolené 
svojvoťné výměny bytov medzi nájomníkmi, žiadosť o výměnu bytu je potřebné podať 
písomnou formou. 
Porušenie podmienok nájomnej zmluvy bude mať za následok jej vypovedanie. 
Predsedníčka komisie víťaza oboznámila s podmienkami nájmu - nájomná zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú, prvýkrát na dobu 6-tich mesiacov, pokiaf komisia neodporučí 
primátorovi města iný postup, potom na dobu jedného roka, v případe, že nie sú 
s nájomníkmi žiadne problémy. K žiadosti o opakovanie nájomnej zmluvy je potřebné 
oddeleniu správy majetku města doložit' aj doklady o příjme za predchádzajúci kalendámy 
rok. Pred prevzatím bytuje potřebné zložiť zábezpeku vo výške 3 mesačných nájmov na účet 
města Liptovský Mikuláš. Pri ukončení nájomnej zmluvy bude zábezpeka vrátená, pokial' 
nebude nájomník dlžný alebo nebude potřebné uskutočniť opravy po poškodení bytu. 

K bodu č.2) 
Podpredsedníčkou komisie sociálnej a bytovej bola jednohlasné zvolená Mgr. Lubica 
Staroňová 



K bodu č. 3) 
Členovia komisie budú respektovat' plán střetnutí komisií, v případe, že bude potřebné zmeniť 
termín stretnutia, napr.kvoli žrebovaniu, tajomníčka komisie písomne oznámí změnu pani 
prednostke, s odóvodnením změny. 
Rámcový harmonogram práce komisie je súčasťou zápisnice, podl'a potřeby sa bude aktuálně 
dopíňať. 

K bodu č.4) 
Na ulici Komenského 1982/4 sa uvoPnil 1- izbový nájomný byt. Zástupca primátora města 
navrhol, aby komisia sociálna a bytová odporučila p. primátorovi, aby bol byt pridelený..., 
lctorému chce pomócť v jeho ťažkej životnej situácii. Pán .... má riadne podaná žiadosť a je 
zaměstnaný. 
Na oddelenie sociálně sa dostavili obyvatelia z Komenského ulice, ktorí upozornili, že pán 
...si už bol pozrieť kde bude bývať a dostal sa s obyvatePmi do konfliktu, napádal ich rómsky 
póvod. 
Stanovisko komisie: odporúčame p. primátorovi aby o priamom pridelení bytu rozhodol 
kladné, ale nájomnú zmluvu odporúčame uzavrieť len na tri mesiace. 

Erik a Simona ... LM. - sťažovali sa u primátora města, neboli přizvaní do žrebovania. 
Odpověď bola p. primátorovi zaslaná e-mailom, členom komisie bol dovod vysvětlený (už 
odmietli vyžrebovaný byt) 

Pani ... L.Mikuláš opakované žiada o pridelenie rodinného domu (majetok města) na ulici 
Okoličianskej 50. Dom je neobývaný, v zlom technickom stave, preto nebol daný do verejnej 
obchodnej súťaže ani do žrebovania. Pani... s rodinou chcú dom opravit' na vlastné náklady. 
Stanovisko komisie: odporúčame aby bola najprv skontrolovaná statika domu (požiadať 
Ing. Berníka), pokial'je technicky obývatePný prideliť ho pani... 

V decembri 2014 vHlbokom vyžrebovali byty v novopostavenej 12 b.j. štyri rodiny, ktoré 
bývali v buňkách. Komisia sociálna a bytová podmienila opátovné predíženie nájomných 
zmlúv tým, že buňky zvalia. V januári 2015 bola oddělením sociálnym a oddělením správy 
majetku města vykonaná kontrola - buňky sú zválené. (Zápis o kontrole v spise) 

Na oddelenie sociálně bola doručená žiadosť p. ... nájomníčky bytu č. ... na ul. 1. mája 
1913/113A, L. Mikuláš o prešetrenie výzvy na vypratanie bytu, ktorú jej zaslalo oddelenie 
správy majetku města. 
Podnět na vykonanie previerky u nájomníčky dostal 28.07.2014 primátor města, z dóvodu, že 
vmestskom nájomnom byte bývajú cudzie osoby anie nájomca bytu. Pri opakovaných 
šetreniach bolo zistené, že táto skutočnosť je pravdivá, nájomníčke bola zaslaná výpověď 
zmluvy, ktorú nepřevzala. Následne jej bola zaslaná výzva k odovzdaniu bytu a upozornenie, 
že evidujeme nedoplatok na nájomnom. Byt odovzdaný nebol, opakovaná výzva bola zaslaná 
12.01.2015. 
Dňa 21.01.2015 sa p osobné dostavila na oddelenie sociálně s tvrdením, že na uvedených 
udalostiach nie je nič pravdivé a požiadala o vyjadrenie k výzvě na vypratanie bytu. 
Stanovisko komisie: po kontrole předložených dokladov z oddelenia správy majetku města 
považujeme postup za správný, v súlade s Občianskym zákonníkom. (Originály dokladov sú 
na oddelení správy majetku města) 

V Zariadení opatrovateťskej služby města Liptovský Mikuláš sú ubytovní 1'udia, ktorých 
zdravotný stav vyžaduje pri vykonávaní denných úkonov pomoc inej fyzickej osoby ( nákupy, 



upratovanie, donáška stravy, pranie, žehlenie). V zariadení býva p. ... ktorá dlhodobo odmieta 
za služby platit', taktiež odmieta akýkoPvek kontakt s tam zaměstnanými opatrovatefkami. 
Pravidelné sa sťažuje, že v zariadení bývať nechce, napriek tomu, že bola umiestnená na 
vlastnú žiadosť. Predtým menovaná bývala v mestskom nájomnom byte, kde sme tiež 
zaznamenávali sťažnosti, že byt je vlhký, nevyhovujúci jej veku a zdravotnému stavu. 
Problém sme konzultovali s dcérou p. ..., navrhli sme, aby požiadali spoločne o možnost' 
žrebovania do trojizbového bytu. Dcéra zamietla túto možnost', z do vodu, že matka sa 
neznáša z jej dcérami, ktoré po rozvode sama vychovává. Pani ... žiada opridelenie 
městského bytu. 
Stanovisko komisie: odporúčame znovu sa porozprávať s matkou aj dcérou, pokúsiť sa im 
vysvětlit' v akom type sociálneho zariadenia p. ... býva aalcé povinnosti z toho vyplývajú. 
V případe, že sa stanovisko nezmení, odporúčame aby dcéra p. ... vyriešila situáciu 
komerčným spósobom, po skúsenostiach s býváním v mestskom nájomnom byte a pokúsila sa 
prenajať pre matku byt. 

Komisia sociálna a bytová sa dohodla na ďalšom střetnutí dňa 18.marca 2015. 
Dóvodom stretnutia je vypísaná grantová výzva, kde v oblasti sociálnej a humanitárnej 
pomoci výšku fmancií pre žiadatel'ov stanovuje komisia sociálna a bytová. Je potřebné 
všetky žiadosti spracovať o do 31 .marca 2015 žiadatel'ov a rozdelenie fínancií uveřejnit'. 

Zapísala: 
Mgr. Majerová Antonia 

taj omnička komisie 
MUDr. Marta Voštináková 

predsedníčka komisie 


