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MESTO LIPTOVSKY MIKULA S 
MESTSKÝ ÚRAD, ODDELENIE SOCIÁLNE 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica 
č. 5 zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej zo dňa 04.05.2016 

Prítomní: MUDr. Voštináková Marta, Ing. Cukerová Silvia, Čupková Soňa, Mgr. Staroňová 
Ľubica, 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 Mgr. Ľubica Staroňová skontrolovala a pripravila obálky k žrebovaniu. 

K žrebovaniu boli prizvaní žiadatelia o jednoizbový byt č . 8. na ul. Pavla Štraussa 87511,2. 
poschodie, Liptovský Mikuláš 
Pozvaných bolo päť žiadateľov, zúčastnili sa všetci 
Víťazom žrebovania sa stali : 
Xxx s manželkou Liptovský Mikuláš 

Predsedníčka komisie pripomenula víťazom žrebovania všetky práva a povinnosti nájomcu 
mestského nájomného bytu. 

V prípade, že rodina xxx byt neprevezme ponúknuť ho nasledujúcemu v poradí, ktorí boli na 
žrebovaní. 

K bodu 2) 
V súlade so Všeobecne zavazným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2014NZN 
o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom 
Článok 2 ods. 7) bolo na zasadnutí komisie sociálnej a bytovej vyradených 137 žiadateľov 
o mestský nájomný byt. Žiadatelia nepreukázali potvrdenia o výške príjmov za rok 2015. 
Zoznam vyradených žiadateľov je súčasťou zápisnice. 
Z prítomných členov komisie v počte tri 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Uvol'nený l-izbový byt č. 27 na Komenského 1982/4 - bol tretíkrát vrátený do žrebovania. 
Členovia komisie navrhujú vybrať spomedzi žiadateľov ľudí, ktorým by tento typ bývania 
vyhovoval a ponúknuť im byt na priamo. Návrhy členovia pošlú tajomníčke komisie 
elektronicky. 

Dňa 5.5.2016 navrhla Ing. Sylvia Cukerová, aby bol byt Č. 8 na Komenského 1982/4 pridelený 
p. xxx, ktorý pracuje vo Verejnoprospešných službách Liptovský Mikuláš, má platnú žiadosť 



a adekvátny príjem. Pán xxx sa dostavil na oddelenie sociálne a požiadal o možnosť 
uzatvorenia nájomnej zmluvy. 
Členovia komisie sociálnej a bytovej boli s touto skutočnosťou oboznámení elektronickou 
formou a odporúčajú primátorovi mesta prideliť predmetný byt na priamo. 

Na ulici Hurbanovej 380/8, Liptovský Mikuláš v byte č. 8 býva xxx so svojou dcérou yyy, 
jej druhom zzz a piatimi deťmi. Rodina dlhodobo nemá platnú nájomnú zmluvu a voči mestu 
má záväzok vo výške skoro 4 000 eur. Voči rodine je vedené exekučné konanie, ktoré je zatiaľ 
neúspešné, pretože v rodine je päť maloletých detí. 
Na hovoroch primátora mesta s občanmi v časti staré mesto sa občania sťažovali na túto 
rodinu, označili ju ako neprispôsobivú, hygienicky asociálne zanedbanú a žiadali o riešenie 
situácie. 
V súčasnosti deti vyrastajú len s otcom, pretože ich matka yyy je vo výkone trestu a stará 
matka je po cievnej príhode imobilná a nerozpráva. 
Po konzultácii s oddelením správy bytových a nebytových priestorov navrhujeme: 
V Hlbokom č. 4324/59 bývajú xxx s dcérou - opakovane žiadajú o možnosť odísť z Hlbokého 
do bytu v meste. Pán xxx nás upovedomil, že vie o neplatičoch na Hurbanovej a v prípade, že 
by ich mesto vysťahovalo bol by ochotný byt zrenovovať na vlastné náklady. Xxx bývajú 
v bielom domčeku nad Komunitným centrom, jedná sa o najkrajšie byty, preto členovia 
komisie odporúčajú nájsť tretiu rodinu napr. yyy - najstaršia časť Hlbokého a urobiť 
troj výmenu xxx presunúť na Hurbanovu ulicu, yyy do bieleho domčeka a do bytu yyy 
presunúť rodinu xxx. 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši zároveň navrhol, aby sa mesto 
stalo osobitným príjemcom všetkých štátnych dávok, ktoré rodina dostáva a sťahovalo si 
mesačne nájom a čiastku z dlžoby. Pán xxx súhlasil s pristúpením k záväzku a uznaním dlhu. 
Keďže p. xxx je občanom Važca, bude potrebné urobiť výnimku a vydať mu súhlas na 
prechodný pobyt, aby štátne dávky chodili na mesto a nie do Važca. 
Uznesenie komisie: odporúčame uskutočniť troj výmenu, s p. xxx uzatvoriť dohodu 
o splátkach a vydať súhlas k prechodnému pobytu na adresu v Hlbokom Č. 493/21 na obdobie 
jedného roka. 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 3) 
Vedúca odboru sociálneho predložila členom komisie sociálnej a bytovej nasledujúce 
dokumenty: 
Správa - návrh na úpravu poplatkov za pobyt v Detských jasliach inštrukčných mesta 
Liptovský Mikuláš 
Uznesenie komisie: členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú predložiť správu na 
rokovanie MsR a MsZ 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 
Správa - sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí 
inštrukčných, informácia o plnení komunitného plánu sociálnych služieb 
Uznesenie komisie: členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú predložiť správu na 
rokovanie MsR a MsZ 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 
Správa - návrh VZN, ktorím sa mení a dopÍňa VZN č.1I2014NZN o podmienkach 
prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom 



Uznesenie komisie: členovia komisie sociálnej a bytovej odporúčajú predložiť správu na 
rokovanie MsR a MsZ 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Informatívna správa o plnení PHSR mesta na roky 2015-2022 s výhľadom na roky 2030 
Uznesenie komisie: členovia komisie sociálnej a bytovej akceptujú informatívnu správu 
Hlasovanie: 
Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Zasadnutia komisie sa nezúčastnili kvôli pracovným povinnostiam dvaja členovia komisie Bc. 
Miroslav Neset a Soňa Čupková. 
Materiály im boli doručené elektronicky. 
K predloženým materiálom nemajú žiadne pripomienky. 

/ 
~,~~ 

Zapísala/ Antónfa Majerová 
tajoIJIDíčka komisie 
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MUDr. Marta V oštinák vá 
predsedníčka komisie 


